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Disclaimer:  
Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de 
door de Eigen Haard geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de 
prestatiedatabank, de daarnaast door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke 
gegevens en gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale 
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en de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar 
ontvangen gegevens. 
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1.  INLEIDING 

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatie-beoordeling van 

de SHM Eigen Haard. 

1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, 

d.d. 5 juli 2012. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 

oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de 

erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de Procedure voor de 

beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het 

Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be 

1.3. 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. 

1.4. 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 gegevens. 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.  

1.5. 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 doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 
3. de betaalbaarheid (SD en OD) 
4. het sociaal beleid (OD) 
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 
6. de klantvriendelijkheid (OD) 

1.6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 
- Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere 

SHM’s; 
- 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 of de SHM werd op 

basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering 
is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode. 

- Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet 
beoordeeld. 
 

http://www.visitatieraad.be/
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1.7. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de 
Visitatiecommissie een eindoordeel. Dit eindoordeel komt overeen met de laagste score die Is 
toegekend voor één van de operationele doelstellingen die tot dit prestatieveld behoren. Indien 
Bijvoorbeeld voor het eerste prestatieveld de beoordeling voor alle operationele doelstellingen 
‘goed’ is en voor één operationele doelstelling ‘voor verbetering vatbaar’, dan is het eindoordeel 
voor dit prestatieveld ‘voor verbetering vatbaar’. De tabel in de samenvatting van het 
visitatierapport verduidelijkt hoe Het eindoordeel is tot stand gekomen. Meer informatie over 
de totstandkoming van de beoordeling kunt u vinden in hoofdstuk 9 van het Draaiboek. 

 
1.8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste 

prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel 
'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven. 

1.9. 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 beïnvloeding 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 huisvestingsmaatschappij, 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 betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en 

aan de minister zullen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring herbevestigen. De 

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

 

  

mailto:info@visitatieraad.be
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2. SAMENVATTING 

De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een 
samenvatting van de beoordeling. 
 

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN  Voor verbetering vatbaar 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen  Voor verbetering vatbaar 

OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen n.v.t 

OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt n.v.t. 

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

Goed 

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

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Voor verbetering vatbaar 

OD 2.1 
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van 
het woningpatrimonium waar nodig 

Goed 

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Voor verbetering vatbaar 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID  Voor verbetering vatbaar 

OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Uitstekend 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer  Voor verbetering vatbaar 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Goed 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar  Uitstekend 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

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

Goed 

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

OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij Goed 

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle Goed 

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Goed 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Voor verbetering vatbaar 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

OD 6.2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk Goed 

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Voor verbetering vatbaar 
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 

3.1 Beschrijving SHM 
 

Het werkingsgebied van Eigen Haard omvat de gemeentes Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Spiere-

Helkijn en Zwevegem. De sociale huisvestingsmaatschappij telt 1.306 huurwoningen (ca 25% 

appartementen en 75% eengezinswoningen). Het zijn veelal tweeslaapkamerappartementen en 

drieslaapkamerwoningen. 
 
In het hele werkgebied zijn 4.038 sociale huurwoningen van SHM’s; immers Eigen Haard 
Harelbeke, de Zuid-Westvlaamse Maatschappij voor de Huisvesting, De Leie, De Goedkope 
Woning en Mijn Huis zijn ook actief in een of meerdere gemeenten van het werkgebied van de 
SHM. Tot voor enkele jaren was er een gentlemensagreement dat elke maatschappij enkel 
huurwoningen realiseert op het afgesproken werkgebied; de Zuid-Westvlaamse Maatschappij 
voor de Huisvesting zou de realisatie van alle koopwoningen voor haar rekening nemen. Eigen 
Haard heeft deze afspraak voor de eerste maal doorbroken met de Bekaertsite in Zwevegem, 
waar ze ook koopwoningen heeft gerealiseerd, gezien Eigen Haard vindt dat ze op eigen terrein 
speelt. 
 
Eigen Haard telt 9 personeelsleden: de directeur, bijgestaan door een sociale dienst met 4 
personeelsleden en door de technische dienst met 3 personeelsleden. Ten slotte is er een 
verantwoordelijke van de financiële dienst. De directeur rapporteert aan de raad van bestuur, die 
om de twee maand samenkomt. Het dagelijks bestuur dat bestaat uit de Voorzitster, directeur en 
een bestuurder, vergadert maandelijks. 
 
Er is slechts één gemeentelijk toewijzingsreglement: dat van de stad Kortrijk. De stad geeft 
voorrang aan volgende doelgroepen: senioren, senioren met een zorgbehoefte, personen binnen 
een activeringsprogramma en kwetsbare vijftig- en zestigplussers.  
Tevens wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder die in de periode van 10 jaar voor de 
toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of is geweest van de stad (Groot-)Kortrijk. In casu werd 
zowel voor senioren met als zonder een zorgbehoefte een doelgroepenplan door de Stad 
Kortrijkopgemaakt waarbij 14 woningen van de SHM voor deze doelgroepen zijn voorbehouden.  
 

412 gezinnen van de SHM zijn 65-plussers (31,64% van de totale huurders), 524 andere (40,25%) 
zijn alleenstaanden. 51 gezinnen (3,92 %) zijn huurders met een niet Belgisch gezinshoofd (51 
personen). 
 

3.2 Beschrijving omgeving 
 
Het werkterrein van Eigen Haard telde eind 2009 52.258 huishoudens. Volgens de verwachting zal 
dit toenemen met ongeveer 6% tegen 2020 om de volgende tien jaar opnieuw met 2% toe te 
nemen. 39,5% van de inwoners zijn tussen de 35 en 64 jaar oud; 21% bevindt zich in de 
leeftijdscategorie 18-34 jaar; nog eens 20% zijn 65-plussers en de overige zijn minderjarigen. 
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Het werkloosheidspercentage in het werkgebied bedraagt ongeveer 5,6%; ongeveer 0,3% van de 

inwoners uit het werkgebied ontvangt een leefloon wat overeenkomst met het Vlaams 

gemiddelde. 
Het gemiddeld netto-belastbaar inkomen per inwoner bedroeg ongeveer 15.460 euro, wat 
overeenkomt met het gemiddelde in Vlaanderen. 
 
Er zijn ongeveer 55.000 woongelegenheden in het grondgebied, dat als een gemengde omgeving 
kan omschreven worden. Immers er zijn veel gesloten bebouwingen maar ook open 
bebouwingen. De mediaan verkoopprijs van een huis in het werkgebied lag in 2011 op 142.800 
euro, wat een stijging van 36% betekent tegenover 2004. De mediaan verkoopprijs van een 
appartement situeert zich rond 126.500 euro, wat een verhoging is van ongeveer 18% tegenover 
2004. De prijs van de bouwgrond is sinds 2004 toegenomen met ongeveer 30 %, tot 158 euro/m². 
In het werkgebied waren eind 2011 7,3% van de woningen sociale huurwoningen van Sociale 
Huisvestingsmaatschappijen. De huurders van Eigen Haard hebben een mediaan equivalent netto 
belastbaar inkomen van 10.243 euro.  
 
Bij de nulmeting op 31.12.2007 telden de vijf gemeenten van het werkingsgebied 4.274 sociale 
huurwoningen, dat staat voor 7 procent van alle woningen. Opgelegd binnen het door de Vlaamse 
Regering vooropgestelde Bindend Sociaal Objectief (BSO) moet dit aantal toenemen met 328 
huurwoningen tegen 2023. In Zwevegem en Spiere-Helkijn wordt geen groei opgelegd. Bij de 
voortgangstoets (gegevens van 31.12.2011) waren hiervan 234 woningen (= 71 procent) 
gerealiseerd. 208 van die woningen werden in Kortrijk gerealiseerd en hiermee heeft ook de stad 
haar BSO, op één woning, na behaald. Volgens de gegevens van de voortgangstoets is het aantal 
sociale huurwoningen in Anzegem met één woning gedaald: in Anzegem moeten er dus nog94 
worden gebouwd. In Avelgem bedraagt het BSO 26 waarvan er bij de voortgangstoets reeds8 
gerealiseerd waren. 
Bij de nulmeting op 31.12.2007 waren er in de vijf gemeenten van het werkgebied 342 sociale 
koopwoningen. Opgelegd binnen het door de Vlaamse Regering vooropgestelde BSO moeten de 
sociale koopwoningen 235 toenemen tegen 2023. Bij de voortgangstoets (gegevens van 
31.12.2011) waren hiervan 47 woningen (= 20 procent) gerealiseerd. 
Opgelegd binnen het door de Vlaamse Regering vooropgestelde BSO moeten 2 sociale kavels 
gerealiseerd zijn tegen 2023. Bij de voortgangstoets (gegevens van 31.12.2011) stond de teller 
nog op nul. 
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4. PRESTATIES VAN EIGEN HAARD ZWEVEGEM 

SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De realisatie van nieuwe sociale huurwoningen van Eigen Haard is in de afgelopen 5 jaar eerder 
laag in vergelijking met andere SHM’s en ook de geplande en aangemelde bijkomende projecten 
zullen niet voor een grote toename van het aantal sociale huurwoningen zorgen. Alhoewel een 
aantal contextfactoren het groeipotentieel van de SHM mogelijkerwijze beperken, vindt de 
visitatiecommissie de prestaties van de SHM voor verbetering vatbaar. In het grootste deel van 
het werkgebied is het BSO sociale huur al of bijna bereikt. De gemeente Zwevegem heeft bij de 
Vlaamse overheid al een voorstel van sociaal woonbeleidsconvenant ingediend dat de bouw van 
bijkomende sociale huurwoningen mogelijk moet maken, maar daarop werd nog geen antwoord 
ontvangen, wat een rem zet op de ontwikkelingsmogelijkheden van de SHM. Toch bieden de 
gemeenten Anzegem en Avelgem, waar het BSO sociale huur nog niet werd bereikt maar waar 
ook andere SHM’s actief zijn, nog groeikansen, waarop de SHM meer kan inspelen. 
 
- Het patrimonium van de SHM groeide in de afgelopen 5 jaren met 40 woningen of ongeveer 

0,6% per jaar aan. Daarmee behoort Eigen Haard tot de 25% minst productieve SHM’s in 
Vlaanderen op het vlak van de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen. Het aantal 
sociale huurwoningen dat in 2011 op een uitvoeringsprogramma stond, was beperkt tot 9. In 
verhouding tot haar totaal woningpatrimonium is dit ongeveer 0,7 %. De SHM bevindt zich 
met dit cijfer bij de 25 % minst productieve sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. 

- In 3 van de 5 gemeenten van het werkgebied werd geen BSO sociale huur opgelegd, of is dit 
inmiddels al bijna volledig gerealiseerd (Kortrijk, Zwevegem, Spiere-Helkijn). De gemeente 
Zwevegem is in elk geval toch vragende partij voor meer sociale huurwoningen en heeft 
daarvoor in 2012 (en opnieuw in 2013) een sociaal woonbeleidsconvenant aan de Vlaamse 
overheid voorgelegd, waarop - tot spijt van de gemeente, de SHM en de visitatiecommissie - 
nog geen antwoord werd ontvangen. In Anzegem en Avelgem legt het BSO nog de realisatie 
van 112 bijkomende sociale huurwoningen (94 in Anzegem en 18 in Avelgem) op, waardoor 
hier nog kansen liggen voor Eigen Haard.  

- Door de vermindering aan spontane opportuniteiten op het vlak van projectontwikkeling, is 
het groeiritme van Eigen Haard sterk gedaald. De SHM geeft aan dat ze haar maximale groei 
op lange termijn beperkt ziet tot ongeveer 1.500 sociale huurwoningen binnen de huidige 
vlakke organisatiestructuur. Eigen Haard kiest in de bestaande context (behalen van het BSO) 
even wel om gestaag en langzaam te groeien tot ongeveer 1500 woningen en geen fusies aan 
te gaan, omdat ze dan flexibel op diverse noden kan blijven inspelen en haar huurders kan 
blijven kennen. Voor haar is dit de kritische drempel voor het behoud van haar huidige 
structuur. Er staan voor de nabije toekomst projecten op stapel die resulteren in 156 
bijkomende sociale huurwoningen. In Anzegem en Avelgem heeft de SHM geen projecten op 
stapel staan. Op de Bekaertsite in Zwevegem kan de SHM in het kader van de sociale last 30 à 
40 nieuwe sociale woningen bouwen. De gemeente bepaalde tot nu tot nog geen 
verdeelsleutel tussen huur- en koopwoningen. Eigen Haard meldde dit project ondertussen 
aan bij de VMSW. Op de Bekaertsite in Moen (Ter Moude) onderhandelt de SHM een project 
in het kader van vervangingsbouw (ongeveer 14 sociale woningen). In Zwevegem 
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onderhandelt de SHM met een projectontwikkelaar om in het kader van de sociale last 80 
woningen te realiseren. Op de Transfosite in Zwevegem onderhandelt de SHM met Leiedal 
over een project voor ongeveer 23 sociale woningen, waarvan twee derde huurwoningen en 
één derde sociale koopwoningen. Volgens de SHM is het niet duidelijk of het nieuwe 
gemeentebestuur groen licht zal geven voor dit project. De visitatiecommissie merkt wel op 
dat de voorziene projecten zich voornamelijk bevinden in de delen van het werkgebied waar 
er geen BSO sociale huur is opgelegd of waar het al bijna volledig is gerealiseerd (Kortrijk, 
Zwevegem, Spiere-Helkijn).  
 

OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen 
 

Deze operationele doelstelling is voorlopig niet van toepassing daar Eigen Haard niet erkend 
is als gemengde maatschappij. Toch heeft ze enkele koopwoningen gerealiseerd (zie 
Bekaertsite Zwevegem). 
 

 
OD1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
 
NIET VAN TOEPASSING  
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale kavels te 

realiseren 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM goed presteert op deze doelstelling omdat ze een 
verwervingsstrategie hanteert, waarbij de SHM op zoek gaat naar verwervingskansen en waarbij 
ze ook een samenwerking opzet met gemeenten, projectontwikkelaars en intercommunales. De 
maatschappij heeft ook een goed zicht op de bouwmogelijkheden op haar grondreserves. 
 
- Eigen Haard heeft geen grote grondreserve (ongeveer 7,3 ha). Bovendien ligt meer dan de 

helft ervan niet in woon- of uitbreidingsgebied, waardoor de bruikbare reserve beperkt is. 
Vooral in Bellegem heeft Eigen Haard nog een grote oppervlakte: op een site van ongeveer 3 
ha bereidt de SHM de bouw van 28 sociale huurwoningen voor. Op deze site wordt een deel 
van de grond verkocht aan de Zuid-West-Vlaamse SHM die er sociale koopwoningen zal 
optrekken. In de Nijverheidslaan in Moen beschikt Eigen Haard over ongeveer 0,7 ha 
uitgeruste grond. In de Sint-Janswijk in Helkijn heeft de SHM een bouwgrond van ongeveer 1 
ha. Eigen Haard zoekt daarnaast actief naar uitbreidingskansen. Op de Transfosite 
onderhandelt ze met Leiedal, de lokale intercommunale, over de verwerving van grond voor 
de realisatie van 23 sociale woningen. De SHM kocht op de Bekaertsite in Moen (Ter Moude) 
een grond in eigendom van een private vennootschap. Op deze site kan de SHM ongeveer 14 
woningen realiseren. 

- Ook vraagt de SHM via de gemeenten de eigenaars op van gronden waarop de sociale last van 
toepassing is om te kunnen overleggen over de mogelijke aankoop van de betreffende 
grond.Eigen Haard wijst in dit verband op een probleem in het kader van de sociale last. Als 
het om een klein perceel en dus om een klein bouwproject gaat (bijvoorbeeld voor de 
realisatie van 2 woningen in het kader van de sociale last), zorgt het beleid van de Vlaamse 
overheid voor een pervers effect: als de verkoper niet akkoord gaat met het bod van een SHM 
voor de aankoop van de grond, is de VMSW verplicht het perceel over te nemen aan 
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schattingsprijs. De VMSW zal een SHM zoeken die de woningen zal beheren. De 
Visitatiecommissie  vraagt zich af of dit een efficiënt beleid is van de Vlaamse overheid. 

- De SHM heeft ook een netwerk uitgebouwd van projectontwikkelaars via hetwelk ze 
verwervingskansen zoekt. Gelet op het feit dat het BSO sociale huur in Avelgem en Anzegem 
nog groeikansen biedt voor de SHM, pleit de visitatiecommissie ervoor dat Eigen Haard in 
deze gemeenten via haar netwerk en via de contacten met de gemeenten sterker op zoek 
gaat naar gronden. 

 
 
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt dat Eigen Haard goed presteert voor deze doelstelling omdat ze een 
bewuste strategie heeft om haar aanbod af te stemmen op verschillende doelgroepen. Eigen 
Haard analyseert de wachtlijsten zesmaandelijks en houdt rekening met de behoeften uit de 
wachtlijsten bij het plannen van haar projecten. Daarnaast heeft ze ongeveer 44 woningen die 
aangepast zijn aan bijzondere noden. De SHM is ook bezig met de ontwikkeling van 
woonzorgprojecten samen met de welzijnsactoren. Met deze welzijnsactoren houdt ze ook een 
structureel overleg dat geformaliseerd is in overeenkomsten.  
 
- Eigen Haard analyseert zesmaandelijks de wachtlijsten van kandidaat-huurders (via het 

softwareprogramma Sociopack) en houdt bij nieuwe projecten rekening met de uit de 
wachtlijsten gedetecteerde behoeften. De SHM gebruikt de wachtlijsten dus als 
beleidsinstrument. Ze bouwt vooral tweeslaapkamerappartementen om op die manier 
tegemoet te kunnen komen aan de toename van eenoudergezinnen. Verschillende actoren 
geven aan de visitatiecommissie te kennen dat er vooral nood is aan woningen voor 
alleenstaanden. Een aantal actoren pleiten ervoor dat de SHM meer woningen met één 
slaapkamer zou bouwen omdat de huurprijs daardoor zou lager zou worden. De 
visitatiecommissie volgt de argumentatie van de SHM dat er een ruimer onderzoek 
(demografische tendensen, …) nodig is om te onderzoeken of de nood van woningen met één 
slaapkamer ook op langere termijn gerechtvaardigd is, maar adviseert om dit onderzoek dan 
op basis van beschikbare gegevens ook daadwerkelijk aan te vatten en hiervoor in overleg te 
treden met haar stakeholders. 

- De SHM beschikt over 44 woningen die aangepast zijn aan de behoeften van bejaarden en 
rolstoelgebruikers. 

-  De SHM werkt goed samen met een aantal (welzijns-)actoren, zoals het OCMW. Dit mondt 
ook uit in concrete realisaties in het kader van een aanbod voor bijzondere doelgroepen. Zo 
heeft de SHM in bepaalde periodes van leegstand woningen verhuurd aan het OCMW van 
Bellegem (Kortrijk) en aan het OCMW van Zwevegem. Beide OCMW’s verhuurden deze 
woningen als transitwoningen. Het OCMW van Zwevegem verhuurt ook eigen woningen. 
Volgens het OCMW is er een goede doorstroming naar de woningen van Eigen Haard. De 
samenwerking met betrekking tot woonaanbod tussen het OCMW van Zwevegem en Eigen 
Haard verloopt zeer goed. Getuige hiervan is ook dat Eigen Haard via een opstalrecht 16 
studio’s bouwde op grond van het OCMW van Zwevegem in de Sint-Amandstraat. Het is de 
bedoeling om de huidige bezetting aan te passen in functie van een gemengd 
woonzorgproject: op het gelijkvloers zouden senioren gehuisvest worden en op de 
verdiepingen personen met mentale beperkingen. Daarvoor wordt een protocol voorbereid 
met vzw Ubuntu. Het is de bedoeling dat beide bewonersgroepen elkaar gaan helpen. De 



 

 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |  

PRESTATIEBEOORDELING EIGEN HAARD ZWEVEGEM  PAGINA 12 VAN 41 

personen met een beperking worden begeleid door vzw Ubuntu. Vzw Ubuntu heeft ongeveer 
20 cliënten bij Eigen Haard. 

 
- Eigen Haard heeft met de welzijnsorganisaties geen daklozenprotocol gesloten. De OCMW’s 

hebben de vraag aan de verschillende SHM’s in Zuid-West-Vlaanderen gesteld maar de SHM’s 
gingen er niet op in, omdat de OCMW’s zich niet garant stellen.. 

- Net als in de andere landelijke gemeenten van het werkgebied van de SHM is er volgens de 
SHM een tekort aan woonzorgcentra. De SHM probeert in te gaan op de woonbehoeften voor 
senioren en gaat actief op zoek naar dergelijke projecten, al dan niet in 
samenwerkingsverband met andere actoren. Eigen Haard plant twee woonzorgprojecten: één 
in Helkijn op een locatie naast een grond waarvan ze zelf eigenaar is. Het is de bedoeling op 
deze site assistentiewoningen te bouwen voor senioren. Ze werkt in Helkijn samen met de 
gemeente en met de vzw Zusters van de zeven Weeën van Maria. In Bellegem werkt de SHM 
samen met het OCWM om een 24-tal sociale assistentiewoningen te bouwen. 

- Woonactoren getuigen dat Eigen Haard actief heeft bijgedragen aan het tot stand komen van 
het lokaal toewijzingsreglement in Kortrijk. 

 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar  
 

- De realisatie van nieuwe sociale huurwoningen van Eigen Haard is in de afgelopen 5 jaar 

eerder laag in vergelijking met andere SHM’s en ook de geplande en aangemelde bijkomende 

projecten zullen niet voor een grote toename van het aantal sociale huurwoningen zorgen.  Al 

hoewel een aantal contextfactoren het groeipotentieel van de SHM beperken, vindt de 

visitatiecommissie de prestaties van de SHM voor verbetering vatbaar. In het grootste deel 

van het werkgebied is het BSO sociale huur al of bijna bereikt. De gemeente Zwevegem heeft 

bij de Vlaamse overheid een voorstel van sociaal woonbeleidsconvenant ingediend dat de 

bouw van bijkomende sociale huurwoningen mogelijk moet maken, maar daarop werd nog 

geen antwoord ontvangen, wat een rem zet op de ontwikkelingsmogelijkheden van de SHM in 

deze gemeente. Toch bieden de gemeenten Anzegem en Avelgem, waar het BSO huur nog 

niet werd bereikt, nog groeikansen, waarop de SHM meer kan inspelen.  

- Omdat de grondreserve beperkt en maar deels inzetbaar is, gaat de SHM op zoek naar 

verwervingskansen waarbij ze ook een samenwerking opzet met gemeenten, 

projectontwikkelaars en intercommunales. De visitatiecommissie beveelt de SHM evenwel 

aan om via haar netwerk een actiever verwervingsbeleid te voeren in Avelgem en Anzegem, 

twee delen van het werkgebied waar er in functie van het BSO sociale huur nog groeikansen 

zijn. 

- Eigen Haard analyseert de wachtlijsten zesmaandelijks en houdt bij het plannen van haar 

projecten rekening met de behoeften uit de analyse. Daarnaast heeft ze 44 woningen die 

aangepast zijn aan bijzondere noden. De SHM is ook bezig met de ontwikkeling van 

woonzorgprojecten met welzijnsactoren zoals OCMW’s en actoren die specifiek inzetten op 

de begeleiding van zorgbehoevenden. Met deze welzijnsactoren houdt ze ook een structureel 

overleg dat geformaliseerd is in overeenkomsten. 
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: goed 

De SHM krijgt een goede beoordeling voor haar prestaties op het vlak van de renovatie en 
verbetering van haar patrimonium omdat ze op planmatige wijze voorziet in het onderhoud en de 
renovatie van haar patrimonium en dit plan ook inpast in de financiële meerjarenplanning. 

- De kwaliteit van het patrimonium wordt door de huurders en de welzijnsactoren in het 
algemeen goed bevonden. Relevant is dat de welzijnsactoren vaak mee op huisbezoek bij 
de huurders gaan en dus een zicht hebben op de staat van het patrimonium.  

- Het patrimonium van Eigen Haard, verhuurd binnen het sociaal huurstelsel, bestaat voor 
ongeveer 75% uit woongelegenheden gebouwd in de periode 1960 t.e.m. 1989, terwijl dit 
voor alle Vlaamse SHM slechts 50% is. Gemiddeld is het patrimonium van Eigen Haard dus 
ouder dan dat van de andere SHM’s wat aanleiding zou kunnen geven tot een hogere nood 
aan renovatie en/of onderhoud. 

- Eigen Haard hanteert een tweesporenbeleid voor de renovatie van het patrimonium. 
Enerzijds wordt gewerkt met groepsrenovatie en anderzijds worden woningen ook 
gerenoveerd op het moment dat ze vrijkomen. De SHM evolueert wel meer en meer in de 
richting van groepsrenovatie, hoofdzakelijk omwille van efficiëntieredenen. Het is even wel 
geen sinecure voor de visitatiecommissie om zicht te krijgen op de algemene staat van het 
patrimonium en de noodzaak aan renovatie en grote onderhoudswerkzaamheden. De 
SHM heeft een tabel van de renovatieprojecten die op het uitvoeringsprogramma staan, 
een tiental meerjarenplanningen van grote onderhoudswerkzaamheden (bv. 
garagepoorten, schilderwerken, omgevingswerken) en het jaarverslag bevat ook een 
aantal uitgebreide hoofdstukken over renovatie en onderhoud. Maar deze overzichten zijn 
even wel niet op een overzichtelijke manier geïntegreerd. 

- De renovatieprojecten (evenals de nieuwbouwprojecten) worden in de financiële planning 
opgenomen, met een tijdshorizon van 10 jaar. Voor het groot onderhoud- en herstel wordt 
dus een gedetailleerde planning gemaakt, eveneens over een periode van 10 jaar. Er zijn  
een tiental grote rubrieken, van schilderwerken over garagepoorten tot dakwerken telkens 
aangevuld met de nodige financiële gegevens om de boekhoudkundige provisie voor groot 
onderhoud en herstellingen te kunnen aanleggen. In de financiële planning wordt  
rekening gehouden met een hoger bedrag voor groot onderhoud en herstellingen dan in 
de onderhoudsplanning. Dit lijkt een correcte zienswijze aangezien een aantal 
herstellingswerken niet te voorzien zijn.  

 

- Volgens de meest recente patrimoniumenquête voldoet 54% van het patrimonium aan alle 
ERP2020-normen (dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie 
– jaar 2011). Daarmee scoort de SHM bij de 50% beste SHM’s. Op het vlak van dakisolatie 



 

 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |  

PRESTATIEBEOORDELING EIGEN HAARD ZWEVEGEM  PAGINA 14 VAN 41 

voldoet bijna 96% van het patrimonium, voor dubbele beglazing is dat 89%. Een 
energiezuinige verwarmingsinstallatie is slechts voorzien bij 59% van de 
woongelegenheden. Enkel voor deze laatste doelstelling bevindt de SHM zich bij de 25% 
SHM’s met het laagste aandeel woningen dat nog niet voldoet. De SHM is zich daarvan 
bewust en heeft een aantal projectdossiers lopen en afgewerkt voor de vervanging van CV-
installaties (bv. 66 CV-installaties in Zwevegem, Molenhof en in Spiere-Helkijn, 
Vinkenstraat, Ter Kerckenblok 1 – vervangen van CV-ketels door condenserende 
gaswandketels in 61 woningen gelegen te Zwevegem, Kaster, Bellegem en Moen). De SHM 
geeft aan dat ze de ERP2020-normen zal halen onder gelijkblijvende voorwaarden 
(concreet wordt bedoeld dat er voldoende middelen voor renovatie moeten worden 
voorzien op de uitvoeringsprogramma’s van de Vlaamse Overheid). 

De visitatiecommissie raadt de SHM aan om de renovatie- en onderhoudsplanning te integreren 
in een overzichtelijk systeem dat vertrekt van een inventaris van de staat van het patrimonium. 
Dat kan dan tevens dienen als basis voor de financiële planning. 
 
OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar. 
 
Eigen Haard levert een aantal bijdragen aan een beter milieu. Subsidies spelen daarin vaak een 
beslissende rol. Ze onderneemt ook initiatieven om bewoners te sensibiliseren. Ze heeft evenwel  
nog geen bredere visie op milieuvriendelijkheid uitgewerkt. De visitatiecommissie beoordeelt de 
prestaties van de SHM voor deze doelstelling daarom als voor verbetering vatbaar. 
 

- De SHM neemt een aantal initiatieven dat bijdragen tot een beter milieu en sensibiliseert 
tevens haar huurders: 

 ze heeft voor de huurders heel eenvoudige handleidingen ontwikkeld voor het 
instellen van de thermostaten en de CV-installaties van haar huurwoningen. Ze 
maakt daarbij gebruik van foto’s van alle types thermostaten en CV-installaties; dit 
vindt de visitatiecommissie een mooi initiatief. 

 ze heeft haar huurders aangeschreven met de vraag of ze een beroep willen doen op 
vzw Energiesnoeiers voor het uitvoeren van energiescans. Een aantal huurders gaven 
hier ook gevolg aan. De SHM had vooral als doel om het gedrag van de huurder te 
evalueren naar energiezuinigheid (gebruik toestellen, manier van verwarmen, 
gebruik spaarlampen enz.). De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM met 
deze acties zeker bijdraagt tot een kostenbewust energiegebruik bij de huurders. 
Eigen Haard analyseert eveneens kritisch het rapport van de Energiesnoeiers en 
probeert hieruit waardevolle informatie halen ter verbetering van haar patrimonium; 

  ze heeft informatie verstrekt aan haar huurders m.b.t. groepsaankopen van energie 
(van de gemeente en van de provincie). 

- In nieuwe projecten investeert de SHM in de opvang van regenwater, dat aangewend 
wordt voor de spoeling van het toilet, voor de wasmachines. Dit zorgt voor minder 
betalend waterverbruik bij de huurder.  
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- De SHM beschikt voor een kleine 20% van haar patrimonium over een EPC. Eigen Haard 
analyseert ad-hoc deze certificaten maar gebruikt het overzicht nog niet als een analyse- 
en beleidsinstrument. 

- De SHM geeft aan dat ze zich bij de milieumaatregelen laat leiden door subsidies en de 
betaalbaarheid. Zo plant de SHM op termijn ook in te zetten op gevelrenovatie en –isolatie 
van het bestaande patrimonium, maar laat ze de concrete uitwerking hiervan afhangen 
van subsidies die daarvoor vanuit de gemeente of de provincie ter beschikking zouden 
worden gesteld. Deze werkwijze heeft de verdienste dat de betaalbaarheid van 
milieumaatregelen daarmee beter wordt gegarandeerd maar kan anderzijds leiden tot een 
afwachtende houding. 

De bovenvermelde maatregelen kaderen dus nog niet in een globale visie op en concrete 
doelstellingen in het kader van milieuvriendelijkheid. De visitatiecommissie raadt aan een 
dergelijke visie uit te werken en daaraan doelstellingen te koppelen. In de sector zijn al een aantal 
goede voorbeelden van een dergelijke visie aanwezig, waaruit de SHM inspiratie kan putten. De 
visitatiecommissie brengt in dit kader begrip op voor de bezorgdheid van de SHM omtrent de 
betaalbaarheid van milieu-initiatieven. 
 
OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 
 
De maatschappij heeft geen strategie om het aanpasbaar bouwen in haar projecten te voorzien. 
Zij besteedt wel aandacht aan het realiseren van aangepaste woningen. De visitatiecommissie 
beoordeelt de prestaties van de SHM voor deze doelstelling als goed. 
 

- Eigen Haard gebruikt het concept aanpasbaar bouwen in haar projecten enkel wanneer 
het daartoe door de regelgeving verplicht wordt. Toch heeft de SHM veel aandacht om 
woningen te voorzien die aangepast zijn aan de noden van de verschillende doelgroepen. 
De visitatiecommissie detecteert verbetermogelijkheden door het concept aanpasbaar 
bouwen te integreren in de bestaande visie en aanpak van de SHM om voor verschillende 
doelgroepen aangepaste woningen te voorzien. De visitatiecommissie beveelt aan om in 
een vroege fase van het beslissingstraject van elk project een stap in te bouwen waarbij 
actief de mogelijkheden worden onderzocht die aanpasbaar bouwen kan bieden in functie 
van de realisatie van de doelstellingen op het vlak van levenslang wonen, 
doelgroepenbeleid en efficiënte aanwending van het patrimonium. 

 
- De SHM heeft in Zwevegem 19 woningen die specifiek aangepast zijn voor 

rolstoelgebruikers. In Kerkhove, Maelstene zijn 14 woningen geschikt voor levenslang 
wonen. In Bellegem verhuurt Eigen Haard 11 bejaardenwoningen, opgenomen in het 
Lokaal Toewijzingsreglement. 
 

- De SHM gaat in op vragen om een ligbad te vervangen door een douche. Uit 
briefwisseling blijkt dat de SHM soms zelfs het initiatief neemt en dat ze in andere 
gevallen inspeelt op een specifieke nood van een huurder.  
 

- De SHM is ook alert voor levenslang wonen in dezelfde wijk of buurt. Ze heeft een tweetal 
projecten in de pijplijn zitten in het kader van woonzorg (zie OD 1.5). 
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Eigen Haard heeft echter nog geen duidelijke strategie inzake de toegankelijkheid van het gebouw 
en van de woning, noch over de manier waarop ze aanpasbaar bouwen wil integreren in haar 
ontwikkelingspolitiek met het oog op het gemakkelijk (en zonder veel kosten) kunnen aanpassen 
van woningen aan de behoeften van toekomstige bewoners. 
 
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Totaaloordeel: Voor verbetering vatbaar 
 
De SHM levert heel wat inspanningen voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging 
van het woningpatrimonium. Ze doet dit gepland en koppelt dit periodiek aan de financiële 
meerjarenplanning. De visitatiecommissie raadt aan dat de SHM haar renovatie - en 
onderhoudsplanning integreert in een overzichtelijk systeem dat vertrekt van een inventaris van 
de staat van het patrimonium en dat meteen geïntegreerd wordt in de financiële 
meerjarenplanning. 
Eigen Haard levert een aantal bijdragen aan een beter milieu. Subsidies van lokale overheden 
spelen daarin vaak een beslissende rol. Ze onderneemt ook initiatieven om bewoners te 
sensibiliseren op dit vlak. Maar dit kadert nog niet in een bredere visie op milieuvriendelijkheid. 
De visitatiecommissie raadt aan een dergelijke visie uit te werken en daaraan doelstellingen te 
koppelen, rekening houdend met de betaalbaarheid. 
De maatschappij heeft geen strategie om het aanpasbaar bouwen in haar projecten te voorzien. 
Zij besteedt wel  aandacht aan het realiseren van aangepaste woningen. 
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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: goed 
 
Het is momenteel nog niet mogelijk om de werkelijke kostprijzen van alle projecten in Vlaanderen 
eenduidig af te zetten t.o.v. de bouwkostnormen. Dit zorgt ervoor dat er een belangrijk aspect 
ontbreekt om een goed oordeel uit te spreken over de mate waarin een SHM prijsbewust bouwt. 
De visitatiecommissie is van oordeel dat in de SHM een kostenbesparende cultuur heerst, die zich 
ook vertaalt in de aanpak van bouw- en renovatieprojecten. Ze bouwt bewust zo dicht mogelijk, 
zonder franjes en zonder technologische snufjes om de bouw- en de onderhoudskosten te 
beperken. Ze benadrukt de kostenbeheersing niet alleen in het voorontwerp maar ook in de 
aanbestedings- en afwerkingsfase. Dit blijkt ook uit het feit dat er zich nauwelijks meerkosten 
voordoen (zie ook OD 5.2). Voor renovatieprojecten voegt ze verschillende werven samen in één 
aanbesteding om de kosten te drukken. Voor nieuwbouwprojecten heeft Eigen Haard dit nog niet 
gedaan. De visitatiecommissie is van mening dat Eigen Haard goed presteert voor deze 
doelstelling. 
- Eigen Haard heeft in het verleden volgens de lokale actoren zeer dicht gebouwd: in 

Zwevegem bedraagt de gemiddelde bouwdichtheid 25 wooneenheden per ha terwijl Eigen 
Haard er gemiddeld 35 realiseert per ha. De SHM geeft aan dat er een constant spanningsveld 
is tussen de maximale bouwdichtheid, zoals bepaald door de lokale overheden, en de 
oppervlaktenormen van de VMSW. 

- De SHM heeft aangegeven dat ze veel zorg besteedt aan elk ontwerp van woning:  eerst 
intern, vervolgens in overleg met het architecten- en ingenieursbureau. Ze is er zich bewust 
van dat meer zorg besteden in de ontwerpfase de kosten drukt bij de realisatie. De SHM 
houdt in haar woningenontwerp rekening met een goed basiscomfort zonder technologische 
snufjes. In de badkamer wordt bijvoorbeeld bewust geen waterdoorstromer geplaatst, omdat 
dit de kostprijs onnodig opdrijft. De woning wordt wel zo ontworpen dat de badkamer zo 
dicht mogelijk bij de warmwaterbron gelegen is, zodat het inboeten op comfort 
verwaarloosbaar is. 

- De SHM legt het architecten- en ingenieursbureau steeds verfijndere lastenboeken op die  
rekening houden met knelpunten uit het verleden. Zo worden geen doorstromers meer 
gebruikt in de badkamers. De SHM neemt het laatste bouwdossier als referentie omdat dit 
het meest geëvolueerd is op het vlak van kostenbewustzijn. 

- In haar zoektocht naar kostenbesparende maatregelen, heeft Eigen Haard een visie 
ontwikkeld om de renovatie van huizen in groep aan te pakken. Door de schaalgrootte 
resulteert dit in betere prijzen bij de aannemers. In 2011 voegde Eigen Haard twee 
renovatiedossiers samen voor de volledige renovatie van meerdere woningen in één groep. 
Ze hanteerde hiervoor de procedure van openbare aanbesteding met de mogelijkheid tot 
onderhandse uitbreiding voor dezelfde opdracht voor woningen die in dezelfde wijk later 
vrijkomen voor renovatie. De SHM heeft dit zelf moeten uitzoeken en had gewenst dat  de 
Vlaamse overheid inzake de wetgeving op de overheidsopdrachten meer ondersteuning had 
geboden.  

- De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM regelmatig kleine projecten realiseert. De keuze 
voor kleinschalige projecten maakt het niet gemakkelijk om binnen de subsidiabele 
prijsplafonds te blijven. De SHM heeft het in bulk aanbesteden nog niet toegepast bij 
nieuwbouwprojecten. De visitatiecommissie beveelt Eigen Haard aan de 
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aanbestedingsprocedure die ze hanteert voor renovatieprojecten, ook te onderzoeken voor 
nieuwbouwprojecten.  

- De visitatiecommissie is van mening dat in bulk aanbesteden niet altijd tot lagere prijzen leidt. 
Veel hangt immers af van de concrete situatie en de marktomstandigheden: de markt van 
grote aannemers kan voor bepaalde werken bijvoorbeeld eerder klein zijn waardoor het 
opsplitsen van een opdracht net wel tot scherpere prijzen kan leiden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de SHM om voor elke situatie steeds de keuze te maken, waarvan 
zij verwacht dat dit tot de goedkoopste maar goede oplossing zal leiden.  

- De Visitatiecommissie heeft ter plaatse gegevens ingekeken om de bouwkosten van een 
project na te gaan. De bouwkosten met betrekking tot het project voor 28 sociale 
huurwoningen in Bellegem (Volksberg, fase 3) situeerden zich boven de NFS2-norm. De SHM 
verzocht de ontwerper om het bouwdossier aan te passen zodat het aan de NFS2-norm zou 
voldoen. Het project voldeed na de aanpassingen aan de NFS2-norm.   
 

- De SHM heeft geen hoogbouwprojecten. Toch beschikken een aantal appartementsgebouwen 
over liften. Het gaat over appartementen met twee bouwlagen. De visitatiecommissie beveelt 
aan in nieuwbouwprojecten met beperkte bouwlagen geen liften te plaatsen omdat ze de 
bouw- en onderhoudskosten vergroten. 
 

- OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De SHM doet inspanningen om de kostprijs voor de huurlasten te beperken. Ze sensibiliseert de 
huurders om zoveel mogelijk klussen (zoals het poetsen van gemeenschappelijke delen) zelf uit te 
voeren. De SHM is zich ook bewust dat de huurlasten in bepaalde projecten hoog zijn en neemt 
die vaststellingen mee bij nieuwe projecten. Zo ontwikkelt ze een curatief en preventief beleid 
met betrekking tot het verminderen van de huurlasten. De visitatiecommissie is van mening dat 
de SHM goed presteert voor deze doelstelling. 
- De visitatiecommissie wijst erop dat de kosten voor de huurder uit drie componenten 

bestaan: de huurlasten (waarop de SHM vat heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die 
afhankelijk is van het inkomen van de huurder en waarop de SHM dus geen invloed heeft) en 
de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij 
huurder en SHM). Voor Eigen Haard bevindt de (mediaan) huurprijs per woning per maand 
voor een appartement zich bij de 25 procent laagste in de sector. Voor een eengezinswoning 
bevindt die (mediaan) huurprijs zich rond de mediaan huurprijs van alle SHM’s. De lage 
mediaan huurprijs voor appartementen is op het eerste gezicht frappant omdat de 
huurderspopulatie van Eigen Haard over een relatief hoog (equivalent netto belastbaar) 
inkomen beschikt in vergelijking met andere SHM’s. De SHM wijt de relatief hogere inkomens 
aan een groot aantal gepensioneerde huurders. Eigen Haard stelt wel een instroom van 
steeds meer leefloners vast. De SHM geeft aan dat de marktwaarde van haar patrimonium 
wellicht onderschat is. De visitatiecommissie is van oordeel dat deze onderschatting 
weliswaar gunstig is voor de huurders maar – onterecht - tot lagere huuropbrengsten leidt 
voor de SHM. Dit komt ook aan bod in prestatieveld 5: interne werking en financiële 
leefbaarheid. Na een grondige renovatie laat Eigen Haard de marktwaarde van de woning 
overigens wel opnieuw vaststellen.  

- De jaarlijkse huurlast bedroeg gemiddeld per woning ongeveer 86 euro in 2011. De jaarlijkse 
huurlasten waren bij 75 % van de SHM’s hoger. De huurlasten zijn laag , zelfs als men ermee 
rekening houdt dat de SHM een patrimonium heeft dat slechts voor 25 procent uit 
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appartementen bestaat: aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door 
de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen, …).  

- Hoewel de gemiddelde huurlasten voor het totale patrimonium dus relatief laag zijn, is de 
SHM er zich van bewust dat de huurlasten met betrekking tot een aantal projecten hoog zijn. 
De SHM wijt dit onder meer aan de aanwezigheid van liften in een zevental gebouwen met 
een beperkt aantal appartementen: omdat de onderhouds- en herstellingskosten gedeeld 
worden door een beperkt aantal huurders lopen de kosten op. Het gaat hier over 
appartementen met slechts 2 bouwlagen.  

- De SHM analyseert klachten van huurders over te hoge huurlasten. De SHM denkt er 
bijvoorbeeld aan om gras te vervangen door een onderhoudsarme ondergrond zoals een 
bodembedekker of dolomietsteentjes. 

- De visitatiecommissie vindt het positief dat de SHM probeert de poetskosten in de 
gemeenschappelijke delen van appartementen te beperken: de SHM raadt de huurders aan 
zelf te poetsen. Vele huurders blijken hier op in te gaan. Daarnaast geeft de maatschappij de 
huurders via een document ook tips om de woning zo goed mogelijk te onderhouden ten 
einde herstellingen te vermijden. Op dit document staat ook duidelijk vermeld welke kosten 
ten laste zijn van de huurder en welke ten laste zijn van de maatschappij.  

- Eigen Haard heeft geen eigen personeel om herstellingen ten laste van de maatschappij uit te 
voeren. De SHM maakt op basis van aanbestedingen gebruik van externe bedrijven voor het 
onderhoud en het onderhoud van liften, van brandblussers en van de centrale verwarming. 
De twee laatst vernoemde contracten worden regelmatig herzien om betere prijzen te 
onderhandelen. De visitatiecommissie is van mening dat een SHM goede prijzen kan 
afdwingen door de concurrentie op de vrije markt te laten spelen De SHM denkt erover na om 
een onderhoudsman in dienst te nemen voor de uitvoering van bepaalde klussen, waarvoor 
de kosten voor de huurder en de SHM nu aan de hoge kant liggen door bijvoorbeeld een vast 
tarief aan verplaatsingskosten. Deze onderhoudsman zou dan in de plaats komen van de 
loodgieter die nu kleine herstelwerken uitvoert voor de sociale huisvestingsmaatschappij. 

- Twee keer per jaar inspecteert de SHM het patrimonium van buitenaf: niet alleen de 
woningen maar ook de woonomgeving. Op die manier krijgt ze een beeld van waar zich 
problemen voordoen: bv sluikstorten, nood aan kuisen raampartijen, enz. Eigen Haard neemt 
zo nodig contact op met huurders die gemaakte afspraken niet nakomen. 

- Spiere-Helkijn heeft een sociaal economiebedrijf opgericht en onderhoudt het groen van de 
woonprojecten van Eigen Haard in de gemeente, wat kostenbesparend werkt. Omdat de SHM 
hier een bewuste keuze maakte waarbij kostenbesparing gecombineerd werd met sociale 
doelstellingen, stelt de visitatiecommissie voor om ook aan de andere gemeenten in het 
werkgebied dit initiatief kenbaar te maken. Samen met de gemeenten kan onderzocht 
worden of dit initiatief tot dezelfde voordelen kan leiden als in Spiere-Helkijn. 

 
 
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Totaaloordeel: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM een prijsbewust bouw-, verbouw- en 
verhuurbeleid hanteert. De keuze om ook vaak kleinschalige projecten te realiseren maakt het 
niet gemakkelijk om binnen de subsidiabele prijsplafonds te blijven. De visitatiecommissie beveelt 
de SHM aan om in dit verband te onderzoeken wanneer gegroepeerd aanbesteden voordelig is en 
om daar in de praktijk rekening mee te houden in de projectplanning. 
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De visitatiecommissie is ook van oordeel dat de SHM goede inspanningen levert om de huurlasten 
tot een minimum te beperken. Ze zet vooral in op sensibiliseren van huurders om zelf klussen te 
doen en werkt een curatief en preventief beleid uit om huurlasten te beperken. De 
visitatiecommissie beveelt aan in nieuwbouwprojecten met beperkte bouwlagen geen liften te 
plaatsen omdat ze de bouw- en onderhoudskosten vergroten. 

4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: uitstekend 
 
- De visitatiecommissie is van oordeel dat Eigen Haard uitstekend scoort op deze operationele 

doelstelling. Volgens de visitatiecommissie is de huurdersprocedure efficiënt en effectief. De 
maatschappij houdt rekening met de sociale belangen van de huurders. Zij benadert de 
huurdersachterstal problematiek in samenwerking met andere sociale actoren en neemt zelf 
ook duidelijk haar verantwoordelijkheid op. Het aantal uithuiszettingen bedroeg 1 in 2012, in 
2011 waren er 2. 

- In samenwerking met de sociale actoren (de OCMW’s, CAW Stimulans en vzw Ubuntu, een 
vereniging die instaat voor de begeleiding van personen met een beperking) brengt de 
maatschappij een visie in de praktijk, die de woonzekerheid van de huurders maximaal 
garandeert, waarbij de sociale belangen van de huurder in evenwicht worden gebracht met 
de financiële belangen van de maatschappij. De maatschappij en de sociale actoren gaan 
daarbij uit van de vraag: welke kansen geef je de huurder? Eigen Haard heeft dit uitgewerkt in 
concrete afspraken met de sociale actoren en daarbij rekening gehouden met hun wensen en 
opmerkingen. Zo worden de dossiers van alle huurders samen bekeken door de partners, ook 
voor huurders met inkomsten van meer dan 16.200 euro. Deze huurders hebben volgens de 
Vlaamse regelgeving slechts recht op bijstand van het OCMW net voor een eventuele 
uithuiszetting;  
De succesfactoren zijn talrijk: aanvullend op de schriftelijke communicatie met de huurders 
n.a.v. een achterstand, ondersteunt de sociale dienst met telefoontjes en huisbezoeken. Eigen 
Haard hanteert hierin een strak opvolgingsschema, gecombineerd met persoonlijke 
contacten. De maatschappij nodigt de huurders, die tegen de 15e van de maand niet 
betaalduit op het bureel om de achterstallige huishuur te komen vereffenen (rond de 25e van 
de maand). OCMW en het CAW volgen het dossier eventueel op indien de huurder niet 
reageert. Bovendien gaven de huurders met wie gesproken werd aan dat ze te allen tijde 
contact met de maatschappij kunnen opnemen, en best zo snel mogelijk, als zij tijdelijk een 
probleem hebben met het betalen van de huur. De huurder ondertekent dan een 
afbetalingsplan afgesproken. Reeds tijdens het overlopen van het contract bij inhuurname 
wordt deze procedure uitgebreid toegelicht. Bij de volgende huisbezoeken overloopt de 
sociale dienst  het contract. 

- Daarnaast is er een formele samenwerkingsovereenkomst tussen Eigen Haard en het OCMW 
van Zwevegem, Kortrijk en Anzegem enerzijds, en met CAW Stimulans anderzijds met het oog 
op het voorkomen van uithuiszettingen. De actoren werken samen om huurders te 
begeleiden tijdens de proefperiode van 2 jaar of als ze risico lopen uit het huis gezet te 
worden n.a.v. leefbaarheidsproblemen. De actoren bevestigen ook dat zij van de 
maatschappij de kans krijgen om, alvorens deze laatste over zou gaan tot een 
verzoeningsprocedure, de huurder te benaderen. De woonbegeleider legt de huurder 
opnieuw uit wat de gevolgen zijn als de huur niet wordt aangezuiverd. Deze aanpak is 
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succesvol gezien vele huurders dankzij deze stap toch tot betaling overgaan. Deze aanpak 
leidde tot slechts 3 uithuiszettingen in 2011 en 2012 samen. 

- De visitatiecommissie vindt dat de aan pak van de maatschappij zeer goed door o.a. deze 
globale aanpak in overleg met de sociale actoren. Zij slaagt er duidelijk in om rekening te 
houden met de sociale belangen van de huurder (woonzekerheid). Ook  behaalt Eigen haard 
zijn objectieven; immers er worden zeer weinig huurinkomsten gederfd. De 
huurdersachterstallen (zie OD 5.3) bedragen slechts 0,23 %. 
De visitatiecommissie vindt het nastreven en respecteren van de sociale belangen van de 
huurders als zijn eigen (financiële belangen) waardevol; de maatschappij slaagt erin om dit op 
een efficiënte en effectieve manier te doen. 
 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: goed 
 
- De visitatiecommissie vindt dat de maatschappij een duidelijke visie heeft op de 

leefbaarheidsproblemen binnen zijn grondgebied en daar ook naar handelt. De SHM 
bespreekt leefbaarheidsproblemen samen met andere lokale actoren (politiezone Mira bij 
overlast) of met de preventiedienst van de gemeente Zwevegem (burenruzies, geluidshinder, 
overlast dieren) aangepakt.  

De leefbaarheidsproblemen die aangehaald worden door de maatschappij en de huurders zijn 

voornamelijk: ongedierte bestrijden, onderhoud buitenomgeving, vuilnis op correcte tijd 

buiten zetten, afval correct sorteren, blaffende honden, onderhoud gemeenschappelijke 

delen. De problematiek is erg verschillend van wijk tot wijk en van gemeente tot gemeente. 

De maatschappij biedt een luisterend oor aan voor de huurders. Eigen Haard neemt, indien 

nodig, zijn verantwoordelijkheid op om een juridisch dossier samen te stellen en in te leiden 

bij de gerechtelijke instanties. In 2011 was dit slechts één keer het geval. Zelfs indien een 

juridische procedure wordt opgestart, leidt dit in sommige gevallen echter ook tot 

ontgoocheling bij de klagende huurder en maatschappij over de oordelen die rechters in dit 

verband uitspreken. Zo worden n.a.v. leefbaarheidsproblemen die de SHM had aangekaart 

(vaststellingen van herhaaldelijk nachtlawaai, drugsproblematiek, het veroorzaken van brand 

waardoor een garage afbrandde, en ernstige vermoedens van onwettige bijwoonst door de 

broer van de huurder). De SHM had bovendien al verschillende pogingen ondernomen om de 

leefbaarheidsproblematiek met de huurder op individuele basis op te lossen, evenwel zonder 

resultaat. De rechter achtte de leefbaarheidsproblemen onvoldoende groot om over te gaan 

tot een verbreking van het huurcontract. 
- Door systematisch huisbezoeken te plannen tijdens de proefperiode van 2 jaar bij alle nieuwe 

huurders (na 3 maand en na anderhalf jaar), behoudt de SHM een goed zicht op de 
problematieken waarmee nieuwe huurders geconfronteerd worden. Tijdens dit huisbezoek 
wordt gebruik gemaakt van een evaluatiefiche gebaseerd op de huurdersverplichtingen 
conform het kaderbesluit sociale huur (o.a. onderhouden van de huurwoning als een goede 
huisvader, hoofdverblijfplaats en domicilie, betalen van de huurprijs). De huurder heeft ook 
de gelegenheid om vragen te stellen. Een tweede huisbezoek is gepland bij nieuwe huurders, 
6 maand voor het einde van de proefperiode. Echter, als bij het eerste huisbezoek blijkt dat 
de woning slecht onderhouden wordt of bij burenhinder, zal de maatschappij sneller een 
tweede huisbezoek inplannen, bijvoorbeeld na 2 maand. Bij samenlevingsproblemen en 
conflicten die aanhouden, worden betrokkene(n) op het bureel van de vennootschap 
uitgenodigd, voor een gesprek, al dan niet in samenwerking met de wijkagent. Dit gesprek is 
een “mise-au-point”. 
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OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De visitatiecommissie vindt dat de prestaties van de SHM op dit vlak voor verbetering vatbaar zijn, 
omdat de SHM erg weinig initiatieven heeft genomen die huurders bij sociale huurprojecten en bij 
wijkbeheer betrekken. De visitatiecommissie kon wel 2 goede voorbeelden van 
bewonersparticipatie detecteren uit het verleden (projecten rond afvalverzameling, 
brandpreventie,… met bejaarde huurders van 16 studio’s in 2012 en een project rond de 
inrichting van de omgeving in Spier-Helkijn uit 2006). 
De visitatiecommissie vindt dit goede initiatieven die opnieuw zouden gelanceerd kunnen 
worden. 
 
- Informatie verstrekken is de basis om bewoners te laten participeren in het beleid. De sociale 

dienst van de maatschappij zet hier sterk op in d.m.v. huisbezoeken en veel persoonlijk 
contact.  
Eigen Haard kan in de toekomst verder gaan op de participatieladder, door kijkdagen te 
organiseren op renovatiewerven of bij afwerking van nieuwe projecten. Een ander voorbeeld 
is ontmoetingsruimtes te creëren in wijken/woonblokken waar mensen zich thuis voelen en 
niet het gevoel mogen hebben gecontroleerd te worden. Eventuele collectieve initiatieven 
(zoals barbecue organiseren) kunnen dan ook vanuit de maatschappij ondersteund worden. 
Dit zal de betrokkenheid bij de buurt kunnen vergroten (wat tot minder 
leefbaarheidsproblemen kan leiden). Voor de grootste wijken zou ook bijvoorbeeld de 
aanduiding van een gemakkelijk aanspreekbare figuur kunnen bijdragen tot het bereiken van 
de operationele doelstelling. Immers door de aanwezigheid van een laagdrempelig 
aanspreekfiguur zullen de bewoners zich beter gehoord voelen, wat de betrokkenheid alleen 
maar ten goede kan komen. Regelmatig informatiesessies organiseren rond bewonersthema’s 
als energieverbruik verminderen, huurlasten en dergelijke zijn een ander voorbeeld. 

 
OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt dat de huisvestingsmaatschappij een goede ondersteuning geeft aan 
de huurders. Zo zijn huurders goed op de hoogte van hun rechten en plichten en voorziet de SHM 
extra begeleiding voor nieuwe huurders. De SHM geeft ook veel bijkomende informatie en 
ondersteuning (bijvoorbeeld rond het gebruik van de verwarmingsketel en de thermostaat).  
 
- Eigen Haard heeft voor huurders een klantvriendelijke brochure ontwikkeld waarin rechten en 

plichten van de huurder en de maatschappij worden uitgelegd. Deze toelichting wordt jaarlijks 
geactualiseerd en opnieuw opgestuurd samen met de huurprijsberekening. In de week na het 
toezenden van de huurprijsberekening houdt de SHM al haar personeel ter beschikking om 
vragen van huurders te kunnen behandelen. 

- Zoals hierboven onder OD 4.2 al aangegeven werd, worden nieuwe huurders extra opgevolgd 
en begeleid door 2 huisbezoeken in de eerste 2 jaar van het huurcontract. Indien nodig legt 
de sociale dienst sneller een huisbezoek af, bijvoorbeeld bij problemen. Zo kan de 
maatschappij eventuele problemen sneller opsporen en het probleem aanpakken. Als na dit 
tweede bezoek nog meer opvolging nodig blijkt, dan verwijst de SHM in sommige gevallen de 
huurder naar andere welzijnsinstanties. (OCMW, CAW, poetsdienst, familiezorg, andere 
gespecialiseerde welzijnsinstanties)of neemt de maatschappij het op met een volgend 
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huisbezoek. Voor patiënten met psychiatrische problemen werkt Eigen Haard samen met de 
groep Ubuntu, een netwerkorganisatie die mensen met een beperking begeleidt in 
woongelegenheden die voor deze doelgroep werd voorbehouden door de maatschappij. 

- De maatschappij bezoekt huurders persoonlijk naar aanleiding van problemen met 
verstopping van afvoerleidingen en met ongedierte. De maatschappij geeft dan tips hoe de 
huurder ongedierte kan vermijden en bestrijden en op welke manier het 
verstoppingsprobleem kan opgelost worden en voorkomen. De huurders geven aan deze 
werkwijze te waarderen. 

- Eigen Haard gaat ook 3 keer per jaar bij elke woonwijk, rond om het onderhoud van de 
buitenomgeving na te kijken. Huurders worden naar aanleiding daarvan ook aangesproken 
om hun tuin, oprit en voetpad te onderhouden. Sommige huurders gaven aan dat de 
maatschappij hier nog verder mag in gaan. De visitatiecommissie raadt eigen Haard aan om 
de redenen waarom de maatschappij bepaalde zaken doet en niet doet verder uit te leggen 
aan de huurders. Ten slotte informeerde de SHM de huurders over de mogelijkheid om zich in 
te schrijven op de door de provincie georganiseerde groepsaankoop voor gas en elektriciteit, 
waarmee de SHM ook op dit vlak bijdraagt aan de betaalbaarheid en ondersteuning. Er was 
echter geen verder ondersteuning om bijvoorbeeld het jaarverbruik te helpen bepalen.  
 

 
 
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar 
Eigen Haard neemt de sociale basisbegeleidingstaken ter harte: zij neemt haar 
verantwoordelijkheid op, samen met de andere sociale actoren en doet op die manier erg veel 
inspanningen om de woonzekerheid van de huurders te garanderen. Dit werpt ook vruchten af, 
want de SHM moet slechts uitzonderlijk overgaan tot een uithuiszetting. Ook 
leefbaarheidsproblemen worden in een vroeg stadium gedetecteerd en aangepakt. Eigen Haard 
zet daarvoor een divers en sociaal pakket aan maatregelen in (individuele gesprekken, 
samenwerken met wijkagent en preventiedienst van Zwevegem, dossier inleiden bij de 
vrederechter en hogere instanties). De visitatiecommissie vindt de visie en werkwijze, maar vooral 
ook het resultaat rond het maximaal garanderen van woonzekerheid van Eigen Haard een goede 
praktijk. Huurders geven ten slotte aan dat zij het gevoel hebben als klant benaderd te worden en 
dat er naar hen geluisterd wordt wanneer zij daarom vragen. 
De visitatiecommissie raadt de maatschappij aan om onder dit gunstig gesternte werk te maken 
van actieve bewonersparticipatie. Dit kan door een stap verder te gaan dan 
informatieverstrekking, met name door het betrekken van huurders bij nieuwe initiatieven en 
overlegmomenten in te bouwen als er zich een probleem voordoet in een wijk. Ook het ter 
beschikking stellen van gemeenschappelijke ruimtes en ondersteuning van spontane 
huurdersinitiatieven kunnen de participatie bevorderen. 
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PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: uitstekend 
 
De SHM scoort uitstekend op het vlak van financiële leefbaarheid. De goede financiële ratio’s en 
de positieve evolutie van die ratio’s in de periode 2007 t.e.m. 2011 onderbouwen deze 
beoordeling. 

 
- Eigen Haard presteert op volgende financiële ratio’s boven de norm: 

 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin is beduidend hoger dan de norm: 5,84 
in 2011 terwijl de norm minimaal 1 is. Deze ratio geeft aan in welke mate de SHM in 
staat is om haar financiële verplichtingen op korte termijn na te komen; 

 de netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering bevindt zich eveneens 
binnen de norm: 0,74%. De norm is lager dan 0,85% voor goed en lager dan 70% voor 
uitstekend). Een netto vrije cash flow die minder dan 1 bedraagt wil zeggen dat er nog 
meer inkomsten zijn dan uitgaven. Hoe lager dit kengetal hoe meer de SHM zich in de 
veilige zone bevindt; 

 de nettowinstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering ten slotte ligt met 11% boven de 
norm (norm is hoger dan 0). 

 
- De financiële ratio’s waren ook de voorbije jaren consistent positief (in de periode 2007 

t.e.m. 2011). De gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin vertoonde nog een sterke 
positieve evolutie vanaf 2007 (van 2,26 naar 5,84 in 2011). In de afgelopen jaren behoorde 
Eigen Haard steeds tot de 25% SHM’s met de beste scores op deze financiële indicatoren. 
 

- De positieve evolutie m.b.t. de financiële leefbaarheid is o.a. te danken aan het feit dat de 
SHM haar kosten goed beheert, lage huurdersachterstand heeft en een voorzichtige 
investeringspolitiek hanteert. Tevens probeert ze bij haar investeringen en courante 
uitgaven zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidies. Eigen Haard stemt haar beleid 
daarop gedeeltelijk af. Ze zal bijvoorbeeld bepaalde investeringen versnellen of vertragen 
indien ze weet dat een bepaalde subsidie zal afgevoerd of ingevoerd worden (zie bv. 
subsidies voor gevelrenovatie – O.D. 2.2). De SHM dient er over te waken dat haar 
aandacht voor de financiële toestand niet ten koste gaat van een van haar basistaken, m.n. 
het bouwen van bijkomende sociale woningen.  

- De visitatiecommissie vindt het ook relevant op te merken dat de (mediaan) huurprijs per 
woning per maand voor een appartement zich bij de 25% laagste in de sector bevindt, wat 
de verdienste van de SHM m.b.t. de financiële leefbaarheid extra onderstreept. Ondanks 
de lagere huurinkomsten t.o.v. de andere maatschappijen, slaagt deze SHM er immers 
toch in om een gezonde financiële positie te behouden en zelfs nog te versterken De SHM 
geeft aan dat de marktwaarde van haar patrimonium wellicht onderschat is. De 
visitatiecommissie is van oordeel dat deze onderschatting weliswaar gunstig is voor de 
huurders maar tot gederfde huuropbrengsten kan leiden voor de SHM (zie ook OD 3.2) en 
dus een negatieve impact zou kunnen hebben op de financiële toestand van de SHM. 

De SHM voert intern de discussie  m.b.t. de verkoop van het patrimonium dat aan een grondige 
renovatie toe is en waarvan de renovatiekosten dus sterk oplopen. Dergelijke renovaties kunnen 
immers een belangrijke negatieve impact hebben op de financiële toestand. De visitatiecommissie 
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kan enkel aanraden hieromtrent een duidelijke visie uit te werken, waarbij ze aanbeveelt een 
goed evenwicht te zoeken tussen financiële aspecten op korte en lange termijn (zowel naar 
opbrengst als naar renovatiekosten en schaalvoordelen toe), de mate waarin dit kansen biedt om 
de sociale mix in de woonwijken te vergroten en het behoud van het patrimonium (bij 
vervangingsbouw met verdichting kan het soms aangewezen zijn dat nog alle aan één gesloten 
percelen van een wijk in eigendom zijn).  
 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed 
 
De SHM presteert op het vlak van de beheersing van haar kosten goed. De werkings- en 
onderhoudskosten, behoren tot de 25% laagste van de sector. Bovendien doet de SHM 
inspanningen om haar kosten onder controle te houden. 
 

- De SHM heeft geen eigen onderhoudsdienst noch een eigen klusjesdienst en doet veel 
beroep op externe firma’s o.a. voor reparaties, voor het onderhoud en de renovatie van de 
huurwoningen. Hoewel dit in bepaalde gevallen aanleiding kan geven tot hogere kosten 
dan wanneer dit in eigen regie gebeurt, slaagt de SHM er toch in om de totale werkings- en 
onderhoudskosten per woning erg laag te houden in vergelijking met de rest van de sector. 
De kosten voor onderhoud en werking van de SHM vertoonden de voorbije jaren ook geen 
opvallende bewegingen noch in negatieve noch in positieve zin. Deze kosten stegen in de 
periode van 2007 t.e.m. 2011 wel met ongeveer 25%, maar dat is gedeeltelijk het gevolg 
van de inflatie. Binnen de SHM wordt overigens de vraag gesteld of een eigen 
onderhoudsdienst de kosten nog verder zou kunnen drukken en de efficiëntie verhogen. 
Momenteel doet Eigen Haard dus voor iedere (kleine) herstelling beroep op externe 
firma’s. In sommige gevallen zullen de verplaatsingskosten nu hoger oplopen dan de 
eigenlijke herstellingskosten. Bovendien worden een aantal van deze interventies 
doorgerekend aan de huurder. Een efficiëntieverhoging op dit vlak zou dus ook de huurder 
ten goede komen. Bovendien mag, volgens de SHM, ook de administratieve opvolging van 
de huidige werkwijze niet onderschat worden. De visitatiecommissie stelt in dit verband 
voor om dit verder te onderzoeken en zich hierover ook goed te informeren bij collega-
SHM’s. Zo kan al opgemerkt worden dat aan het beheren van een eigen regie ook een 
administratieve opvolging verbonden is (bv. in het opvolgen van de inventaris, van de 
werkbonnen, enz.…). 

- De SHM neemt veel maatregelen om kosten te beheersen. Zoals hierboven al gemeld, 
ervaart de visitatiecommissie de organisatie van de SHM als erg kostbewust, wat zich op 
vele vlakken uit, enkele voorbeelden: 

o de nieuwsbrief wordt niet apart opgestuurd maar wordt mee gestuurd met andere 
briefwisseling; 

o iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op noodzaak; zo is er nagedacht over het nut 
van het abonnement op “Weekbode”, maar dit werd niet geschrapt, aangezien het 
een belangrijke informatiebron is voor aankopen. 

o de kosten worden telkens vergeleken met de voorbije jaren om uitzonderlijke 
bewegingen te kunnen detecteren en naar de oorzaak hiervan te kunnen zoeken; 

o de SHM verbetert systematisch de lastenboeken door na te gaan wat al of niet 
voldeed in een vorige prijsvraag; 

o keukens worden zonder toestellen, met uitzondering van de kookplaat, geïnstalleerd 
om de onderhouds- en vervangingskosten te drukken; 
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o er wordt nagegaan wat een huurder echt nodig heeft in de woning en niet essentiële 
zaken worden weggelaten; bijvoorbeeld het schrappen van een waterdoorstromer in 
de badkamer (zie OD 3.1); 

o de SHM zet in op onderhoudsvriendelijke materialen (zo zal Eigen Haard 
hangtoiletten installeren om de onderhoudstijd ook voor de huurder te beperken); 

o bij een opzegging door de huurder zal de SHM heel kort op de bal spelen om 
eventuele huurschade tijdig te laten herstellen. Voor het vertrek van de huurder voert 
Eigen Haard een plaatsbezoek uit waarvan een verslag wordt gemaakt en heel 
duidelijk wordt aangegeven welke herstellingen ten laste van de SHM of ten laste van 
de vertrekkende huurder vallen. 

- Structurele en frictieleegstand worden zo beperkt mogelijk gehouden om zo weinig 
mogelijk huurinkomsten te derven. Zelfs indien er woningen leeg staan probeert de SHM 
ze consequent te verhuren aan het OCMW als transitwoning (zie OD 1.5).Ten opzichte van 
de andere SHM’s slaagt de SHM er goed in om deze leegstand en bijgevolg huurderving te 
beperken. Eind 2011 stond geen enkele woning van de SHM structureel leeg en stonden 
slechts 4 van de woningen frictioneel leeg. Daarmee situeert Eigen Haard zich bij de 25% 
SHM’s met de laagste leegstand, en houdt ze die positie al vanaf 2007.  

- De contractwijzigingen t.o.v. het aanbestedingsbedrag voor renovatieprojecten waren in 
2011 verwaarloosbaar. Eigen Haard behoort ook daarmee tot de beste presterende SHM’s. 
Ook de voorgaande jaren waren de contractwijzigingen minimaal te noemen.  

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude 
Beoordeling: goed 
 
De SHM scoort goed op het vlak van het voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal. In 
procent van alle inkomsten van huurders behoort de huurdersachterstal bij de 10% laagste van 
alle SHM’s en dit in de voorbije 5 jaren (laatste jaar 2011). De SHM houdt echter een beperkt 
aantal kosten verbonden aan procedures voor het innen van huurdersachterstallen 
extracomptabel en boekt dit pas in indien de betreffende bedragen worden ontvangen. De 
visitatiecommissie beschikte niet over het bedrag hiervan zodat de visitatiecommissie geen 
oordeel kan vellen of deze invloed heeft op het percentage huurdersachterstal.  
 
 

- Eigen Haard heeft de huurdersachterstal tot een absoluut minimum teruggebracht (in 
2011 nauwelijks 0,23% van de huurinkomsten) door intensief in te zetten op het 
persoonlijk contact met de huurder en door het hanteren van strikte procedures, die toch 
nog voldoende ruimte bieden om een uithuiszetting te voorkomen (zie OD 4.1). De SHM 
behoort daar bij tot de beste presterende SHM’s. 

- De SHM houdt even wel een beperkt aantal kosten verbonden aan procedures voor het 
innen van huurdersachterstallen extracomptabel bij (bv. advocaats- en gerechtskosten) en 
boekt dit pas in indien de betreffende bedragen worden ontvangen. Volgens de 
boekhoudwetgeving dienen deze vorderingen op de (vertrokken) huurders minimaal 
jaarlijks geïnventariseerd te worden en in de boekhouding te worden opgenomen. 
Afhankelijk van de bijzondere boekhoudregels voor de  SHM’s, kan ook onmiddellijk een 
waardevermindering worden geboekt indien de SHM meent dat deze vordering 
(gedeeltelijk) oninvorderbaar zijn geworden. De visitatiecommissie heeft geen zicht 
gekregen op het bedrag van het extracomptabele huurdersachterstallen en kan dus geen 
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oordeel vellen van de invloed ervan op het percentage huurdersachterstal. De 
visitatiecommissie raadt in elk geval de SHM aan om de betreffende kosten in de 
boekhouding op te nemen en, conform de reglementering, de nodige afboekingen en 
waardeverminderingen te boeken. De huisvestingsmaatschappij Eigen Haard heeft in zijn 
reactie na de presentatie aan de raad van bestuur bevestigd dat zij de advocaat- en 
gerechtskosten zullen opnemen in de boekhouding, gevolgd door de nodige of mogelijke 
waardeverminderingen. 

- Eigen Haard zet sinds 2010 intensief in op het bestrijden van domicilie- en sociale fraude. 
Daarvoor werd meer ad-hoc te werk gegaan. Aan alle huurders werd deze moeilijke 
problematiek wel uitgelegd en huurders kregen ook de kans om zich in regel te stellen, 
maar dit had slechts een beperkt succes. Vanaf 2010 werd het roer omgegooid. Daarbij 
werd oorspronkelijk een tweesporenbeleid geïmplementeerd. In de dagdagelijkse werking 
wordt intensief gebruik gemaakt van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om 
gezinssamenstelling na te gaan (vrij veel toegepast in de sector) maar anderzijds wordt een 
risicoanalyse gemaakt van de huurders. De huurders waarvan het risico het hoogst wordt 
ingeschat dat ze de gezinssamenstelling misschien niet correct aangeven bij de bevoegde 
instanties – en dus niet gekend is in de Kruispuntbank - worden jaarlijks aangeschreven en 
gewezen op de verplichting om de gezinssamenstelling correct door te geven (ongeveer 
10% van het huurdersbestand). In de brief worden ook de mogelijke sancties en boetes 
toegelicht en wordt gevraagd een verklaring op eer inzake bijwoning ondertekend terug te 
sturen. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt een herinneringsbrief gestuurd. Indien er toch 
nog onduidelijkheid blijft bestaan, worden de betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek 
op de SHM. Vanaf 2010 werd er jaarlijks als gevolg van deze gewijzigde aanpak een bedrag 
van ongeveer 10.000 euro aan bijkomende huurinkomsten gegenereerd. Indien de SHM 
een sterk vermoeden van bijwoning heeft, die niet wordt aangegeven, wordt een dossier 
aangelegd om de nodige bewijselementen te verzamelen. Deze dossiers worden 
vervolgens overgemaakt aan de inspectie RWO voor verder onderzoek. De procedure werd 
ondertussen nog licht aangepast waarbij meer de nadruk wordt gelegd op een proactieve 
aanpak. Tijdens de toelichting van het huurcontract bij een nieuwe verhuring wordt 
gewezen op de plicht om de bijwoning aan te geven, dit wordt herhaald bij het eerste 
huisbezoek tijdens de proefperiode. De visitatiecommissie vindt dit een “goede praktijk”, 
maar raadt de maatschappij aan erop toe te zien  dat de procedures het recht op privacy 
respecteren. In geval van twijfel kan Eigen Haard hierover advies vragen aan de Vlaamse 
Toezichtscommissie. 

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
Eigen Haard gebruikt een financieel planningsinstrument, dat door hen zelf ontwikkeld werd. Dit 
wordt periodiek geactualiseerd en jaarlijks besproken op de raad van bestuur. Omdat de SHM het 
plan als een beleidsinstrument gebruikt, geeft de visitatiecommissie een beoordeling goed op 
deze operationele doelstelling. 
 
- De SHM heeft een eigen financieel planningsinstrument met een tijdshorizon van 10 jaar 

uitgewerkt. Dit systeem bevat grotendeels dezelfde elementen als het instrument dat door 
de VMSW wordt aangeboden. Naast een onderdeel dat de prognoses voor courante 
inkomsten en uitgaven bevat, worden ook de financiële stromen m.b.t. de renovatie- en 
nieuwbouwprojecten in kaart gebracht. Er wordt ook rekening gehouden met uitgaven 
verbonden met de aankoop van gronden.  
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- Voor het groot onderhoud- en herstel wordt een gedetailleerde planning gemaakt, eveneens 

over een periode van 10 jaar. Er worden een tiental grote rubrieken gehanteerd, van 
schilderwerken over garagepoorten tot dakwerken. Deze planning wordt aangevuld met de 
nodige financiële gegevens om de boekhoudkundige provisie voor groot onderhoud en 
herstel te kunnen aanleggen. In de financiële planning wordt rekening gehouden met een 
hoger bedrag voor groot onderhoud en herstellingen, dan in de onderhoudsplanning. Dit lijkt 
een correcte zienswijze aangezien een aantal herstellingswerken niet te voorzien zijn.  
 

- Het financieel plan toont aan dat de financiële toestand van de SHM, onder de huidig 
gekende parameters, sterk positief blijft evolueren. Daarbij gebruikt de SHM voorzichtige 
veronderstellingen (bv. huurinkomsten stijgen slechts met 1% terwijl de kosten toenemen 
met 2%). De directie leidt uit het financieel plan de “jaarlijkse beleningscapaciteit” van de 
SHM af en dit vormt dan de basis om na te gaan welke projecten de SHM nog kan realiseren 
zonder dat de aflossingen van de overeenkomstige NFS2-leningen de financiële leefbaarheid 
van de SHM in het gedrang brengen.  
 

- Het financieel plan wordt eenmaal per jaar toegelicht op de raad van bestuur. De 
visitatiecommissie raadt aan dit als reflectiemoment te gebruiken om na te gaan of er eigen 
middelen kunnen ingezet worden voor de realisatie van haar basistaken, zoals het bouwen 
van bijkomende sociale woningen of inzetten op bewonerswerking (zie OD 4.3) 

 
-   
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed. 
 
De visitatiecommissie vindt dat Eigen Haard goede prestaties levert in haar streven om naar een 
echte woonmaatschappij te evolueren. Ze is actief buiten haar corebusiness en neemt actief deel 
aan het lokaal woonoverleg en overlegt intensief met andere woonactoren op andere fora. 
 
- De SHM is ook buiten het domein van het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen 

actief: 
o in overleg met de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 

realiseert of plant ze gemengde projecten met huur- en koopwoningen (zie 
prestatieveld 1); 

o op de transfosite in Zwevegem plant ze om 6 koopwoningen in eigen beheer te 
realiseren. Dit is de eerste maal in de recente geschiedenis van de SHM dat ze 
zelf koopwoningen zal bouwen. In deze gemeente bevindt zich het merendeel 
van haar patrimonium en ze wenst daarom ook gemengde woonprojecten te 
kunnen aanbieden en zo een bijdrage te leveren aan het BSO koop. 
 

- De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg, dat georganiseerd wordt in iedere 
gemeente van haar werkgebied. De SHM heeft ook een reële inbreng gehad bij het uitwerken 
van het doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale 
huurwoningen van de stad Kortrijk, de enige gemeente van het werkgebied met een 
gemeentelijk toewijzingsreglement (zie ook OD 1.5). Volgens de lokale woonactoren kwam 
het toewijzingsreglement er zelfs op vraag van Eigen Haard zelf. De sociale woonactoren 
hadden in het reglement graag nog wat meer aandacht gezien voor kwetsbare doelgroepen.  
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- De welzijnsactoren gaven aan dat de SHM openstaat voor overleg; zo vermeldt dit 
visitatierapport al de samenwerking rond huurdersachterstal en voorkoming van 
uithuiszettingen en de uitwerking van een gezamenlijke visie rond sociaal beleid. Ten slotte 
denkt en werkt Eigen Haard sector-overschrijdend mee met welzijnsactoren (Ubuntu).  

 
- Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat de SHM in het verleden fusies heeft doorgemaakt 

met SHM’s die actief waren in de toenmalig autonome gemeenten Spiere en Helkijn. Eigen 
Haard kiest in de bestaande context (behalen van het BSO) even wel om gestaag en langzaam 
te groeien tot ongeveer 1500 woningen en geen fusies aan te gaan, omdat ze dan flexibel op 
diverse noden kan blijven inspelen en haar huurders kan blijven kennen. Voor haar is dit de 
kritische drempel voor het behoud van haar huidige structuur. Daarbij mag ze een van haar 
historische basistaken niet uit het oog verliezen, m.n. het bouwen van sociale 
(huur)woningen. 
 

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed. 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM over een goed systeem van interne controle 
beschikt. 

 
- Kritische processen zijn beschreven in door de raad van bestuur vastgestelde procedures 

die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen en aangeven hoe, door 
wie en tijdens welk onderdeel van het proces controles worden uitgevoerd. Sommige 
procedures zijn eerder summier uitgeschreven, andere zijn erg uitgebreid. Diverse 
procedures zijn beschikbaar zoals de procedure loonadministratie, de procedure m.b.t. 
“sinisters”, de procedure verhuizingen, het debiteurenreglement, de procedure “evaluatie 
nieuwe huurder”, de interne controle op de kas, enz.… Er is een klachtenprocedure en de 
deontologische code voor bestuurders werd goedgekeurd door de raad van bestuur op de 
zitting van december 2012. 

- De visitatiecommissie heeft samen met de directie en de betrokken medewerkers een 3-
tal procedures overlopen om na te gaan of de SHM de principes van functiescheiding 
respecteert en om te verifiëren, in de mate van het mogelijke, of de procedures ook 
worden toegepast: 

 de betalingsprocedure is zodanig opgebouwd dat de boekhouder de betalingen in het 
boekhoudpakket voorbereidt en het betalingsbestand in ISABEL oplaadt. De directeur 
ondertekent de betalingen na controle van de facturen met de betalingslijst. De 
directeur kan geen betalingen invoeren in ISABEL, enkel handtekenen. De boekhouder 
kan geen gegevens invoeren in ISABEL. Voor een SHM met een beperkte 
personeelsbezetting is deze procedure aanvaardbaar; 

 de huurprijsherziening wordt voorbereid door de sociale dienst en nagezien door de 
directeur; 

 het nakijken van de facturen voldoet aan het “vierogenprincipe”. Facturen komen 
binnen bij de directeur die ze eerst naziet en verdeelt. Aangezien het grootste deel van 
de facturen als basis een bestelling van de technische dienst heeft, worden ze 
vervolgens door deze dienst inhoudelijk nagezien. Vervolgens worden ze 
boekhoudkundig verwerkt door de boekhouder. In het kader van de geplande, 
wettelijke inkorting van de betalingstermijn van facturen kan de efficiëntie misschien 
nog stijgen door de facturen altijd eerst aan de boekhouding te bezorgen om ze in te 
schrijven en vervolgens pas te verdelen voor nazicht en goedkeuring. Deze werkwijze 
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zou ook toelaten op te volgen in welke mate facturen tijdig worden betaald, wat in de 
huidige procedure niet gegarandeerd is. Bijkomend voordeel is dat alle facturen vrij 
vroeg in de procedure geregistreerd worden en dus niet verloren kunnen gaan. 

 Deze drie procedures voldoen aan het principe van functiescheiding. 
 

- Over sommige procedures wordt periodiek gerapporteerd aan de raad van bestuur (bv. 
rond personeelszaken). 

- De continuïteit binnen de onderneming wordt gewaarborgd door voor elke functie een 
back-up te voorzien. Door de kleine organisatiestructuur vergt dit veel flexibiliteit en een 
grote polyvalentie van de medewerkers, wat aantoont dat Eigen Haard een sterke 
organisatie vormt. 

 
OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie kwam op basis van de gesprekken en de aangeleverde elementen tot de 
conclusie dat de SHM bereid is tot verandering en verbetering en goed presteert voor deze 
doelstelling.  
 

- De directie heeft de organisatie uitgebouwd tot een vlakke organisatie, waarbij zowel het 
bouwgedeelte als de sociale opvolging aan bod komen. Eigen Haard wil werken aan haar 
eigen organisatie. Daarbij wil ze de capaciteiten van haar personeel ten volle benutten. Ze 
heeft oog voor vorming van het personeel en samenwerking tussen de personeelsleden 
(via gezamenlijk teamoverleg). Ze maakt gebruik van de polyvalentie en flexibiliteit van 
haar personeel om de inzetbaarheid te verhogen een medewerker kan een andere 
vervangen indien nodig). Om hun kennisveld te verbreden of uit te diepen worden 
medewerkers gestimuleerd om deel te nemen aan opleidingen en studiedagen die vak- en 
sector gerelateerd zijn  (georganiseerd door de VMSW, Wonen Vlaanderen, een jaarlijks 
opleiding desktop solutions, opleiding ‘omgaan met verbale agressie, ..). De 
visitatiecommissie beveelt aan om werk te maken van concrete doelstellingen per 
medewerker, op basis van de bestaande functiebeschrijvingen en de dagelijkse 
werkuitvoering. De organisatie kan zo de persoonlijke doelstellingen kaderen binnen de 
algemene operationele en strategische doelstellingen van de organisatie met aanduiding 
van de rol en de verantwoordelijkheden van iedere medewerker. 

- Uit de toelichting bij OD 5.5 is gebleken dat de SHM ruim investeert in visievorming op het 
sociale beleid en ook sector overschrijdend wil nadenken en meewerken. Zo werkt de SHM 
intensief samen met de vzw Ubuntu voor de begeleiding van personen met een beperking. 
De SHM plant ook twee woonzorgprojecten, met name in Helkijn en in Bellegem (zie OD 
1.5). 

- Het plan van aanpak m.b.t. domicilie- en sociale fraude is een voorbeeld van het feit dat de 
SHM bereid is haar werking te evalueren en aan te passen. De SHM heeft een eerste plan 
opgesteld in 2010 maar heeft dat op basis van de reëel behaalde resultaten en de adviezen 
van de inspectie RWO, ieder jaar verder bijgestuurd (zie OD 5.3). 

- De SHM volgt de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt op. Ze speelt in op de 
mogelijkheden geboden door het Grond- en Pandenbeleid (sociale last – zie OD 1.1) en 
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volgt een aantal interessante sites intensief op. Ze maakt echter weinig gebruik van het 
voorkooprecht en van de mogelijkheid om goede woningen aan te kopen.  

- Dit rapport bevat tevens een aantal voorbeelden van samenwerking met andere 
woonactoren en de welzijnsactoren. Ook de rapportering naar de raad van bestuur wordt 
als positief beschouwd. De communicatie tussen raad en directie wordt als open 
omschreven (projecten, toewijzingen, personeel). Dit bleek ook uit de verslagen van de 
raad van bestuur.  

- Er is een duidelijk klachtenreglement. De maatschappij analyseert de klachten en geeft er 
gevolg. De visitatiecommissie verwijst hierbij naar OD 3.2. Klachten over hoge huurlasten 
worden geanalyseerd en oplossingen worden gezocht (gravel aanleggen in plaats van 
gras).Dit klachtenreglement is gekend bij de personeelsleden en de huurders. 

 
 

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
Totaaloordeel: goed 
 
Eigen Haard scoort op 6 operationele doelstellingen goed en op de operationele doelstelling 
“financieel leefbaar” zelfs uitstekend. De SHM is financieel gezond o.a. dankzij een voorzichtige 
investeringspolitiek, een goede beheersing van haar uitgaven en het onder controle houden van 
de huurdersachterstallen.  
Ze gebruikt een goed financieel plan en beschikt ook over een goed systeem van interne controle, 
aangepast aan de omvang van de maatschappij. 
Ze zet belangrijke stappen in het streven naar een echte woonorganisatie, en is bereid om te 
veranderen en om haar prestaties te verbeteren. Ze investeert duidelijk in visievorming vnl. m.b.t. 
haar sociaal beleid. 
Haar aanpak van sociale en domiciliefraude kan als exemplarisch worden beschouwd. Op basis 
van een analyse van de bereikte resultaten, stuurt de SHM haar aanpak ook bij. 
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PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
- De visitatiecommissie vindt dat Eigen Haard haar huurders snel en duidelijk informeert en ze 

als “klant” beschouwt. Immers, er is niet alleen een klachtenreglementen een nieuwsbrief 
voor huurders; ook zijn de brieven klaar en duidelijk en in begrijpbare taal opgesteld. 
Huurders worden ontvangen in een wachtzaal en kunnen individuele gesprekken voeren in 
aparte lokalen met de medewerkers van de sociale dienst. Een nieuwsbrief wordt jaarlijks 
toegestuurd bij het vaststellen van de huur. Huurders weten duidelijk bij wie ze terecht 
kunnen voor een probleem. Dit wordt hun op papier van bij de eerste dag meegegeven; ook 
de nieuwsbrief maakt er regelmatig melding van. 

- Inzake bereikbaarheid is de maatschappij open op maandag tussen 15 u en 18.30u, de 
woensdag tussen 10u-12u en 14-16 u; op vrijdag tussen 10u en 12 u. Huurders en 
woonactoren vinden dit goed en voldoende. 

- Er is een duidelijk klachtenreglement, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 
soorten klachten (technische, sociaal, administratief boekhoudkundig, anonieme klachten). 
Ook in de procedure van klachtenbehandeling is er aandacht voor de termijnen van 
behandeling van de klacht en het resultaat. De maatschappij analyseert de klachten en geeft 
er gevolg aan als deze gegrond zijn. Dit klachtenreglement is gekend bij de personeelsleden 
en de huurders. 

- Eigen Haard heeft ook een nieuwsbrief voor zijn huurders. De nieuwsbrief bevat 
onderhoudstips en allerlei weetjes. De onderhoudstips betreffen de ventilatie en het 
voorkomen van verstoppingen. Eigen Haard herinnert ook aan de plicht om sneeuw te 
ruimen voorde eigen voordeur, en verschaft ook informatie over de bereikbaarheid van de 
technische dienst. Huurders vinden dit een goed initiatief. 

- Alle brieven die de visitatiecommissie kon inkijken zijn vriendelijk van toon en in begrijpbare, 
eenvoudige taal opgesteld, of het nu gaat over de melding van een huisbezoek, technische 
opvolging of een probleem met condens. De brieven die gestuurd worden in het kader van 
de huurdersachterstallen zijn streng maar duidelijk en klantvriendelijk. 
De maatschappij heeft nog geen website. De visitatiecommissie raadt aan om hier snel werk 
van te maken. Gezien de uitgestrektheid van het werkgebied kan een website veel informatie 
bevatten voor huurders, kandidaat-huurders en andere geïnteresseerden, zonder dat ze zich 
moeten verplaatsen of wachten op openingsuren. De visitatiecommissie beschouwt een 
goede website als een basisinstrument in een moderne communicatiepolitiek. Ondanks het 
feit dat de SHM nog niet over zo’n website beschikt, vindt de visitatiecommissie dat Eigen 
Haard goede prestaties levert daar zij de huurder als “klant” beschouwt. Het uitbouwen van 
een eigen website is wel een noodzakelijk om ook in de toekomst deze goede beoordeling te 
kunnen handhaven. 
 

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
 
Beoordeling: goed 
 
De woonactoren met wie de visitatiecommissie gesproken heeft, waren tevreden over de 
informatie die ze van Eigen Haard krijgen, de OCMW’s in het bijzonder. Deze woonactoren 
beschrijven  Eigen Haard als een betrouwbare partner. De partners waarderen dat Eigen Haard de 
tijd neemt om samen met de woonactoren de strategie en visie te bepalen rond bijvoorbeeld het 
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sociaal beleid van de maatschappij. Bovendien wordt er ook overlegd over concrete dossiers zoals 
huurdersachterstal, huisvestingsondersteuning. De visitatiecommissie vindt dit een zeer goede 
praktijk, omdat een breed basisoverleg ook zorgt voor een breed gedragen beleid, waardoor de 
woonzekerheid wordt vergroot. 
De woon- en beleidsactoren waren het unaniem eens dat Eigen Haard actief samenwerkt en zelf 
ook punten aanbrengt om te bespreken tijden de verschillende overlegmomenten rond lokaal en 
sociaal woonbeleid. 
 
D 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De maatschappij organiseerde een aantal tevredenheidsmetingen op relatief kleine schaal, naar 
aanleiding van gezamenlijke renovaties bij meerdere huurders. Zo werden de huurders bevraagd 
bij een werf van renovatie van de keuken in Otegem. Zij konden een boordeling geven over de 
uitgevoerde werken. Huurders vonden het positief dat zij gehoord werden en dat er rekening 
werd gehouden met hun mening. 
De maatschappij heeft hier nog geen verdere visie rond uitgewerkt, om bijvoorbeeld ook de 
dienstverlening te meten. Zo kunnen initiatieven genomen worden door bijvoorbeeld op 
regelmatige basis gesprekken met huurders per wijk te organiseren, steekproefsgewijs de 
tevredenheid te meten over de dienstverlening (bijvoorbeeld van de technische of sociale dienst 
…) bij de controle van de woonomgeving. De voorzitster wenst naar aanleiding van het 90 jarig 
bestaan van de maatschappij, de tevredenheid van alle huurders te meten. 
 
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar  
 
Uit alle gesprekken met de voorzitter, directeur, lokale en sociale woonactoren bleek dat de 
huurders echt klanten zijn. Zij spreken spontaan over “het zijn onze klanten” en handelen er ook 
naar. Dit blijkt uit kleine waardevolle initiatieven, zoals 2 privéruimtes voor persoonlijke 
gesprekken, de klantgerichtheid van de diensten; de huurders bevestigen dit en spraken ook hun 
waardering uit voor de metingen die de maatschappij uitvoert naar aanleiding van renovaties of 
praktische problemen. Uit de samenwerking met deze actoren bleek ook dat Eigen Haard als een 
betrouwbare partner wordt beschouwd.  
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5. AANBEVELINGEN 

5.1  Aanbevelingen voor de SHM 
 
Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie SHM de 
volgende aanbevelingen: 
 
1. Om de woon – en leefkwaliteit te verbeteren is het belangrijk om bewoners te betrekken 

betrokken bij initiatieven en het beleid. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan een 
jaarlijks structureel overleg met de huurders, per wijk hiertoe een middel zijn; of naar 
aanleiding van een verhuisbeweging kan de maatschappij een werkgroep oprichten met de 
betrokken huurders. Geef hun de kans om samen mee te denken en mee te doen. Ook 
stimuleert participatie onderlinge betrokkenheid tussen huurders.(zie OD 6.3) 

2. Om het bouwen van bijkomende sociale woningen te kunnen blijven realiseren, raadt de 
visitatiecommissie aan om de jaarlijkse toelichting over de financiële planning aan de raad van 
bestuur om te bekijken of vrije investeringsruimte is en of het gevoerde beleid op bepaalde 
punten niet kan in vraag gesteld worden. De visitatiecommissie stipt aan dat dankzij onder 
andere de subsidies van de Vlaamse Regering, winst kan gemaakt worden, wat echter geen 
doel op zich kan zijn. Zo kan er nagegaan worden of er eigen middelen kunnen ingezet 
worden voor de realisatie van een of meerdere  van haar andere basistaken zoals 
bijvoorbeeld het bouwen van bijkomende sociale woningen.  

3. Het BSO wat betreft sociale huurwoningen is nog niet behaald in minstens 2 gemeenten van 
het werkgebied van Eigen Haard. De voornaamste groeikansen op korte termijn liggen dan 
ook op dit vlak en de visitatiecommissie raadt aan om sterker dan nu het geval is hierop in te 
zetten. (zie OD 1.1 en 5.4) 

4. Om gemakkelijk en zonder veel kosten woningen te kunnen aanpassen aan de behoeften van 
toekomstige bewoners, raadt de visitatiecommissie aan dat Eigen Haard een duidelijke 
strategie ontwikkelt in zake de toegankelijkheid van het gebouw en van de woning, en over de 
manier waarop ze aanpasbaar bouwen wil integreren in haar ontwikkelingspolitiek.(zie OD 
2.3) 

5. De visitatiecommissie raadt aan om een globale visie over de milieuvriendelijkheid uit te 
werken en daaraan doelstellingen te koppelen. De betaalbaarheid van initiatieven in dit 
verband is een terechte bezorgdheid van de SHM, maar de visitatiecommissie heeft in de 
sector al enkele goede voorbeelden gedetecteerd hoe SHM's op een betaalbare manier 
milieuvriendelijkheid deel laten uitmaken van haar werking en strategie. Gebruik deze 
voorbeelden van collega's als inspiratiebron. (zie OD 2.2) 

6. Om het personeelsbeleid sluitend te maken, beveelt de visitatiecommissie aan om zo snel 
mogelijk werk te maken van concrete doelstellingen per medewerker, op basis van de 
bestaande functiebeschrijvingen en de dagelijkse werkuitvoering; dit is belangrijk als 
vertrekpunt om de functionering van de diensten te kunnen verbeteren waar nodig. (zie 
OD5.7)  

7. De visitatiecommissie beveelt ook aan om snel werk te maken van een goede website, zodat 

belanghebbenden, geïnteresseerden, huurders, kandidaat-huurders en binnenkort ook kopers 

gemakkelijker en 24 op 24 toegang hebben tot basisinformatie. Probeer dit ook in overleg 

met de huurders en belanghebbenden te doen, zodat ook op die manier bewoners betrokken 

worden bij de werking van de SHM. (OD 6.1) 
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Zo dienen de burgers zich niet te verplaatsen maar kunnen toelichtende documenten      
raadplegen (voorwaarden kandidaat huurder, beheer woning) alvorens een afspraak te 
nemen met de sociale dienst. 

8. De visitatiecommissie beveelt aan in nieuwbouwprojecten met beperkte bouwlagen geen 

liften te plaatsen omdat ze de bouw- en onderhoudskosten vergroten. 
 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
Eigen Haard Zwevegem realiseert op de meeste prestatievelden en operationele doelstellingen 
goede prestaties en heeft oog voor de verbetering van de eigen werking. De visitatiecommissie 
heeft dan ook voldoende vertrouwen dat de maatschappij de verbeterpunten zelfstandig zal 
oppakken, en acht noch een verplicht verbeterplan noch een vervroegde visitatie nodig. 
 

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie volgende 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid: 
 
- In bouwprojecten met een sociale last, waarbij aan de sociale huisvestingsmaatschappij wordt 

aangeboden om 1 perceel in te kopen (bijvoorbeeld voor de realisatie van 2 woningen), zorgt 
de regelgeving voor een pervers effect: als de verkoper niet akkoord gaat met het bod van 
een SHM voor de aankoop van de grond, is de VMSW verplicht het perceel over te nemen aan 
schattingsprijs. De visitatiecommissie vraagt dat de overheid zich bezint over de vraag of deze 
regeling de meeste efficiënte manier is om de doelstellingen van het Decreet Grond- en 
Panden te bereiken. 

- De gemeente Zwevegem heeft bij de Vlaamse overheid een voorstel van sociaal 
woonbeleidsconvenant neergelegd dat de bouw van bijkomende sociale huurwoningen 
mogelijk moet maken. Daarop werd nog geen antwoord ontvangen, wat een rem zet op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de SHM. 

 

5.4 Goede praktijken bij SHM 

1. De visitatiecommissie waardeert de manier waarop Eigen Haard de problematiek van 

 huurdersachterstal aanpakt. Het geheim van de aanpak ligt in de combinatie van een 

 aantal factoren: de SHM maakt bij het begin van de huurovereenkomst zeer duidelijke 

afspraken met de huurder dat zij betalingsproblemen graag in een vroeg stadium en in 

overleg met de huurder aanpakt, om het oplopen van schulden en uithuiszetting te 

vermijden. Als er zich een betalingsachterstand voordoet, dan combineert de SHM een 

schriftelijke procedure met een menselijke aanpak via huisbezoeken en persoonlijke 

gesprekken. Zowel in de schriftelijke procedure als in de persoonlijke gesprekken 

communiceert de SHM zeer helder over de mogelijkheden die de huurder heeft 

(afbetalingsplan, sociale hulp, dienstverlening op andere vlakken) en de mogelijke 

gevolgen, waarbij zij streeft naar een haalbare oplossing op maat van de huurder. Reeds 
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in een vroeg stadium van de achterstand betrekt de SHM daarbij OCMW en CAW, die een 

bijkomende ondersteuning bieden aan de huurder.Ten slotte krijgt elke nieuwe huurder 

tijdens de eerste twee jaar extra begeleiding door middel van huisbezoeken, waardoor 

eventuele problemen vroeg opgespoord worden en zelfs preventief naar oplossingen 

wordt gezocht. 

2. De visitatiecommissie beschouwt de aanpak van sociale en domiciliefraude kan als 

exemplarisch omdat naast het raadplegen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

er ook gebeurt een risicoanalyse van het huurdersbestand, waarna een aantal huurders 

benaderd zullen worden met de vraag hun situatie te regulariseren. Ook het regelmatig 

afleggen van huisbezoeken kan meehelpen om sociale en domiciliefraude op te sporen. 

De SHM vestigt de aandacht van de huurders op deze problematiek bij de ondertekening 

van het huurcontract. Tenslotte wordt de inspectie RWO aangeschreven bij gegronde 

vermoedens met het verzoek om een dossier aan te leggen. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en eventueel bijkomende leden RvB) 
- Francine  Dewilde, voorzitster 
- Willy Balcaen bestuurder 
- Luc Vanhulle, directeur 
 
Medewerkers SHM 
- Deconinck Greet, boekhouding 
- Evelien Manderick, Hoofd sociale dienst 
- Michel Glorieux, verantwoordelijke verhuringen, sociale dienst 
- Sophie Van Assche, sociale dienst 
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Els Reynaert, gemeente Zwevegem, projectverantwoordelijke lokaal woonbeleid 
- Arnout De Waele, gemeente Zwevegem, stedebouwkundig ambtenaar 
- Mevr Ketsman, gemeente Anzegem, dienst stedebouw 
 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- OCMW Anzegem, mevr Desmet 
- OCMW Kortrijk, mevr Nele Hofman 
- OCMW Avelgem, Dhr Johan Timperman 
- CAW Stimulans, mevr Van Hooren A. 
-  OCMW Zwevegem, Sylvie Bulcaen en Paul Caen 
-   SVK De Poort, Raes Thomas 

 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- 6 huurders waren aanwezig.  
- De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 
 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken(burgemeesters, schepenen) 
- Maddens Wout, Schepen woonbeleid Stad Kortrijk 
- Vandevenne Rik, Schepen woonbeleid Spiere Helkijn 
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BIJLAGE 2: LIJST VAN VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN 
AFKORTINGEN 

Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale huisvestingsmaatschappij 
(SHM). De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat erin om de SHM in staat te stellen haar prestaties 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 
de lectuur 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 SHM heeft verschillende 
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast nieuwbouw 
kan de SHM ook bestaande woningen aankopen op de privé-markt 
en er al dan niet noodzakelijke werken aan doen opdat de woning 
verhuurklaar zou zijn. De term “goede woning” is afkomstig uit het 
NFS2-besluit  dat eind 2012 werd vervangen door het  
Financieringsbesluit, en daarin niet meer is opgenomen. Sinds dit 
nieuwe Financieringsbesluit (FS3) is er enkel sprake van “nieuwe 
woningen”, waaraan geen aanpassingen nodig zijn om ze te kunnen 
verhuren als sociale huurwoning. Aanmelding of aangemelde 
woningen: De aanmelding is de eerste verplichte stap om in 
aanmerking  te kunnen komen voor een subsidie (NFS2, FS3, …). 
Daarvoor moet een SHM een project digitaal aanmelden bij de 
VMSW. Niet alle details moeten op dat moment bekend zijn en 
zelfs het aantal en type woningen kan nog wijzigen. Bedoeling van 
de aanmelding is dat de overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op de 
projecten die SHM’s in Vlaanderen op middellange termijn plannen. 
Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer details verwijzen 
we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het gaat om 
woningen die in overeenstemming met de ‘C2008  (Concepten voor 
sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer en ontwerpers’ van 
de VMSW) ‘aanpasbaar’ zijn. Een ‘aanpasbare woning’ biedt de 
mogelijkheid om de woning zonder al te grote ingrepen en tegen 
een lage kost aan te passen aan de gewijzigde noden van de 
bewoners. De maatvoeringen voor de aanpasbare woningen zijn 
afgeleid van de gebruiksruimten voor rolstoelgebruikers, maar deze 
zijn comfortabel voor iedereen. Voor een omschrijving van de 
criteria waaraan deze woningen moeten voldoen: zie C2008, p. 
112-116 (www.vmsw.be ). 
ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar hulp 
nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 
(opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets vastnemen, iets 
oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , kan men een beroep 
doen op een dienst voor zelfstandig wonen. De keuze om ADL-
woningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een 
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde 
voorwaarden een beroep doen op bijzondere subsidies. 
BSO of Bindend Sociaal Objectief: In het decreet betreffende het 
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente 
een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en/of sociale kavels 
opgenomen.  De nulmeting is de situatie op 31 december 2007. Via 
een voortgangstoets (in principe elke twee jaar) kent men het 
aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels 
die sinds 1 januari 2008 werden vergund en gerealiseerd. De eerste 
voortgangstoets gebeurde op basis van de situatie op 31/12/2011. 
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be).  
C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouw is een 
leidraad voor bouwheer en ontwerpers. Onderwerpen zoals 
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en aangepast 

bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en renovatie worden 
uitgebreid behandeld. De C2008 is van toepassing voor elk project 
waarvoor een SHM een aanvraagdossier indient, net zoals voor elk 
voorontwerp dat een SHM indient. Meer info op: www.vmsw.be. 
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen 
over beleid, doelstellingen en samenwerking.  Wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse stedenbeleid. 
EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt 
gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze 
normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben 
betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de netto-
energiebehoefte voor verwarming, het  binnenklimaat (ventilatie 
en oververhitting). Meer info op 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, zo niet riskeert de eigenaar een boete. Het attest  wordt 
opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A. Meer info: 
www.vlaanderen.be en op www.energiesparen.be. 
Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en 
de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor 
de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843 
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen woningen 
meer hebben met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met 
weinig energiezuinige verwarmingssystemen. Deze strategische 
doelstelling wordt kortweg het Vlaams 
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) genoemd (meer info 
in het Draaiboek). De gegevens van de patrimoniumenquête rond 
ERP2020 zijn in geaggregeerde 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. 
Goede praktijk (of soms ook “best practice” genoemd): een 
werkwijze die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een 
bepaalde context de meest effectieve en efficiënte aanpak is 
gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van de 
SHM’s en andere woonactoren wordt gebracht. 
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke sociale 
correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de Vlaamse overheid 
de objectieve tekorten van de huurinkomsten opvangt. Dit 
mechanisme dekt het verschil tussen de inkomsten van de SHM's 
en een aantal aanvaarde uitgaven. Het inkomen van de huurder is 
de belangrijkste factor voor het bedrag van de huurprijs. SHM’s met 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.energiesparen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
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een huurderspubliek met lage inkomsten zullen daardoor ook 
lagere huurinkomsten kennen. Om die lagere huurinkomsten te 
compenseren, ondersteunt de Vlaamse overheid SHM’s met een 
subsidie. In 2011 had ongeveer een derde van alle SHM’s recht op 
dergelijke subsidie. 
Huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalingsachter-
stallen van huurders aan de SHM. Het kan gaan om achterstal van 
huur, maar ook nog niet-betaalde huurlasten, bepaalde kosten voor 
werken of schade worden hierin opgenomen. Om de 
huurdersachterstallen vergelijkbaar te maken tussen SHM’s, 
worden alle niet-betaalde facturen (aan huurders) gedeeld door 
door alle (aan huurders) in dat jaar gefactureerde bedragen.  
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of 
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s 
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en 
prestatieindicatoren 
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin 

een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal 
huishoudens in het werkgebied.  

- effectindicatoren meten in welke mate de strategische 
doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid worden bereikt. 
SHM’s kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar zijn meestal 
niet exclusief verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Een 
voorbeeld is het BSO. Het is de gemeente die de 
verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie van dit BSO.  De 
SHM kan zich hiervoor inschakelen als de gemeente dit wenst.  

- prestatie-indicatoren meten in welke mate de operationele 
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt. Ze worden 
gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen 
meerdere indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de 
prestatiebeoordeling wordt bij voorkeur enkel gewerkt met 
indicatoren waarvan de waardes vergelijkbaar zijn tussen alle 
SHM’s in Vlaanderen. Een voorbeeld van een prestatie-indicator 
is de aangroei van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het 
bestaand huurpatrimonium. 

Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een openbaar 
document ter uitvoering van de bepalingen van het Kaderbesluit 
Sociale Huur.  De SHM geeft hierin minimaal de concrete regels aan 
die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes 
moeten worden gemaakt, en waarin in voorkomend geval de 
specifieke toewijzingsregels (vervat in het lokaal 
toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16° Kaderbesluit 
Sociale Huur). 
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse Regering  
van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel 
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. De 
doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een aantal 
kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en 
woonzekerheid. Het besluit legt de voorwaarden vast waaronder in 
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden.  (zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403
&param=inhoud). 
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau van de 
thermische isolatie van het gehele huis of gebouw.  Zij houdt 
rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, de daken, 
de vloeren en de vensters.  Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter het 
huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of gerenoveerde woningen geldt in 
Vlaanderen een norm van maximaal 45 W/m²K. Vanaf 2014 wordt 
dit 40. 
Leegstand: Hier onderscheiden we structurele leegstand en 
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand 
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden 
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering van 
een renovatie- of bouwproject. Het is de SHM zelf die per woning 
aangeeft of de leegstand structureel is of niet. Elke woning die op 

31/12 van een jaar geen huurder kent en niet door de SHM niet als 
structureel leegstaand werd aangeduid, wordt als fricitieleegstaand 
beschouwd.  
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw 
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van 
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten in 
werking. Voor de financiering van sociale huurprojecten konden 
SHM’s sinds die datum een beroep doen op renteloze leningen (bij 
de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar. In dit systeem 
werd ook gebruikgemaakt van zogenoemde NFS2-normen of -
plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per type 
bouwverrichting bedoeld dat door de overheid wordt gesubsidieerd 
met een renteloze lening. FS3 of derde financieringssysteem, dat 
sinds 1 januari 2013 van kracht is (en het Financieringsbesluit wordt 
genoemd), bouwt verder op de principes van NFS2maar de 
subsidiabele plafonds zijn vervangen door een uitgebreidere 
simulatietabel die nauwer aansluit bij de zeer verscheiden 
bouwvormen die SHM’s realiseren. De aflossingen van de SHM zijn 
in het begin van de aflossingsperiode kleiner dan op het einde 
(inflatiegericht afbetalingsschema) en de rentevoet van de lening is 
negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de realiteit minder moet 
terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft geleend.  
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.  
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele 
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide 
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in 
indicatoren die concreet maken hoe de strategische doelstellingen 
kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans worden meerdere 
operationele doelstellingen afgeleid uit één strategische 
doelstelling. Operationele doelstellingen worden dus veel meer dan 
de strategische doelstellingen geformuleerd in termen van 
prestaties van de SHM’s (omdat de SHM er zelf de 
verantwoordelijkheid voor draagt).  
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met een 
voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende stappen die 
achtereenvolgens doorlopen worden: a) een meting van de 
prestaties van de SHM, b) een visitatie van de SHM, en c) de 
opmaak van een visitatierapport waarin de prestaties van de SHM 
worden beoordeeld. 
Prestatiedatabank: Digitale databank waarin de omgevings-, effect-
, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen. 
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde 
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een woning 
of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige instellingen van 
openbaar nut, zoals een SHM, een recht krijgen om die woning of 
bouwgrond aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden om die 
vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of 
sociale kavels te realiseren. 
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische doelstelling 
wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode afgeleid en geeft een 
algemene beleidskeuze aan. De SHM’s worden mee ingeschakeld 
om deze doelstellingen te bereiken en kunnen dus een bijdrage 
leveren in de realisatie ervan. De realisatie van strategische 
doelstellingen is evenwel niet exclusief voorbehouden voor SHM’s, 
want ook andere (al dan niet woon-)actoren kunnen een bijdrage 
leveren. De mate waarin resultaten op de strategische 
doelstellingen worden bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. 
effectindicatoren.  
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet van 27 maart 
2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid. Een sociale last bij 
een vergunning verplicht de verkavelaar of bouwheer ertoe 
handelingen te stellen opdat een sociaal woonaanbod wordt 
verwezenlijkt dat in lijn is met het op het verkavelings- of 
bouwproject toepasselijke percentage. In alle gemeenten waar nog 
niet is vastgesteld dat aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is 
voldaan, moet  een sociale last worden opgelegd bij 
vergunningsaanvragen voor verkavelingsprojecten en 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
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bouwprojecten van een zekere omvang. Bij kleinere projecten 
wordt er dus geen sociale last opgelegd. Rond sociale last is een 
zeer uitgebreide reglementering van toepassing. (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be ). 
SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.sociaalverhuurkantoor.be 
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie welke 
sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen, gebeurt 
volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) 
worden vermeld. In deze regels is ook voorzien dat gemeenten in 
bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden ook bijkomende 
specifieke voorrangsregels voor toewijzing kunnen bepalen. Zo kan 
een gemeente rekening houden met de lokale binding van de 
kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke 
doelgroepen of met de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in 
bepaalde wijken of een deel ervan (art. 26 Kaderbesluit Sociale 
Huur ).  
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het kader 
van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw, 
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en 
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP 
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer een 
project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de mate 

waarin de overheid een deel van de kosten voor de realisatie van 
het project op zich neemt. Afhankelijk van het type project, de 
woningen en de initiatiefnemer, worden hiervoor gesubsidieerde 
leningen of projectsubsidies voorzien. 
VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap(www.vaph.be).  
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de 
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te 
verhuren buiten het sociaal huurstelsel.  Daaraan zijn wel strikte 
voorwaarden verbonden.  Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan 
openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de 
Vlaamse Regering daartoe erkent.  
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur bevat 
de regels volgens dewelke een SHM een sociale huurwoning 
toewijst. Er wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: de 
rationele bezetting van de woning; de voorrangsregels en de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. 
VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een 
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte 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. 

 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vaph.be/
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