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MISSIE
WoonWel heeft als kernopdracht de woonvoorwaarden van woonbehoeftige gezinnen en
alleenstaanden te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder
hen. Dit doen we door te zorgen voor sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels.
Daarnaast bemiddelen we ook voor het verstrekken van de Vlaamse Woonlening.
Dit alles gebeurt onder de voogdij van de Vlaamse Overheid en in opdracht van de
gemeentebesturen en vennoten, waarmee we nauw samenwerken.

VISIE
Met de naam WoonWel willen we de nadruk leggen op het feit dat we meer zijn dan enkel
maar een bouwmaatschappij. We willen vooral een woonmaatschappij zijn, waar wonen
en welzijn hand in hand gaan.
Dit resulteerde reeds in een nauwe samenwerking met diverse welzijnsorganisaties, die in de
toekomst zeker nog verder zal worden uitgebouwd. In dit kader hebben we reeds het
project Bruno te Oostende kunnen realiseren, waar het mogelijk werd gemaakt om mensen
met een mentale beperking zelfstandig te laten wonen. Verder bestaat de samenwerking
met vzw het Anker voor de huisvesting van personen met autisme. In 2017 zullen er twee
projecten met vzw Duinhelm gerealiseerd worden waar er naast wonen ook ruimte zal
worden voorzien voor dagbesteding.
WoonWel zet sinds enkele jaren ook in op bewonersparticipatie en woonbegeleiding.
Hiertoe werd, naast uitbreiding van het personeelsbestand, een samenwerking aangegaan
met samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Dit resulteerde reeds in diverse wijkwerkingen,
die nu in de volgende jaren verder dienen uitgebouwd te worden.
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01 ALGEMENE INFORMATIE
STATUTEN
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ZETEL EN KANTOOR OOSTENDE
“Clarahoeve” – Stuiverstraat 401 – 8400 Oostende
tel. 059/33 90 50 – fax. 059/51 01 17
info@woonwel.be
www.woonwel.be
Volg ons op

Het kantoor is open voor het publiek (koopwoningen en sociale leningen):
- elke dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
- of op afspraak

KANTOOR GISTEL
“Brouwerijdomein” – Ellestraat 15 – 8470 Gistel
tel. 059/25 56 80 – fax. 059/27 58 77
Het kantoor is open voor het publiek (huurpatrimonium en technische dienst):
- elke dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
- of op afspraak
Bijkomende zitdagen mbt verhuring (niet in schoolvakanties:
-

elke eerste donderdag van 09.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis van Middelkerke
elke vierde donderdag van 09.30 tot 11.30 uur in het Stadhuis van Oudenburg
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MEDEWERKERS
Vansevenant Pat
Jordens Evi

Dhondt Vera
Dudal Jean Claude
Beunnens Jan
Vansevenant Maaike
Tytgat Claudia
Nathalie Dupont
Janssens Evelien
Heughebaert Sam
Mira Bracké

Directeur
059/33 90 51
In dienst 01/04/1981 – 31/12/2016
Verloningspakket A286 – dienstwagen – groepsverzekering
Adjunct directeur
059/33 90 53
In dienst 01/12/1999 – 30/9/2016
Directeur
In dienst 1/10/2016
Verloningspakket A211 – dienstwagen – groepsverzekering
Koopwoningen & sociale leningen
In dienst 01/03/1988 – 30/11/2016
Werfopvolging
In dienst 01/03/1996
Projecten & sociale leningen
In dienst 18/08/2008
Projecten & koopwoningen
In dienst 01/03/2012
Huurwoningen (kandidaten)
In dienst 12/03/2012
Huurwoningen (huurders)
In dienst 01/09/2013
Boekhouding & sociale leningen
In dienst 17/11/2014
Beheer patrimonium
In dienst 04/07/2016

059/33 90 52

Samenlevingsopbouw

059/25 56 85

059/25 56 82
059/25 56 83
059/33 90 55
059/25 56 81
059/25 56 84
059/33 90 52
059/25 56 86

“WoonWel”
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
te 8400 Oostende, Stuiverstraat 401
Ondernemingsnummer 0405.255.805
Gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oostende
HISTORIEK
Oprichting:
* onderhandse akte op 26 juni 1922 (bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 juli 1922, nummer 7844).
Wijzigingen:
* beslissingen van de algemene vergadering:
- op zeven maart negentienhonderd tweeëndertig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twee april daarna, onder nummer 3412,
- op twee april negentienhonderd éénenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, onder nummer 8175,
- op zeven april negentienhonderd tweeënvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twee mei daarna, onder nummer 8871,
- op vijf april negentienhonderd vierenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van dertig april daarna, onder nummer 9592,
- op drie april negentienhonderd zesenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vierentwintig april daarna, onder nummer 8739,
- op éénendertig maart negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van negen januari daarna, onder nummer 89-20,
- op acht juli negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober daarna, onder nummer 2089-11,
- op zestien juni negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 890510-264,
- op drie juni negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna, onder nummer 911228-155,
- op zeven juni negentienhonderd drieënnegentig, bevestigd bij akte verleden voor notaris
Johan Verhaeghe te Gistel op tweeëntwintig oktober daarna, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna, onder nummer 931117-540,
- op zes juli negentienhonderd vierennegentig, bij akte verleden voor notaris Johan
Verhaeghe te Gistel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig juli daarna, onder nummer 940727-379,
- de omzetting van het kapitaal in Euro, met medegaande geringe kapitaalverhoging ter
afronding van het bedrag van het kapitaal, werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van twaalf juli tweeduizend en één, onder nummer 20010712-168.
- op achtentwintig januari tweeduizend en vier, bij akte verleden voor notaris Marc
Coudeville te Oostende, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien februari daarna, onder nummer 2004-02-17/0025892.
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* akte notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 11 september 2006, waarbij de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ONZE LANDELIJKE WONING, met maatschappelijke zetel te
Oostende, Stuiverstraat 401, ondernemingsnummer 0405.276.985, werd overgenomen door
huidige vennootschap bij middel van fusie door overname (bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgische Staatsblad van 3 oktober 2006, nummer 2006-10-03/0151501), gevolgd
door een kapitaalverhoging door inbreng in geld van zelfde datum, eveneens verleden voor
notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 11 september 2006 (bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2006, nummer 2006-10-03/0151502);
* akte notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 2 juni 2008 (bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2008, nummer 2008-06-24/0093056);
* akte notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 8 juni 2009 (bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2009, nummer 2009-06-29/0091517);
* akte notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 1 juni 2015 (nog bekend te maken).
GECOÖRDINEERDE STATUTEN per 1 juni 2015
I. BENAMING, ZETEL, DUUR EN DOEL
Artikel één
“WoonWel” is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen,
zoals bepaald in het decreet van vijftien juli negentienhonderd zevenennegentig, houdende
de Vlaamse Wooncode en actief is in het Vlaamse Gewest.
Op zesentwintig juni negentienhonderd tweeëntwintig werd een burgerlijke vennootschap
opgericht met de vorm van een coöperatieve vennootschap, onder de naam “EIGEN
HAARD IS GOUD WAARD”.
De benaming werd gewijzigd in “WoonWel” bij akte verleden voor notaris Jessica
Verhaeghe, te Gistel, op acht juni tweeduizend en negen.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oostende, Stuiverstraat 401.
Tijdens de algemene vergadering van zeven juni negentienhonderd drieënnegentig is beslist
dat de vennootschap de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
De vennootschap werd omgevormd tot een burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk bij
akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel op vier juni tweeduizend en twaalf.
De vennootschap werd op zesentwintig juni negentienhonderd tweeëntwintig erkend door
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 312 en op negentien maart
negentienhonderd éénennegentig door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VMSW)
onder nummer 312.
Artikel twee
De duur van de vennootschap werd vastgesteld op dertig jaar beginnende op zesentwintig
juni negentienhonderd tweeëntwintig. Het eerste boekjaar eindigde op éénendertig
december negentienhonderd tweeëntwintig. Bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van twee april negentienhonderd éénenvijftig en éénendertig maart
negentienhonderd éénentachtig, werd de duur telkens verlengd met dertig jaar. Bij
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beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig juni negentienhonderd
éénennegentig, werd de duur bepaald op een termijn van dertig jaar, die inging op de datum
van deze vergadering.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vier juni tweeduizend en
twaalf werd beslist de duur van de vennootschap te wijzigen naar een onbepaalde duur.
Bijgevolg bestaat de vennootschap thans voor onbepaalde duur.
Artikel drie:
De vennootschap heeft als doel:
1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren,
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een
voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met
inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de
lokale woonstructuur;
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen
of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te
slopen en te vervangen;
3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.
Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote
gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.
4° De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en
vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen
onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en
eventueel nader geregeld door de Vlaamse regering.
Artikel vier
De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering
erkende sociale huisvestingsmaatschappij tot :
1° het naleven van de verplichtingen en het uitvoeren van de opdrachten die haar wettelijk
worden opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;
2° het aanvaarden van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Wooncode en de
besluiten ter uitvoering ervan;
3° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en tot het
onmiddellijk aanpassen van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse
Regering aan deze modelstatuten zou aanbrengen;
4° het aanvaarden van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de sociale
huisvestingsmaatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering;
5° het aanstellen van een commissaris die belast wordt met de controles zoals bepaald in
het Wetboek van Vennootschappen;
6 ° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;
7° het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen laten beheren van haar
financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking.
II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN.
Artikel vijf
Het vast gedeelte van het maatschappelijke kapitaal bedraagt ÉÉNENVIJFTIGDUIZEND
ZEVENHONDERD ACHTENVEERTIG EURO (51.748,00 EUR). Het maatschappelijke
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kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van vierendertig
Euro (34,00 EUR) elk. Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum één
aandeel.
Minimaal vijfenzeventig procent van de aandelen zal steeds in handen dienen te zijn van de
publieke sector (Vlaams Gewest, Provincie West-Vlaanderen, gemeenten). De overige
(maximaal) vijfentwintig procent van de aandelen bevindt zich bij de overige
aandeelhouders.
De vennoten mogen geen of maar een beperkt vermogensvoordeel nastreven.
De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de
vennootschap namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste één/vierde van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel zes
De vennoten moeten onmiddellijk vijfentwintig procent (25%) van de waarde van hun
aandelen voldoen.
Het saldo kan, naargelang de behoeften van de vennootschap, door de raad van bestuur
opgevraagd worden. De opgevraagde stortingen mogen jaarlijks niet meer bedragen dan
tien procent (10%) van de nominale waarde van de maatschappelijke aandelen. Het staat
de vennoten evenwel vrij het saldo in één keer te storten.
De openbare besturen, die vennoot zijn, mogen eventueel het saldo van hun intekening
voldoen in zesenzestig (66) gelijke annuïteiten, berekend tegen een intrest van ten minste
drie procent (3%).
De vennoten die de opgevraagde stortingen niet zullen hebben verricht binnen de dertig
dagen na de door de raad van bestuur vastgestelde datum, zullen van die dag af een interest,
berekend op basis van de wettelijke intrestvoet, moeten betalen op hun achterstallige
stortingen.
Artikel zeven
Elke vennoot ontvangt een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op
hem betrekking hebben. Dat afschrift bevat de naam van de vennootschap, voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk heeft
aangenomen”, de naam, de voornamen en de woonplaats van de titularis, de datum van
toetreding, het aantal aandelen waarvan hij houder is. In chronologische volgorde worden
eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de vennoot werden verricht tot de
volstorting van de onderschreven aandelen.
Artikel acht
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar: indien een aandeel eigendom is van
verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan
verbonden rechten op te schorten, tot wanneer één enkele mede-eigenaar van het
onverdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de
vennootschap.
Artikel negen
De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers van respectievelijk
overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaamverklaarden of vennoten in staat van
kennelijk onvermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet
vorderen.
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De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van die
van hun rechtsvoorganger vorderen en dienen zich te houden aan de boekhouding van de
vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels
of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring
van rechten van welke aard ook tegenover de vennootschap.
Artikel tien
De raad van bestuur mag beslissen tot het uitgeven van nieuwe aandelen.
Onder voorbehoud van wat bepaald is in het artikel elf, kan op die aandelen slechts door de
vennoten worden ingetekend.
Artikel elf
Tussen vennoten, kunnen aandelen slechts worden overgedragen met het akkoord van de
raad van bestuur.
Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of bestaande aandelen
overnemen mits zij daartoe door twee vennoten worden voorgedragen en de raad van
bestuur, bij geheime stemming de verrichting heeft toegelaten.
Artikel twaalf
In geval van overlijden van een vennoot, blijft de vennootschap voortbestaan onder de
overlevende vennoten. De erfgenamen van de overledene kunnen de terugbetaling eisen
van de door de overledene gestorte bedragen, met dien verstande echter dat de aldus
verrichte terugbetaling niet hoger mag zijn dan de nominale waarde van het aandeel. De
voor de terugbetaling nodige bedragen mogen van de reserves worden afgenomen. Het
bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring of
kennelijk onvermogen van een vennoot.
Artikel dertien
De vennootschap houdt een aandelenregister bij waarin de gegevens betreffende de
vennoten worden vermeld.
Artikel veertien
De vennoten staan slechts in voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun
inbrengen.
III. BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel vijftien
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie
leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van
bestuur in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. De mandaten voorbehouden
voor de publieke sector worden als volgt verdeeld:
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Stad Gistel;
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Stad Oostende;
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Gemeente Bredene;
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Gemeente Ichtegem;
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Stad Oudenburg;
- twaalf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Gemeente Middelkerke;
- vijf procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de Provincie;
- drieëntwintig procent van de bestuursmandaten is voorbehouden aan de overige
inschrijvers.
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De bestuurders die de Provincie of een gemeente vertegenwoordigen worden gekozen uit
de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun
mandaat vervalt van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft
voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief. De bestuurders
namens de publieke sector zetelen voor de duur van hun politiek mandaat.
De mandaten voorbehouden voor de overige aandeelhouders zijn vastgesteld voor een duur
van zes (6) jaar.
Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor
maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal
bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van
bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee
ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die
hoedanigheid benoemd. Het voorzitterschap geldt voor de duur van het bestuursmandaat.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander
personeelslid van de vennootschap.
Artikel zestien
Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle
aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering en beraadslaagt
en beslist hij over alles wat de vennootschap aanbelangt.
Hij kan onder meer:
A. - de algemene of bijzondere voorwaarden bepalen van alle contracten zoals die van
verkoop, ruil, aankoop, verhuring, hypothecaire lening en van alle andere op de werking
betrekking hebben, alle onroerende goederen openbaar of uit de hand aankopen en
verkopen, alle onroerende goederen ruilen of met hypotheek bezwaren, instemmen met het
uitvoerend beslag op onroerende goedreen;
- alle bouwwerken doen uitvoeren; de plannen, bestekken en opdrachten vastleggen;
kosteloos aan de openbare besturen de grond overdragen die nodig is voor het aanleggen
van straten;
B. alle gelden ontvangen; al de bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, bij de
Deposito- en Consignatiekas of elders gedeponeerde waarden terugnemen en de
aanwending van de beschikbare fondsen bepalen; aan twee bestuurders of aan één
bestuurder en de directeur samen of afzonderlijk optredend algemene volmacht verlenen
om alle cheques en kwitanties te ondertekenen;
C. alle onroerende goederen verhuren, opheffing verlenen van alle ambtshalve genomen of
gevorderde hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagleggingen, overschrijvingen van
dagvaardingen en verklaringen van verzet; aan alle voorrechten en vorderingen tot
ontbinding verzaken; de hypotheekbewaarder van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen
ontslaan, toestemmen in elke indeplaatsstelling, voorrang en afstand van hypotheekrang;
elke gelijkheid van rang bedingen, dat alles zowel vóór als na de betaling;
D. in elk rechtsgeding de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of als verweerster,
beroep instellen, elke beslaglegging op roerende en onroerende goederen tot aan hun
volledige uitvoering vervolgen;
E. een huishoudelijk reglement opstellen;
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Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten
en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten
of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de
vennootschap wordt geacht.
In het reglement wordt de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden
geregeld.
Het huishoudelijk reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten,
decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten.
In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de
stem van de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij
staking van stemmen verworpen.
F. de personeelsleden aanwerven en ontslaan en hun bevoegdheden en bezoldiging
bepalen.
Artikel zeventien
Namens de vennootschap mag geen enkele verbintenis tegenover derden aangegaan worden
die niet door de raad van bestuur of door de algemene vergadering werd goedgekeurd en
die niet blijkt uit de notulen bijgehouden in een daartoe bestemd register.
Artikel achttien
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan en
in zijn schoot gevormd directiecomité en/of de directeur die handelen als orgaan van de
vennootschap. De raad stelt een inwendig reglement op met de samenstelling van het
directiecomité en diens bevoegdheden. Het directiecomité rapporteert minimum zesmaal
per jaar aan de raad van bestuur. Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een
directiecomité dan moet de directeur er deel van uitmaken en wordt aan de leden ervan alle
macht verleend om, handelend met minstens twee van hen gezamenlijk, namens de
vennootschap te beslissen en op te treden binnen het kader van dat dagelijks bestuur.
Besluit de raad van bestuur tot het toevertrouwen van het dagelijks bestuur aan de
directeur, dan heeft die alleen handelend de macht om namens de vennootschap op te
treden binnen het kader van het dagelijkse bestuur.
Artikel negentien
De directeur is belast met de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen
besluiten. De raad van bestuur kan die bevoegdheid overdragen aan één of meerdere
bestuurders of, ingeval van verhindering van de directeur, aan een ander personeelslid.
Artikel twintig
De raad van bestuur vergadert telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Twee bestuurders mogen, in
hoogdringende gevallen en bij uitzondering en op eigen verantwoordelijkheid, een
beslissing nemen die zij binnen de veertien dagen aan de raad van bestuur ter bekrachtiging
moeten voorleggen en moeten doen inschrijven zoals bepaald in het artikel zeventien.
Om geldig te beraadslagen moeten ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur
aanwezig zijn, behalve wanneer de zaak dringend is en dat in de oproepingsbrieven – die
aan al de bestuurders aangetekend worden verzonden – vermeld wordt. De oproepingsbrief
dient duidelijk en gedetailleerd de agendapunten weer te geven.
Artikel éénentwintig
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De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en
afgezet. De eerste maal worden zij in de oprichtingsakte van de vennootschap benoemd.
Artikel tweeëntwintig
De bestuurders die de andere inschrijvers vertegenwoordigen treden het derde, het vierde,
het vijfde en het zesde jaar af tijdens de gewone algemene vergadering. De nieuwe
mandaten hebben vervolgens telkens een duur van zes jaar. De bestuurders zijn
herkiesbaar. De eerste maal werd de volgorde van uittreding bepaald door loting onder de
bestuurders. Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien Tijdens haar
eerstvolgende bijeenkomst beslist de algemene vergadering over de definitieve benoeming.
Wanneer een mandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de
benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.
Artikel drieëntwintig
Aan de bestuurders mag een zitpenning worden toegekend waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel vierentwintig
Wanneer een ander personeelslid dan de directeur een fout begaat die, overeenkomstig de
wet op de arbeidsovereenkomsten het ontslag wegens dringende reden wettigt, zijn de
directeur en een bestuurder of twee samen optredende bestuurders bevoegd dat ontslag te
betekenen. Betreft het de directeur, dan moet het ontslag betekend worden door twee
bestuurders. Elk ontslag om dringende reden moet medegedeeld worden aan de raad van
bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
Artikel vijfentwintig
Het toezicht over de vennootschap wordt toevertrouwd aan één commissaris, benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Zijn bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Hij wordt benoemd
voor een termijn van drie jaar. De termijn is hernieuwbaar.
IV. JAARREKENING, RESERVEFONDS, DIVIDEND.
Artikel zesentwintig
Elk jaar worden het jaarverslag en de jaarrekening, afgesloten op éénendertig december,
opgemaakt. De raad van bestuur brengt ieder jaar tevens een bijzonder verslag uit over de
wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij
zich in artikel drie van de statuten heeft gesteld. Dit verslag – dat moet worden ingevoegd
in het jaarverslag – moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen,
inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het
sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
Die stukken worden samen met het verslag van de commissaris gedurende de vijftien
dagen die aan de algemene vergadering voorafgaan, op de maatschappelijke zetel
neergelegd, voor inzage door de vennoten.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel zevenentwintig
Na aftrek van de overgedragen verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt
verdeeld:
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1°) jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten
minste één/twintigste voorafgenomen voor de voming van een reservefonds. De
verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het vaste
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
2°) de vennoten kunnen een dividend uitgekeerd krijgen, op het werkelijk gestorte bedrag
van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, dat niet meer mag bedragen dan de
rentevoet vermeld in artikel 1, 2§, 6° van het koninklijk besluit van acht januari
negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot de erkenning van de
nationale raad voor de coöperatie ter uitvoering van de wet van twintig juli
negentienhonderd vijfenvijftig houdende instelling van een nationale raad voor de
coöperatie.
3°) het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de andere reservefondsen of
uitgekeerd aan de door algemene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties
met een sociaal doel.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel achtentwintig
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Ze is wettig samengesteld en
beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen voorzien in
artikel 32.
De voorzitter van de raad van bestuur, of meerdere leden van de raad van bestuur
gezamenlijk, roep(t)en de jaarlijkse algemene vergaderingen, de bijzondere of
buitengewone algemene vergaderingen, bijeen.
De oproeping geschiedt volgens de in deze statuten bepaalde modaliteiten met vermelding
van de agendapunten.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij
ontstentenis van de voorzitter, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter of bij
ontstentenis van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Het recht om aan de vergadering deel te nemen en te stemmen mag overgedragen worden,
maar alleen aan een vennoot die zelf het recht heeft om de vergadering bij te wonen Elke
vennoot mag in de algemene vergadering slechts vertegenwoordigd worden door één
natuurlijke persoon.
Al de vennoten die de regelmatig gevraagde en eisbare stortingen hebben verricht, mogen
op de algemene vergadering stemmen.
Het Vlaamse Gewest, de provincie, de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn hebben evenveel stemmen als ze aandelen bezitten. Niemand van
de overige vennoten mag aan de stemming deelnemen met meer dan één tiende van het
aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.
Artikel negenentwintig
De algemene vergadering neemt haar besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel dertig
Elk jaar, de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur, te Oostende op de plaats
zoals in de oproepingsbrief zal worden vermeld, zullen de vennoten in jaarvergadering
bijeenkomen om het verslag te horen over de toestand van de vennootschap, kennis te
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nemen van de jaarrekening die hen ter goedkeuring wordt voorgelegd en uitspraak te doen
over de aan de bestuurders en aan de commissaris te verlenen kwijting.
Artikel éénendertig
De algemene vergadering voorziet in de vervanging van de uittredende leden van de raad
van bestuur en benoemt nieuwe titularissen wanneer er vacatures zijn.
Artikel tweeëndertig
Zij beslist over elk voorstel tot verlenging of ontbinding of wijziging van de statuten van de
vennootschap en over al de voorstellen die door de raad van bestuur worden geformuleerd.
De statuten kunnen slechts geldig worden gewijzigd bij authentieke akte en mits minstens
drie vierden van de uitgegeven aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn en het
voorstel drie vierde van de uitgebrachte stemmen behaalt, behoudens in de gevallen waarin
de wet een bijzondere meerderheid voorziet.
Is die aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en zal
de nieuwe vergadering op geldige wijze beraadslagen, ongeacht het deel van het
maatschappelijk kapitaal dat door de aanwezige vennoten zal worden vertegenwoordigd.
Artikel drieëndertig
Buiten de jaarvergaderingen mogen er, indien de raad van bestuur dit beslist, buitengewone
algemene vergaderingen gehouden worden. De algemene vergadering moet bijeengeroepen
worden binnen de dertig dagen op aanvraag van vennoten die ten minste één vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; die aanvraag moet nauwkeurig vermelden
welke punten op de agenda moeten worden geplaatst en moet aan de voorzitter van de raad
van bestuur worden gericht. Die vergaderingen worden samengesteld en beraadslagen zoals
in artikel 28 wordt bepaald.
Artikel vierendertig
De oproepingen voor al de algemene vergaderingen vermelden de agenda en gebeuren bij
brief of bij gewone omzendbrief die ten minste vijftien (15) dagen vóór elke algemene
vergadering aan de vennoten wordt toegestuurd.
Artikel vijfendertig
De vennoten komen overeen dat elke onderlinge betwisting met betrekking tot de
vennootschap zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering alvorens de zaak
eventueel aanhangig te maken bij de rechtbank.
Artikel zesendertig
De bestuurders, de commissaris, directeur en vereffenaar(s) van de vennootschap worden
verondersteld, gedurende de hele duur van hun ambt, op de maatschappelijke zetel
gedomicilieerd te zijn. Alle betekeningen betreffende de aangelegenheden van de
vennootschap en betreffende hun aansprakelijkheid voor bestuur mogen daar gebeuren.
VI. ONTBINDING, VEREFFENING.
Artikel zevenendertig
De buitengewone algemene vergadering zal de wijze van vereffening bepalen en, bij
gewone meerderheid van stemmen, één of drie vereffenaars aanstellen.
Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het passief en de
eventuele terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng over op een door de Vlaamse
Regering aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij.
VII. UITSLUITING VAN VENNOTEN.
Artikel achtendertig
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De raad van bestuur kan beslissen een vennoot, die zijn verbintenissen niet nakomt, uit te
sluiten. Ook kan hij elke vennoot die de belangen van de vennootschap zou schaden,
uitsluiten.
De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen één maand nadat een
aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot
worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Artikel negenendertig
De uitsluiting uit de vennootschap moet blijken uit een proces-verbaal dat door de raad van
bestuur wordt opgemaakt en overeenkomstig artikel 19 wordt ondertekend. In dat procesverbaal worden de feiten vermeld waarop de uitsluiting is gebaseerd. Het proces-verbaal
wordt in het aandelenregister overgeschreven en een eensluidend verklaard afschrift ervan
wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot
toegestuurd.
Artikel veertig
De uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen. Hij heeft
enkel recht op terugbetaling van de bedragen die door hem op zijn inschrijving werden
gestort, verminderd met vijfentwintig procent (25%). De terug te betalen som mag nooit
meer bedragen dan de nominale waarde van zijn aande(e)l(en).
De terugbetaling gebeurt na de goedkeuring van de jaarrekening van het maatschappelijk
jaar waarin de vennoot werd uitgesloten. Hij ontvangt voor dat jaar geen dividend.

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE

Notaris Jessica VERHAEGHE, te Gistel.
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02 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
AANDEELHOUDERS
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AANDELEN
Het maatschappelijk kapitaal van de Cvba WoonWel bestaat uit 1.903 aandelen van 34,00
euro, zijnde 64.702 euro. Hiervan werd een bedrag van 25.756,06 euro volstort.

VENNOTEN
Vennoot
Vlaams Gewest
Provincie WestVlaanderen
Stad Gistel
Gemeente Middelkerke
Stad Oudenburg
Stad Oostende
Gemeente Bredene
Gemeente Ichtegem
Adriaens K.
Halewijck Geert
Bogaert G.
Sanders P.
Janssens E.
Lootens M.
Kimpe E.
Vanhonsebrouck E.
Casteleyn Ph.
Pollentier J.
Decoster M.
Tulpin S.
Halewyck B.
Christiaens S.
Doom G.
Casteleyn T.
Cool A.
Verbruikersbelang
ACW
Fam. Claeys
Bourgois F.
Goudesone L.
Clyncke A.
Labache P.

Aantal aandelen

Bedrag

Volstort

216

7.344

2.192,36

106
200
200
200
200
200
200
13
2
28
3
18
49
48
36
6
10
20
5
14
17
10
2
5
37
37
4
4
4
4
5

3.604
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
442
68
952
102
612
1.666
1.632
1.224
204
340
680
170
476
578
340
68
170
1.258
1.258
136
136
136
136
170

1.126,98
1.890,57
2.013,24
2.419,28
2.388,72
2.174,63
4.040,00
295,15
23,38
768,86
35,07
526,68
1.254,27
870,47
931,49
70,14
240,40
233,79
159,94
443,28
532,04
116,90
23,38
147,94
320,40
320,40
38,45
38,45
38,45
38,45
42,50

1.903

64.702 25.756,06
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
Dereeper Ignace
Capelle Isabelle

bestuurder/voorzitter
bestuurder

stad Oudenburg
stad Oudenburg

Vanhoutte Germain
Dierendonck Conny

bestuurder
bestuurder

stad Gistel
stad Gistel

Casier Ann
Dewanckele Rik

bestuurder
bestuurder

gemeente Ichtegem
gemeente Ichtegem

Peere Sara
Vanhercke An

bestuurder
bestuurder

gemeente Middelkerke
gemeente Middelkerke

Bourgoignie Nancy
Vandevelde Berthe

bestuurder
bestuurder

stad Oostende
stad Oostende

Rousselle Kimberley
Inghelbrecht Magda

bestuurder
bestuurder

gemeente Bredene
gemeente Bredene

Cool Annie

bestuurder

Provincie West-Vlaanderen

Desender Rosa
Duron Francine
Kimpe Erik
Clyncke Annemie

bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder

overige inschrijvers
overige inschrijvers
overige inschrijvers
overige inschrijvers

Het mandaat van Dhr. Erik Kimpe komt te vervallen met de Algemene Vergadering van
7/6/2017.
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SOCIAAL VERHUURKANTOOR
Woondienst JOGI
Woondienst JOGI is een regionaal verhuurkantoor werkzaam in de gemeenten Jabbeke,
Oudenburg, Gistel en Ichtegem. WoonWel is sedert de oprichting in mei 2005 aangesloten
en zetelt zowel in de Raad van Bestuur als in de Algemene Vergadering.
De vertegenwoordiging gebeurde sinds de oprichting door Dhr. Pat Vansevenant. Vanaf
2015 nam Mevr. Evi Jordens deze taak op zich.
Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene – Oostende
De samenwerking, die op 1/11/2015 werd afgesloten tussen het sociaal verhuurkantoor
Koepel Bredene – Oostende en WoonWel, werd verdergezet. In 2016 werd er vooral
ingezet op uitwisseling van personeel op vlak van boekhouding en algemene administratie.
Vanaf 2017 zal de samenwerking inzake huurdersbegeleiding verder worden uitgewerkt.
WoonWel zetelt in de Raad van bestuur en wordt vertegenwoordigd door Dhr. Pat
Vansevenant, Mevr. Evi Jordens en Dhr. Ignace Dereeper.

KREDIETMAATSCHAPPIJEN
WoonWel heeft voor 123,95 euro aandelen in het West-Vlaams Woonkrediet, een
fusievennootschap van de NV Eigen Haard uit Oostende en Eigen Huis-Thuis Best uit Brugge.
Het West-Vlaams woonkrediet is een NV voor sociaal woonkrediet erkend door de Vlaamse
Regering.

BELANGENVERENIGINGEN
VVH
WoonWel is lid van de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Het jaarlijks
lidgeld bedroeg 2.250 euro.
VLEM
WoonWel is lid van de vereniging van Vlaamse Landeigendom Maatschappijen. Het
jaarlijks lidgeld bedroeg 500 euro.
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SAMENWERKINGEN
CAW (centrum voor algemeen welzijn)
WoonWel heeft in 2013 een samenwerkingsprotocol afgesloten met het CAW Noord – West
– Vlaanderen in het kader van preventieve woonbegeleiding. Dit protocol omvat alle
afspraken mbt het opstarten van preventieve woonbegeleiding ter preventie van
uithuiszetting zoals gestipuleerd in de Ministeriële omzendbrief dd 12/12/2012 van J.
Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
In 2014 werd dit protocol hernieuwd en afgestemd op de bestaande procedures van
WoonWel inzake bestrijding huurachterstal.

OCMW
In 2014 werd er een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen OCMW Gistel en
WoonWel inzake bemiddeling bij huurachterstal. Dit protocol vloeit voort uit de
verregaande samenwerking tussen het OCMW en WoonWel die reeds in 2009 resulteerde in
de oprichting van een 4-maandelijks sociaal overleg.
Het protocol werd in 2016 geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.
Eveneens in 2016 werd een gelijkaardig protocol afgesloten met het OCMW van
Middelkerke en Oudenburg. Ook in deze gemeenten werd een sociaal overleg opgestart.

GEMEENTEN
In steeds meer steden en gemeenten wordt een lokaal toewijzingsreglement
(LTWR)opgemaakt.
Op 16/9/2015 werd door de Vlaamse regering een LTWR mbt voorrang voor ouderen (65+)
goedgekeurd voor de Stad Gistel. Voor WoonWel werden hier de gelijkvloerse
woongelegenheden voor het project Godelieve te Gistel aan toegevoegd.
Op 7/1/2016 werd door de Vlaamse regering een LTWR mbt lokale binding en voorrang
voor ouderen (65+) goedgekeurd voor de Stad Oostende. Voor WoonWel werden geen
woongelegenheden voor de doelgroep 65+ toegevoegd. De lokale binding werd als volgt
vastgelegd:
1. minimaal 10 jaar onafgebroken in Oostende hebben gewoond op het ogenblik
van toewijzing
2. minimaal 5 jaar onafgebroken in Oostende hebben gewoond op het ogenblik
van toewijzing
3. in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner van Oostende
zijn geweest
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05 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR MBT
WERKING 2016
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WERKGEBIED

De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel heeft hetzelfde werkgebied als de vroegere
vennootschap “Onze Landelijke Woning”, nl. het arrondissement Oostende met de
gemeenten Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Gistel, Oudenburg en Ichtegem.
In al deze gemeenten treedt de vennootschap op als bemiddelaar voor het gesubsidieerd
hypothecair krediet van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse
Woonlening.
Met uitzondering van de gemeente De Haan, die ook geen aandeelhouder is, wordt er in
deze gemeenten door de vennootschap activiteit ontwikkeld op het vlak van sociale
koopwoningen.
In 2016 was er huuractiviteit in de gemeenten Gistel, Oudenburg en Middelkerke. Dit zijn de
drie gemeenten waar de SHM Eigen Haard is Goud Waard ook vòòr de fusie actief was.

BOUWACTIVITEITEN
AANBESTEDINGEN IN 2016
OUDENBURG: Molensite: 5 studio’s voor Duinhelm en 4 huurwoningen
o Opening biedingen
1/7/2016
o Laagste reglementaire offerte
Recon Bouw Adegem
o Offertebedrag
1.128.512,69 euro
o Ontwerper
ampe.trybou
OOSTENDE: Lijndraaierstraat – Jonsen: 25 koopappartementen en kantoorsokkel
o Opening biedingen
5/2/2016
o Laagste reglementaire offerte
Gabecon Zonnebeke
o Offertebedrag
4.707.668,14 euro
o Ontwerper
Desmet - Vermeulen
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NIEUWBOUW IN UITVOERING IN 2016
MIDDELKERKE
 Oostendelaan 84: 3 huurappartementen
o Aanvangsbevel
1/9/2016
o Aannemer
Bvba Siemoens Tielt
o Uitvoeringstermijn
500 kalenderdagen
o Bestelbedrag
532.536,10 euro


Slijpe – Monnikenstraat: 4 huurwoningen
o Aanvangsbevel
8/2/2016
o Aannemer
NV Deruyck Roeselare
o Uitvoeringstermijn
400 kalenderdagen
o Bestelbedrag
688.800,13 euro



Leffinge – Patrijsstraat 49: 1 huurwoning
o Aanvangsbevel
29/3/2016
o Aannemer
Bvba Verhelst Koekelare
o Uitvoeringstermijn
320 kalenderdagen
o Bestelbedrag
180.133,37 euro

GISTEL
 Snaaskerke – Kanaalstraat: 8 huurappartementen + 1 huurwoning
o Aanvangsbevel
6/6/2016
o Aannemer
Gebr. Maenhout Beernem
o Uitvoeringstermijn
450 kalenderdagen
o Bestelbedrag
1.285.392,54 euro


Moere – Zandhilweg: 4 huurwoningen
o Aanvangsbevel
1/6/2016
o Aannemer
Bvba Simoens Tielt
o Uitvoeringstermijn
450 kalenderdagen
o Bestelbedrag
619.500,32 euro

OUDENBURG
 Zandvoordestraat: 22 huurappartementen
o Aanvangsbevel
15/6/2016
o Aannemer
Recon Bouw Adegem
o Uitvoeringstermijn
520 kalenderdagen
o Bestelbedrag
3.112.184,61 euro


Slachthuis: 10 koopwoningen + 26 huurwoningen
o Aanvangsbevel
15/6/2016
o Aannemer
NV Damman Deerlijk
o Uitvoeringstermijn
550 kalenderdagen
o Bestelbedrag
4.390.973,23 euro
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OOSTENDE
 Filip van Maestrichtplein: 11 koopappartementen
o Aanvangsbevel
2/12/2013
o Aannemer
Bvba Verhelst Koekelare
o Uitvoeringstermijn
580 kalenderdagen
o Bestelbedrag
1.688.393,88 euro


Torhoutsesteenweg: 9 koopappartementen
o Aanvangsbevel
17/11/2014
o Aannemer
Bouwcentrale Modern Kaprijke
o Uitvoeringstermijn
560 kalenderdagen
o Bestelbedrag
1.211.914,25 euro
De aannemer werd failliet verklaard op 12/1/2016. Op 31/12/2016 werd er nog geen
akkoord bekomen met de curator.
Volgende loten werden in 2016 reeds opnieuw toegewezen:
Lot 1: ruwbouw
o Aanvangsbevel
14/11/2016
o Aannemer
Boey
o Uitvoeringstermijn
70 kalenderdagen
o Bestelbedrag
103.298,88 euro
Lot 2: buitenschrijnwerk
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Muys
-

Lot 3: gevelbekleding
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Qubus
-

Lot 4: dakwerken
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

14/11/2016
Van Severen
88 kalenderdagen
39.649,23 euro

Lot 5: vloerafwerking
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Vinckier
-

Lot 6: pleister
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

AOP
-

MMXVI

Lot 7: stalen borstweringen
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Everaert
-

Lot 8: elektriciteit
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Electro Demolder
-

Lot 9: ventilatie
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

Polar Experts
-

Lot 10: verwarming
o Aanvangsbevel
o Aannemer
o Uitvoeringstermijn
o Bestelbedrag

TSVB
-



Lijndraaierstraat – Jonsen: 25 koopappartementen en kantoorsokkel
o Aanvangsbevel
7/7/2016
o Aannemer
Gabecon Zonnebeke
o Uitvoeringstermijn
540 kalenderdagen
o Bestelbedrag
4.703.928,34 euro

RENOVATIEWERKEN IN UITVOERING IN 2016
Er werden geen renovaties uitgevoerd in 2016.
INFRASTRUCTUURWERKEN IN UITVOERING IN 2016
MIDDELKERKE – Duinenweg
 Bouwheer: WoonWel
 Aannemer: B. Vanden Broecke – Nieuwpoort
OOSTENDE – Baanhof Fase 1
 Bouwheer: VMSW
 Aannemer: Aannemingen Penninck - Roeselare
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DESIGN & BUILD – PROJECTEN IN 2016
In 2016 werden twee projecten opgestart onder de formule Design & Build van de
VMSW met aannemer Damman uit Deerlijk:



MIDDELKERKE – Amaat Van Walleghemstraat: 22 huurwoningen
BREDENE – Tarwestraat: 3 koopwoningen

VOORLOPIGE OPLEVERINGEN IN 2016
MIDDELKERKE – Populierenlaan: 15 huurappartementen
 Aannemer
Naert – Defreyne Ingelmunster
 Datum
19/2/2016
DEFINITIEVE OPLEVERINGEN 2016
MIDDELKERKE – Leffinge – Vaartdijk Noord: 3 koopwoningen
 Aannemer
Bvba Verhelst Koekelare
 Datum
28/10/2016

ONDERHOUD & HERSTELLINGEN VAN HET PATRIMONIUM
In de huurwoningen gebeurden volgende reparaties, onderhoudstussenkomsten en
investeringen:
-

Voor 107.298,73 euro aan gewoon klein onderhoud zoals kleine sanitaire reparaties aan
ketels, kranen, toiletten, baden, afvoerleidingen, …
Voor 97.868,94 euro aan groter onderhoud of instandhoudingswerken zoals het
vervangen van warmwaterboilers, expansievaten, drieweg kleppen, warmtewisselaars,
toiletten, …

In 2016 werd voor de eerste maal een onderhoudsplanning opgemaakt. Hierdoor kon er
een provisie aangelegd worden voor een bedrag van 483.520 euro voor de jaren 2017 tem
2022 en dit voor sanitair, cv, en dakwerken.
Er werd een REG-premie bekomen van de VMSW voor een bedrag van 14.400 euro voor de
vervanging van de cv-ketels in 2015 in de wijk Ettelingenstraat.
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KREDIETVERRICHTINGEN

WoonWel is voor de regio Oostende front-office voor de bemiddeling en behandeling van
de aanvragen voor een sociale woonlening bij de VMSW, de zgn. Vlaamse Woonlening.
In totaal werd er in 2016 bemiddeld voor zowat 8.647.001,00 euro aan gesubsidieerd
hypothecair krediet.
INDIVIDUELE KREDIETVERRICHTINGEN
De vennootschap bemiddelt voor gesubsidieerd hypothecair krediet (Vlaamse
Woonlening) van de VMSW.
Er werden in de loop van het dienstjaar 59 akten hypothecair krediet verleden.
Het totaal ontleend bedrag van deze leningen bedroeg 8.647.001,00 euro:
- Aankoop met renovatie – 30 leningen
- Aankoop zonder renovatie – 21 leningen
- Overname onverdeelde helft – 2 leningen
- Renovatie Eigen woning – 1 lening
- Wederopname van bestaand krediet - 5 leningen
In 2016 werden in aantal evenveel kredieten verstrekt als in 2015.
KREDIETVERRICHTINGEN VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN
In 2016 waren er geen verkopen, aldus werden ook geen leningen toegekend voor
groepsbouw.

VERKOPEN
VERKOOP VAN SOCIALE KOOPWONINGEN
In 2016 werden GEEN sociale koopwoningen verkocht.
VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN
Er waren geen vragen door de zittende huurders voor aankoop van hun sociale
huurwoning.
VERKOOP VAN SOCIALE KAVELS
Er werden geen sociale kavels te koop aangeboden.
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ANDERE VERKOPEN
In Moere werd een stuk restgrond van 185 m² verkocht aan Dhr. Vander Beke Johan
voor een bedrag van 3.700,00 euro.

VERHURING
NIEUWE HUURWONINGEN
Middelkerke – Populierenlaan: 15 huurappartementen

HUURCONTRACTEN
Er werden 58 nieuwe huurcontracten afgesloten in de loop van het dienstjaar, 3
daarvan waren interne mutaties. Het betreft 17 woningen in Middelkerke, 6 in
Oudenburg, geen in Oostende en 35 in Gistel.
Er is er geen structurele leegstand binnen ons patrimonium. In Gistel wordt 1 woning in
de Eigen Haardstraat gebruikt als buurthuis en in de Sluiswijk in Middelkerke worden 2
woningen voorlopig niet opnieuw verhuurd ikv renovatieplanning.
Op 31/12/2016 bestaat het huurpatrimonium van WoonWel uit 459 verhuurbare
woongelegenheden (incl. conciërgeappartement Christinastraat).
Er zijn op dat ogenblik ook 73 woongelegenheden voor de verhuring in opbouw.
Twee appartementen werden uit huur genomen wegens ingebruikname als
kantoorruimte.

Gistel
Middelkerke
Oudenburg
Oostende

Duo-woningen
2 slpk
3 slpk
1 slpk
14
10
14
0
0
0
1
0
1
0
0
0

TOTAAL

15

1 slpk

10

15

5
9
2
0
16

Eengezinswoning
Appartement
2 slpk
3 slpk
4 slpk
1 slpk
2 slpk
3 slpk
4 slpk
21
90
18
54
31
8
13
49
5
2
17
16
16
10
4
11
16
5
0
0
0
6
1
0
50

149

27

73

65

29

Totaal
0
1
1
0

265
112
67
7

2

451

Op 31/12/2016 waren er 459 woongelegenheden verhuurbaar, waarvan 451 effectief
verhuurd werden: Gistel 265, Middelkerke 112, Oudenburg 67 en Oostende 7.
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Er staan 8 woningen leeg, waarvan 5 in Gistel (EH50 wordt als buurthuis gebruikt) en 3 in
Middelkerke (ETT15 en ETT35 worden gebruikt als testwoning mbt de renovatie van de
hele wijk).
Er stonden 2 garages leeg.
In 2016 hebben 33 huurders hun opzeg gegeven.
Opzeggingen
Aankoop woning
Overleden
Mutatie
Eigen opzeg
Opname rusthuis
Uidrijving wanbetaling
Totaal

2016
1
8
4
15
3
2
33

HUURDERS PER 31/12/2016
Huurders volgens gezinstype - gezinsgrootte
Gezinstype
Alleenstaanden
Eenoudergezinnen
Koppels met kinderen
Koppels zonder kinderen
1 volwassene + bijwoner
Totaal

2016
174
138
77
61
1
451

Gezinsgrootte
alleenstaande
2p
3p
4p
5p
6p
> 7p
Totaal

2016
174
134
76
32
22
10
3
451

Huurders volgens leeftijd en nationaliteit
Leeftijd
<35
35-65
>65
Totaal

2016
55
297
99
451

Nationaliteit
Belg
Niet-Belg
Totaal

2016
431
20
451
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Huurders volgens gezinsinkomen
Gezinsinkomen
0 - 13000
13000 - 16000
16000 - 20000
20000 - 24000
> 24000
Totaal

2012

2013

2014

133
72
58
34
71
368

2015

130
84
76
20
79
389

2016

126
95
50
43
79
393

90
119
79
45
93
426

95
116
85
56
99
451

De tabel geeft de absolute waarden weer. In de grafiek wordt de evolutie
aangetoond in functie van het aantal verhuurde woningen.

REËEL BETAALDE HUURPRIJZEN OP 31/12/2016
Betaalde HP
0-150
150-250
250-350
350-450
450-550
>550
TOTAAL

2012

2013
0
192
75
44
32
25
368

2014
0
201
84
37
38
29
389

2015
0
200
79
51
32
31
393

2016
0
206
98
54
37
31
426

0
212
98
63
35
43
451
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In absolute waarden

In functie van het aantal woningen

VERGELIJKING MET COLLEGA SHM’S
Gemiddelde huur per woning
WoonWel
2013
2014
2015
2016

WIJZ
306
309
347
335

320
330
323
309

De Mandel
De Mandelbeek Ons Onderdak
229
294
277
236
288
283
243
292
289
249
300
292
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Gemiddelde huur per appartement
WoonWel
2013
2014
2015
2016

WIJZ
306
311
258
285

De Mandel
305
355
323
449

207
209
212
215

De Mandelbeek
294
328
335
342

Ons Onderdak
230
237
235
238

Gemiddelde huurlast per woning
WoonWel
2013
2014
2015
2016

WIJZ
10
12
8
6

De Mandel
20
23
22
17

12
7
12
7

De Mandelbeek Ons Onderdak
13
13
13
13
13
12
13
13

50
44
46
44

De Mandelbeek Ons Onderdak
56
40
56
38
44
36
48
41

Gemiddelde huurlast per appartement
WoonWel
2013
2014
2015
2016

WIJZ
37
42
41
45

De Mandel
70
70
69
70

ACHTERSTALLEN

Afbetalingsplannen
CSR
Interne Procedure
Procedure Rechtbank
Totaal

Achterstal
7.918,45
4.941,01
3.290,65
3.605,93
19.756,04

2012
2013
2014
2015
2016

Achterstal
16.270,02
27.467,63
19.645,07
18.754,11
19.756,04
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INSCHRIJVINGEN OP DE WACHTLIJSTEN
REGISTERS VOOR KOOPWONINGEN en KAVELS
Op 31/12/2016 zijn er 615 inschrijvingen verdeeld over volgende lijsten:
Register
2010
Bredene Kavels
Bredene Woningen
De Haan Kavels
De Haan Woningen
Gistel Kavels
Gistel Woningen
Ichtegem Kavels
Ichtegem Woningen
Middelkerke Kavels
Middelkerke Woningen
Oostende Appartementen
Oostende Kavels
Oostende Woningen
Oudenburg Kavels
Oudenburg Woningen
Middelgrote Kavels
Middelgrote Woningen
TOTAAL

2011
17
171
0
3
0
117
2
28
0
27
54
0
222
0
94
0
0
735

2012
10
163
0
5
0
127
0
33
0
30
56
0
214
0
100
0
0
738

2013
0
147
0
5
0
128
0
36
0
31
60
0
182
0
59
0
0
648

2014
0
170
0
4
0
125
0
42
1
31
65
0
194
1
67
0
0
700

2015
0
57
0
4
0
114
0
43
0
50
72
0
212
0
65
0
0
617

2016
0
54
0
4
0
49
0
42
0
43
77
0
252
0
64
0
0
585

1
55
0
5
0
58
0
46
0
43
76
2
259
0
70
0
0
615

Uiteraard zijn er kandidaten die ingeschreven zijn op meerdere lijsten.
De grafiek geeft enkel de kandidaten weer die ingeschreven zijn voor woningen en/of
appartementen.
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REGISTERS VOOR HUURWONINGEN
Kandidaten per gemeente
Op 31/12/2016 waren er 815 kandidaten ingeschreven. Gegeven dat sommige
kandidaten voor meerdere gemeenten werden ingeschreven, hebben we 1278
inschrijvingen, als volgt verdeeld per gemeente:
Gemeente
Middelkerke
Gistel
Oudenburg
Oostende (bijzonder pr)
Ichtegem
Totaal

2010

2011
236
249
182
0
0
667

2012
257
273
201
2
0
733

2013
351
355
299
2
0
1007

2014
344
294
238
1
0
877

2015
439
415
308
3
0
1165

2016
392
345
271
5
0
1013

486
430
347
7
8
1278

In de loop van 2016 werden 220
nieuwe inschrijvingen genoteerd, nl.
217 gewone aanvragen en 3
mutaties.
De gemiddelde wachttijd bedraagt
1.195 kalenderdagen.
Kandidaten volgens leeftijd en nationaliteit
Leeftijd
<35
35-65
>65
Totaal

Aantal
225
434
156
815

Nationaliteit
Belg
Niet-Belg
Totaal

Aantal
698
117
815

Kandidaten volgens gezinsinkomen
Aangezien er pas in 2017 wordt geactualiseerd kan hiervan geen actueel beeld
geschetst worden.
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Kandidaten volgens gezinstype en gezinsgrootte
Gezinstype
Aantal
Alleenstaanden
Eenoudergezinnen
Koppels met kinderen
Koppels zonder kinderen
1 volwassene + bijwoner
Totaal

426
176
104
95
14
815

Gezinsgrootte
Alleenstaande
2p
3p
4p
5p
> 6p
Totaal

426
188
83
55
37
26
815

Aantal

AANKOOP GRONDEN & PANDEN
In de loop van 2016 werden volgende aankopen gedaan.
MIDDELKERKE
 Amaat Van Walleghemstraat
o Aktedatum
29/8/2016
o Notaris
Isabelle Verhaeghe
o Verkoper
NV Danneels Projects
o Oppervlakte
5.910,70 m²
o Prijs
1.269.145 euro
OUDENBURG
 Rozemarijnstraat 9
o Aktedatum
o Notaris
o Verkoper
o Oppervlakte
o Prijs


Ettelgem – Dorpstraat 76A
o Aktedatum
o Notaris
o Verkoper
o Oppervlakte
o Prijs

20/5/2016
Jessica Verhaeghe
Fam. Vanhonsebrouck
625 m²
40.000 euro
27/9/2016
Jessica Verhaeghe
Epsilon Invest
870 m²
398.000 euro
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Roksem – Pastoriestraat deel 1
o Aktedatum
13/12/2016
o Notaris
Jessica Verhaeghe
o Verkoper
Mast Invest
o Oppervlakte
1.232 m²
o Prijs
86.240 euro



Roksem – Pastoriestraat deel 2
o Aktedatum
13/12/2016
o Notaris
Jessica Verhaeghe
o Verkoper
NV Vekabo
o Oppervlakte
9.972 m²
o Prijs
698.040 euro

Er werd dus 2.591.425 euro geïnvesteerd in de aankoop van gronden en panden als
toekomstige bouwplaatsen, dit met leningen via de VMSW.

WEDERINKOPEN
In de loop van 2016 werden twee woningen uit het project Steenbakker (2015) te Gistel
weder ingekocht:




Sintelstraat 27
o Koper
o Oorspronkelijke prijs
o Wederinkoopprijs

Tanghe Jorun
184.502,64 euro
196.782,72 euro

Sintelstraat 31
o Koper
o Oorspronkelijke prijs
o Wederinkoopprijs

Deconinck - Viaene
187.791,60 euro
209.602,00 euro

BESTUURLIJKE WERKING
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergaderde 10 maal in 2016, éénmaal per maand met
uitzondering van juli en augustus. Er was over deze vergaderingen een gemiddelde
aanwezigheid van de bestuurders van 88%.
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Op 6 juni 2016 werd een Algemene Vergadering van de aandeelhouders
samengeroepen voor de goedkeuring van de jaarrekening en het verslag van de raad
van bestuur over de werking in 2015.
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MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Er zijn 1903 aandelen uitgegeven voor een bedrag van 64.702,00 euro waarvan 25.756,06
euro werd volstort. Er gebeurden geen wijzigingen in de loop van het dienstjaar.

Dit werkingsverslag werd goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 10 mei 2017.
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06 LOPENDE PROJECTEN
NIET AANBESTEED OP 31/12/2016
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MIDDELKERKE
Duinenweg
- Grond in eigendom van Woonwel
- Bouw van 22 sociale huurwoningen
- Infrastructuurwerken: WoonWel is mede bouwheer
- LT-planning: 27/6/2016
- KT-planning: 8/11/2016
- Ontwerper: Felix & Partners uit Oostende

A. Van Walleghemstraat – Design & Build
- Gronden aangekocht van NV Danneels Projects
- Uitvoering in het kader van een eerder afgesloten convenant met NV Danneels en
de Gemeente Middelkerke
- Bouw van 22 huurwoningen
- KT 8/11/2016
- Ontwerper: Sileghem & Partners uit Zwevegem (ontwerp) – Aromi uit Middelkerke
(opvolging) – aannemer NV Damman
Westende – Badenlaan
- Aankoop gronden na verkrijgen van verkavelingsvergunning
- Project i.s.m. de gemeente en Ijzer & Zee
- Deel van WoonWel fase I gemengd project van 70-tal huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier werd opgestart
- Ontwerper aan te duiden
Project Slijpe Dorp
- Gronden eigendom Rollend Grondfonds VMSW, worden in 2017 overgedragen aan
WoonWel
- Gemengd project van huur- en koopwoningen alsook niet-sociale woningen
- Startvergadering 2014 na opmaak voorafgaandelijke studie
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
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GISTEL
Ellestraat 15-17
- Pand waar de huidige kantoren van WoonWel zijn gevestigd
- Vervangingsbouw van een 3-tal appartementen
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- Ontwerper aan te duiden
Stationstraat – Centrumparking
- Grond in eigendom van WoonWel
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Mogelijke samenwerking voor deelproject met vzw Duinhelm
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Stationstraat – Rijkswachtkazerne
- De Rijkswachtkazerne dient nog verworven te worden
- Renovatie en verbouwing van de Rijkswachtkazerne tot sociale huurwoningen
- Een nieuwe parking komt achter de Rijkswachtkazerne
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Kaaistraat – Kasteelstraat
- Grond in eigendom van WoonWel.
- Bouw van 18 huurappartementen (ondergrondse garage) rond een
gemeenschappelijke binnentuin
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- LT-planning: 29/6/2016
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg

Kom Zuid fase II
- Grond in eigendom van WoonWel
- Infrastructuurdossier (Plantec) stopgezet wegens nieuw RUP met hogere dichtheden
- Goedgekeurd RUP voorziet mogelijkheid tot bijkomende realisatie van een
meergezinswoning – er werd in beroep gegaan tegen het RUP
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Mogelijke plaats voor proeftuin CLT
- Ontwerper aan te duiden
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Moere – Provincieweg
- Grond in eigendom van WoonWel;
- Restauratie i.s.m. Onroerend Erfgoed van vier geklasseerde 18deeeuwse
arbeiderswoningen tot 3 huurwoningen
- Het beheersdossier is klaar en de opmerkingen hierop van Onroerend Erfgoed
werden ontvangen
- Uitgeruste grond, geen infrastructuurdossier
- LT-planning: 21/10/2014
- Ontwerper: Felix & Partners uit Oostende

OUDENBURG
Roksem Gaffelhoek
- Grond in eigendom van WoonWel
- Het studiebureau Lobelle te Brugge heeft een masterplan opgemaakt voor het hele
woonuitbreidingsgebied
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Roksem Pastoriestraat
- Grond aangekocht jegens Bostoen/Vekabo en Mast Invest
- Het studiebureau Lobelle te Brugge heeft een masterplan opgemaakt voor het hele
woonuitbreidingsgebied
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Molensite – Renovatie Molenaarshuis en molen.
- Grond in eigendom van WoonWel
- Gezamenlijke (nieuwbouw + renovatie) bouwaanvraag ingediend op 18/12/2015
- Restauratie van de geklasseerde molenromp en het molenaarshuis – samenwerking
vzw Duinhelm – beheersplan goedgekeurd door Onroerend Erfgoed op 13/11/2015
- Gemeenschapsvoorziening en infrastructuur met subsidie VMSW
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg
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Westkerke Blekerijstraat
- Grond in eigendom van WoonWel
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg
Westkerke – Rozemarijnstraat
- Grond werd aangekocht in 2016
- Bouw van meergezinswoning met 6 huurappartementen
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- LT-planning: 26/6/2016
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg

Westkerke – grondaankoop Oude Bruggeweg
- Grond in eigendom van WoonWel
- Er zal onderhandeld worden mbt bij-aankoop van tuinen die palen aan het perceel
van WoonWel
- Gemengd project van huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Westkerke – Vervlotenweg
- Grond dient nog aangekocht te worden van Bostoen/Vekabo
- Het betreft een gemengd project van huur- en koopwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper aan te duiden
Westkerke – Samenwerking WVI (Pardoenstraat – Blekerijstraat)
- Grond in eigendom van WVI
- 2 projecten van 10/15-tal huurwoningen
- Infrastructuur zal aangelegd worden door WVI met subsidiedossier
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Ettelgem - Dorpstraat
- Grond aangekocht van Epsilon Invest
- Bouwdossier werd mee overgenomen: bouw van 6 huurappartementen en 1
huurwoning
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- Ontwerper: Berkein uit Aalter

Ettelgem – Schoolstraat
- Nr 14 was reeds eigendom van WoonWel en nr 12 werd eveneens aangekocht
- Doorsteek (wandelweg) tussen de Dorpstraat en de Schoolstraat, over het domein
van het woonproject (18 appartementen)
- Bouw van 5 huurwoningen
- Infrastructuurdossier op te starten
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg

OOSTENDE
Vercaemerschool
- Grond in eigendom van Stad Oostende
- Design & Build procedure werd door Farys gelanceerd mbt de bouw van het nieuwe
stedelijke zwembad. In deze opdracht werd tevens de optie voor de bouw van 16
koopappartementen voorzien
- Samenwerkingsovereenkomst met Farys en de letter of intent werd door alle
betrokken partijen ondertekend
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Blauwkasteelstraat / Nieuwlandstraat fase II
- Grond in eigendom van WoonWel
- Alle bestaande gebouwen e.d. zijn gesloopt – de grond is bouwrijp
- Bouw van 3 koopappartementen en 15 koopwoningen
- Infrastructuurdossier opgestart - uitvoering 1 aanbesteding met de bouw van de
woningen
- LT-planning: 25/06/2015
- Ontwerper: Felix & Partners uit Oostende

Baanhof: Stuiverstraat – Rietmusstraat – Gistelsesteenweg
- Gronden in eigendom van WoonWel
- Invulling van een sociale last met minstens 70 koopwoningen bij de verkaveling
NOVUS
- Bouwfase I behelst 27 koopwoningen en 12 huurappartementen (bijzonder project
met als doelgroep mensen met een beperking i.s.m. de vzw Duinhelm):
voorontwerpen ingediend - LT op 26/02/2014 – bouwaanvraag ingediend op
28/12/2015
- Infrastructuurdossier fase I in uitvoering
- Ontwerper fase I: ampe.trybou uit Oudenburg
- Bouwfase II : minstens 35 sociale koopwoningen – ontwerper aan te duiden
Stene –Dorp: Zilverlaan
- Grond in eigendom van WoonWel – bijkomende gronden Kerkfabriek werden niet
aangekocht door WoonWel, maar door de Stad Oostende
- Bouw van ruim 50 koopwoningen – integratie proeftuin CLT
- Wordt opgevolgd door het stadsatelier van Stad Oostende
- Behelst een globaal masterplan met 3 partijen: privé-partner – WoonWel en
Duinhelm
- Ontwerper: ampe.trybou uit Oudenburg
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Stene Dorp – Steense Dijk
- Grond in eigendom van WoonWel
- Bouw van 7 koopwoningen
- Er wordt gestreefd naar BEN woningen (Bijna Energie Neutraal)
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- LT-planning: 10/03/2016.

Oosteroever
- Ikv Decreet Grond- en Pandenbeleid overeenkomsten met AGSO en de
projectontwikkelaars
- Bouw van 10-tallen koopappartementen

ICHTEGEM
Eernegem Akkerbeek
- Grond in eigendom van WoonWel
- Er wordt gewerkt aan een aangepast RUP
- Het betreft een gemengd project van huur- en koopwoningen

BREDENE
Tarwestraat – Design & Build
- Grond in eigendom van WoonWel (sociale last verkaveling J. Danneels)
- Bouw van 3 sociale koopwoningen
- Uitgeruste grond, geen infrastructuur nodig
- Ontwerper Sileghem & Partners uit Zwevegem (ontwerp) – Vyvey en Partners uit
Nieuwpoort (opvolging) – aannemer NV Damman
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Om de objectieven van het decreet grond- en pandenbeleid te kunnen realiseren heeft
WoonWel reeds sinds 2009 meer dan voorheen een zeer actief beleid gevoerd inzake
aankoop van gronden.
In alle gemeenten waar WoonWel actief is als sociale huisvestingsmaatschappij willen wij
kunnen beschikken over een goede strategische grondvoorraad. Dit is en blijft de basis om
een hoge activiteitsgraad in de toekomst te waarborgen.
WoonWel heeft dan ook aanzienlijke investeringen gedaan in grondaankopen om de
beleidsdoelstelling, die een minimaal huurpatrimonium van 1.000 woningen vooropstelt, te
kunnen bereiken.

AANKOPEN 2009
Er werd voor 1.230.100,00 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met leningen
via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als bouwplaatsen voor de toekomst.
Gistel
Datum akte
10/04/2009

Notaris
AC

Verkoper
NV Promo

Kadastraal
Gistel 1ste afd. Gistel
sectie B nrs. 241B en
248E
1ste afd. Gistel sectie
A zonder nummer

14/10/2009

AC

Middenkustpolder

Datum akte
22/04/2009

Notaris
AC

Verkoper
Alken Maes

Kadastraal
4de afd. Westkerke
sectie B nr. 100D

16/09/2009

Van Opstal

Acke

25/09/2009

AC

Vandenbuss
che

1ste afd. Oudenburg
sectie B 770 L 769S
2de afd. Ettelgem
sectie C nr 695/08/H2

02/10/2009

AC

Dewulf
Verwichte

Oppervlakte
grond op het einde van
de Schommelstr. 19a45ca

Prijs
77.800,00

deel voormalige bedding
Callaertswallegeleed
1a13ca16dm²

4.000,00

Oppervlakte
handelshuis café “Bij Rita”
Gistelsesteenweg 18
11a21ca
1488 m²

Prijs
175.000,00

woonhuis met
aanhorigheden
Schoolstraat 14
05a38ca
2 woningen met
aanhorigheden :
Gistelsesteenweg 14
01a35ca
Gistelsesteenweg 16
07a75ca
deel pastorietuin
Gistelsesteenweg 6
07a30ca

125.000,00

Oppervlakte
opbrengsteigendom met
aanhorigheden
Blauwkasteelstraat 30
1a51ca

Prijs
138.000,00

Oudenburg

4de afd. Westkerke:
sectie B nr. 98 F
sectie B nr. 98 H

25/11/2009

AC

Oudenburg

Notaris
Coudeville

Verkoper
Voorkooprecht

4de afd. Westkerke
sectie B deel nr. 82D

311.200,00

155.000,00

36.500,00

Oostende
Datum akte
03/03/2009

Kadastraal
3de afd. Oostende
sectie C nr 357/S/4

MMXVI

04/12/2009

Loontjens

Voorkooprecht

Notaris
AC

Verkoper
Lonneville
Laleman

3de afd. Oostende
sectie C 357/L/3

woon- en handelshuis
met grond café
“Christine’s”
Torhoutsesteenweg 252
80ca

180.000,00

Eernegem
Datum akte
05/02/2009

Kadastraal
2de afd. Eernegem –
sectie B deel nr. 1396A

Oppervlakte
grond weiland
04a09ca

Prijs
27.600,00

AANKOPEN 2010
Er werd voor 1.021.554,52 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met leningen
via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als bouwplaatsen voor de toekomst.
Gistel
Datum akte
03/05/2010

Notaris
Vanlatem

Verkoper
Openbaar
Esbo

Kadastraal
2de afd. sectie A nr. 604K,
602C, 604G, 604H, 601A

10/05/2010

AC

23/08/2010

AC

CoolemanBuffel Ruiling
stad Gistel
Ruiling

1ste afd.sectieB deel 241B
1ste afd.sectieB deel 248E
1ste afd. sectie B deel
241E en 248E
1ste afd. sectie B deel
248M
Snaaskerke, Kanaalstraat,
handelshuis en tuin4de
afdeling sectie B nrs. 258
N en M

24/12/2010

AC

Vanhaertents
Ampe

Notaris
AC

Verkoper
Decoo
Edmond

Oppervlakte
Moere 4 woonhuizen op
en met grond gelegen
te Gistel aan de
Provincieweg
124,126,128 en 130 en
een perceel bouwland
gekend als Kerkweg,
9.402 m²
Afgestaan 38ca
Verworven 18ca
Afgestaan 08a41ca

Prijs
240.000,00

Verworven 01a40ca
11a90ca

304.000,00

Oppervlakte
04a99ca

Prijs
150.000,00

Oudenburg
Datum akte
28/09/2010

Kadastraal
woonhuis Westkerke 4de
afdeling ,
Gistelsesteenweg 16,
kadastraal gekend in de
sectie B perceel 98 E
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Oostende
Datum akte
29/11/2010

Notaris
Burgemeester

Verkoper
Stad Oostende

Kadastraal
3de afd. sectie C nr
357/D/5
3de afdeling sectie
C 357/E/5
3de afd. sectie C nr.
357/L/5
3de afd. sectie C nr.
357/M/5
3de afd. sectie C nr.
357/N/5
3de afd. sectie C nr.
357/W/3

Oppervlakte
Torhoutsesteenwg 248
130 m²
Blauwkasteelstraat 28
240 m²
Nieuwlandstraat 39
69 m²
Blauwkasteelstraat 34
4 m²
Blauwkasteelstraat 36
1.778,75 m²
Torhoutsesteenwg 250
80 m²

Notaris
AC

Verkoper
Oostendse
Haard
Ruiling

Kadastraal
1ste afd.
sectie B deel
nr.695A;
1ste afd.
sectie B deel nr.684F
684G

Oppervlakte
Afgestaan 13a88ca

Prijs
327.554,52

Bredene
Datum akte
02/02/2010

Prijs

Verworven 13a88ca

AANKOPEN 2011
Er werd voor 2.824.629,88 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met leningen
via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als bouwplaatsen voor de toekomst.
Middelkerke
Datum akte
09/11/2011

Notaris
Muylle

Verkoper
voorkooprecht

Kadastraal
Middelkerke eerste
afdeling sectie B nr.
96/Y

21/12/2011

AC Van Daele

OCMW
Middelkerke

9de afd., sectie B nr.
283 Y

Notaris
Vermeersch

Verkoper
Cons Sanders

Kadastraal
Oudenburg, eerste
afdeling sectie B nrs.
816w13 en 816c10

Oppervlakte
woonhuis op en met
grond, gelegen te
Middelkerke,
Oostendelaan 84
218 m²
Slijpe-Monikkenstraat
1.204 m²

Prijs
100.000,00

Oppervlakte
woonhuis en een
handelshuis met
garages en
aanhorigheden op en
met grond gelegen
aan de
Zandvoordsestraat 2931, hoek
Vanderheydestraat
1.350 m²

Prijs
950.000,00

150.000,00

Oudenburg
Datum akte
25/01/2011
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Oostende
Datum akte
11/01/2011

Notaris
Moeykens

Verkoper
Oostendse
Haard

07/02/2011

Burgemeester

Stad Oostende

12/05/2011

Van Tieghem de
Ten Berghe

Cons
Verdoolaeghe

Kadastraal
Oostende, 6de afd.
sectie D nr. 255/Y/5
Oostende 6de afd.
sectie D nrs. 255/F/5,
255/X/2 en 255/B/8
Oostende ( 9de
afdeling sectie B nr.
632A en deel van nr.
641 F2)
derde afdeling
sectie C onder nr.
357 S 5

Oppervlakte
een woonhuis F. Van
Maestrichtplein 7151
m²; Amsterdamstraat
64, 66 en 68
Tot opp 288 m²
Steensedijk en de
Zilverlaan
15.510,86 m²

Prijs
353.000 –
188.744,77 subs
Vl Germ =
188.744,77 euro

hoek van de
Blauwkasteelstraat en
de Nieuwlandstraat
577 m²

372.000,00

899.629,88

AANKOPEN 2012
Er werd voor 4.430.170,50 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met subsidie
doch hoofdzakelijk met leningen via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als
bouwplaatsen voor de toekomst.
Middelkerke
Datum akte
18/04/2012

Notaris
AC

Verkoper
OCMW
Middelkerke

Kadastraal
Middelkerke – 5de
afdeling Leffinge
sectie B nr. 591 K

Oppervlakte
uitgeruste grond
Patrijsstraat Leffinge
392 m²

Prijs
50.000,00

Notaris
AC Vermeersch

Verkoper
Stad Gistel

Kadastraal
1ste afdeling sectie A
nr. 754 X 3

Oppervlakte
werkplaats op en met
grond Tempelierstr 42
2.949 m²

Prijs
253.800,00

Notaris
Vanhaesebrouck

Verkoper

Kadastraal
afdeling Roksem
sectie A, nrs. 399/A,
395 A, 400/A, 405/E

Oppervlakte
perceel grond
Gaffelhoek
17.175 m²

Prijs
1.202.250,00

Notaris
Coudeville

Verkoper
NV Novus
Sociale last

Kadastraal
9de afd. Stene sectie B nr. 535, deel
nr. 536 en nr. 537
9de afd. Stene sectie B nr. 535, deel
nr. 536 en nr. 537

Oppervlakte
10.180,35 m²

Prijs
1.910.570,50

Gistel
Datum akte
13/03/2012

Oudenburg
Datum akte
22/02/2012

Oostende
Datum akte
11/04/2012

12.296,95 m²

MMXVI

Bredene
Datum akte
21/10/2012

Notaris
Van Tieghem

Verkoper
sociale last
Danneels

Kadastraal
Bredene afd. 2,
sectie C deel 615 B

20/12/2012

Baecke

OCMW Bredene

20/12/2012

Baecke

gemeente
Bredene

Bredene afd. 1,
sectie B 702 L
Bredene afd.1,
sectie B 712 M4

Oppervlakte
uitgeruste grond (drie
loten) Ploegstraat
840,35 m²
perceel grond
3.143 m²
perceel grond
547 m²

Prijs
168.070,00

722.890,00
122.590,00

AANKOPEN 2013
Er werd voor 1.741.238,00 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met subsidie
doch hoofdzakelijk met leningen via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als
bouwplaatsen voor de toekomst.
Middelkerke
Datum akte
04/04/2013

Notaris
Jessica Verhaeghe

Verkoper
bvba Loboma,
sociale last

Kadastraal
Middelkerke – 5de
afd. Leffinge
bekend in de sectie
B nummers 161/C
en 163/A

Oppervlakte
grond gelegen aan de
Vaartdijk- Noord
919 m²

Prijs
211.370,00

Datum akte
22/05/2013

Notaris
De Maesschalck

Verkoper
nv Sleuyter

AC Lagrou

WVI

Oppervlakte
vijf woonhuizen met
tuingrond
130 m²
72 m²
72 m²
72 m²
87 m²
337 m²
uitgeruste grond
Gebroeders
Tavernierstr,
Klinkaardstr, Sintelstr en
Tichelstr
10.471 m²

Prijs
399.000,00

11/12/2013

Kadastraal
Gistel 1ste afd. sectie
A
nr. 940/06 T
nr. 940/06 S 2
nr. 940/06 V
nr. 940/06 W
nr. 940/06 X
nr. 940/B 6
Gistel, 1ste Afd.
sectie A deel van
de percelen met de
nrs. 529 B, 530, 532 B,
537 H en 550 A

Gistel

1.130.868,00

AANKOPEN 2014
Er werd voor 2.147.175,00 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met subsidie
doch hoofdzakelijk met leningen via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als
bouwplaatsen voor de toekomst.
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Gistel
Datum akte
20/01/2014

10/03/2014

Notaris
Devlieger

Jessica Verhaeghe

Verkoper
NV promo

I. Soetaert

Kadastraal
1ste afd. sectie B

Prijs
484.175,00

266 Z
266 B 2

Oppervlakte
niet uitgeruste gronden
Stationsstraat
(Centrumparking)
1.444 m²
4.865 m²

Gistel 1ste afd. sectie
A

zes woonhuizen met
tuingrond Kasteelstraat

480.000,00

nr. 940/06 M
nr. 940/06 N
nr. 940/06 P2 nr.
940/06 P
nr. 940/06 R2
nr. 940/06 R
nr. 940/06 H
nr. 940/06 L

45 m²
45 m²
45 m²
45 m²
60 m²
60 m²
190 m²
525 m²

Kadastraal
1ste afd. sectie A
deel 1630/Y/5

Oppervlakte
uitgeruste grond
Lijndraaiersstraat
3.134 m²

Oostende
Datum akte
15/12/2014

Notaris
Burgemeester

Verkoper
stad Oostende

Prijs
1.183.000,00

AANKOPEN 2015
Er werd voor 586.755,00 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met subsidie
doch hoofdzakelijk met leningen via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als
bouwplaatsen voor de toekomst.
Middelkerke
Datum akte
06/03/2015

Notaris
Van Opstal

Verkoper
Dierendonck

06/03/2015

Van Opstal

nv Vanhooren

Kadastraal
Middelkerke 1ste afd.
sectie B , deel 22/H,
Middelkerke 1ste afd.
sectie B , deel 22/K
en 36 A2

Oppervlakte
Grond
2.010 m²
Grond
4.893 m²

Prijs
170.850,00
415.905,00

AANKOPEN 2016
Er werd voor 2.591.425,00 euro geïnvesteerd, deels met eigen middelen, deels met subsidie
doch hoofdzakelijk met leningen via de VMSW, in de aankoop van gronden en panden als
bouwplaatsen voor de toekomst.
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Middelkerke
Datum akte
29/08/2016

Notaris
Isabelle
Verhaeghe

Verkoper
Nv Danneels

Kadastraal
1ste afd. sectie B
124A – 124B – 129A

Oppervlakte
uitgeruste grond Van
Walleghemstraat
5.910 m²

Prijs
1.269.145,00

Datum akte
20/05/2016

Notaris
Jessica Verhaeghe

Verkoper
Fam.
Vanhonsebrouck

Kadastraal
4de afd. sectie B
0416/A

Prijs
140.000,00

27/09/2016

Jessica Verhaeghe

Epsilon Invest

13/12/2016

Jessica Verhaeghe

Mast Invest

Grond 1.232 m²

86.240,00

13/12/2016

Jessica Verhaeghe

Nv Vekabo

2de afd. sectie C
692/L/2
3de afd. sectie A
0413/M
3de afd. sectie A
0411/A

Oppervlakte
Vervallen
hoeveVervallen
hoeve625 m²
Uitgeruste grond

Grond 9.972 m²

698.040,00

Oudenburg

398.000,00

ROLLEND GRONDFONDS VMSW
In de loop van het dienstjaar 2012 heeft WoonWel een dossier ingediend bij de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) met het verzoek kredieten te voorzien van het
Rollend Grondfonds om volgende gronden te verwerven:
-

Middelkerke – Slijpe afd. 9 – sectie B nr. 272 B met een oppervlakte van 3.486
m² jegens de cons. Decloedt
Middelkerke – Slijpe afd. 9 – sectie C nr. 220B met een oppervlakte van 10.201
m² jegens de cons. Decloedt
Middelkerke – Slijpe afd. 9 – sectie C nr. 219 B met een oppervlakte van
10.657 m² jegens het OCMW Middelkerke

Het dossier werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de VMSW. De aankoopaktes
werden verleden voor het aankoopcomité te Brugge. De regels van het Rollend Grond
Fonds werden aangepast. De huisvestingsmaatschappij krijgt de kans de gronden over te
nemen met een renteloze FS3-lening voor dat deel waar huurwoningen zullen gerealiseerd
worden. De verkoopcompromis hiertoe werd in december ondertekend.
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Gemeente Middelkerke 1 ha 46a 28ca
Omschrijving

Verkoper

Notaris

Datum akte Kadastraal

Oostendelaan

voorkooprecht

Muylle

9/11/2011

Monnikenstraat

OCMW
Middelkerke
OCMW
Middelkerke
Cons.
Dierendonck

aankoopcomité 21/12/2011

afd 9 Slijpe - sectie B 283Y

aankoopcomité 18/04/2012

afd 5 Leffinge - sectie B 591 K

B. van Opstal

06/03/2015

afd. 1 Middelkerke– sectie B 22H

2.010

Nv Vanhoren

B. van Opstal

06/03/2015

4.893

Van
NV Danneels
Walleghemstraat

I. Verhaeghe

29/08/2016

afd. 1 Middelkerke– sectie B
Deel 22K en 36 A 2
afd. 1 Middelkerke – sectie B 124A –
124B – 129A

Patrijsstraat
Duinenweg

Duinenweg

Oppervlakte

afd 1 Middelkerke - sectie B 96/Y

218
1.205
392

5.910

+ Aangekocht via Rollend Grondfonds VMSW – Slijpe – 02ha 43a 44ca
Stad Gistel 02ha 95 a 21ca
Omschrijving

Verkoper

Notaris

Datum akte

Kadastraal

Kom Zuid II

OCMW Oostende

aankoopcomité

13/10/1999

15.210

Snaaskerke
Pallieter
Moere
Provincieweg
Tempelierstraat

Vanhaerents
Ampe
Openbaar

aankoopcomité

16/11/2010

Vanlatum

3/05/2010

Stad Gistel

aankoopcomité

13/03/2012

afd. 1 Gistel, sectie B 379 A, 382
D, 365 B, 381 B
afd,4 Snaaskerke - sectie B 258N
258 M
afd,2 Moere sectie A 604K 602C
604G 604H 601A
afd 1 sectie A 754 X 3

Oppervlakte

Kaaistraat Kasteelstraat

Sleuyter

Dee
Maesschalck

22/05/2013

Afd.1 sectie A 940/06T – 940/06 S
2 – 940/06 V – 940/06 W – 940/06
X – 940/B 6

770

1.190
9.402
2.949

Stad Oudenburg 05ha 48a 23ca
Omschrijving

Verkoper

Notaris

Datum akte

Kadastraal

Westkerke
Blekerijstraat

VMSW

aankoopcomité

24/12/2002

Westkerke
Slachthuis
Molensite

cons. Declerck

aankoopcomité

5/12/2008

Acke

B. van Opstal

16/09/2009

Ettelgem
Schoolstraat 14
Schilderswinkel

Vanden Bussche

aankoopcomité

25/09/2009

cons. Sanders

Vermeersch

25/01/2011

Oudenburg afd 4 Westkerke
sectie B
365B 373E 381C 381G 381L
364C 372A 414P2 420 421 deel
373K
Oudenburg afd 4 Westkerke
sectie B deel 92R 87D 72F
Oudenburg afd. 1 sectie B 770L
769S
Oudenburg 2de afd. Etelgem sectie C 695/O8/H2
Oudenburg afd 1 sectie B
816W13 816 C10
Oudenburg afd. 3 Roksem sectie
A 399/A 395/A 400/A 405/E
Oudenburg afd. 4 Westkerke
sectie B 82 D
Oudenburg afd. 4 Westkerke
sectie B416/4
Oudenburg afd. 2 Ettelgem
sectie C692/L/2

Roksem
Huyzentruyt
Gaffelhoek
Westkerke
stad Oudenburg
Pastorie
Rozemarijnstraat 9 Fam.
Vanhonsebrouck
Dorpsstraat 67
Epsilon Invest

Vanhaesebrouck 22/02/2012
aankoopcomité

25/11/2009

J. Verhaeghe

20/05/2016

J. Verhaeghe

27/09/2016

Oppervlakte
12.601

8.242
1.488
538
1.350
17.175
730
625
870
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Pastoriestraat

Mast Invest

J. Verhaeghe

13/12/2016

Pastoriestraat

Nv Vekabo

J. Verhaeghe

13/12/2016

Oudenburg afd. 3 Roksem
sectie A0413/M
Oudenburg afd. 3 Roksem
Sectie A0411/A

1.232
9.972

Stad Oostende 04ha 28a 80ca
Omschrijving

Verkoper

Notaris

Datum akte

Kadastraal

Oppervlakte

Blauwkasteelstraat voorkooprecht

Coudeville

3/03/2009

151

Torhoutsestwg

voorkooprecht

Loontjens

4/12/2009

afd 3 Oostende, sectie C,
357/S/4
afd 3 Oostende, sectie C 357/L/3

Blauwkasteelstr

Stad Oostende

burgemeester

29/11/2010

2.301,75

Blauwkasteelstr

Verdoolaeghe

Van Tieghem

12/05/2011

afd 3 Oostende, sectie C
357/D/5 - 357/E/5
- 357/L/5 - 357/M/5 - 357/N/5 357/W/3
afd 3 Oostende, sectie C 357 S 5

Baanhof

Novus

Coudeville

11/04/2012

22.477,3

Stene

Stad Oostende

burgemeester

7/02/2011

Maestrichtplein

Oostendse
Haard

Moeykens

11/01/2011

Steense Dijk

stad Oostende

Burgemeester

9/06/2005

afd 9 Stene, sectie B 535, 536,
537
afd 9 Stene, sectie B 632 A en
deel 641 F 2
afd 6 Oostende, sectie D
255/Y/5, 255/F/5, 255/X/2,
255/B/8
afd 9 Stene sectie B 641/h 641/e
deel 641/k

80

577

15.510,86
439

1.343,34

Gemeente Ichtegem 02ha89a93ca
Omschrijving

Verkoper

Notaris

Akkerbeek

VMSW

aankoopcomité

Datum akte

Kadastraal

2/09/2003 Ichtegem afd. 2
Eernegem sectie B 1274Y
1387D 1410A2 1410C2 1400B
1386L 1393K 1383N 1275C

Oppervlakte
28.993

Gemeente Bredene 08a 40ca
Omschrijving
Ploegstraat

Verkoper
Joost Danneels

Notaris
van Tieghem

Datum akte
21/10/2012

Kadastraal
Bredene afd 2 sectie C deel
615B

Oppervlakte
840,35

TOTALE GRONDVOORRAAD WOONWEL op 31/12/2016 = 17ha 16a 85ca + 02ha 43a 44ca
(Rollend Grondfonds)
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08 SAMENLEVINGSOPBOUW

MMXVI

In 2016 werd de inzet van de opbouwwerker opgevoerd van 0.5 VTE naar 0.8 VTE. Deze
extra personeelsinzet resulteerde in 2016 zowel in een verdieping als een verbreding van
het project Tweezijdig+. Tot 2015 was Tweezijdig+ enkel operationeel in de wijken Eigen
Haard en Brouwerijdomein in Gistel, in 2016 werd een verbreding bewerkstelligd door daar
ook de Sluiswijk in Middelkerke aan toe te voegen.
Met verdieping wordt bedoeld dat de bestaande huurdersinitiatieven verder werden
uitgebouwd zowel op vlak van participatie als op vlak van communitybuilding. Enkele
voorbeelden hiervan zijn het creëren van kansen tot ontmoeting, bewoners zich laten thuis
voelen in de wijk en bewoners stimuleren om hierbij zelf verantwoordelijkheid op te nemen
en hun omgeving zelf mee vorm te geven.
Hieronder vindt u de progressie in het jaar 2016 aan de hand van de doelstellingen:
1. Ontwikkelen van laagdrempelige huurdersparticipatie-initiatieven zodat huurders
een stem krijgen in het beleid van SHM WoonWel
2. Bevorderen van de sociale binding in de wijken (communitybuilding)

LAAGDREMPELIGE HUURDERSPARTICIPATIE-INITIATIEVEN
Eigen Haard (Gistel)

Brouwerijdomein (Gistel)

Sluiswijk (Middelkerke)

Zes bewonersvergaderingen 
thema’s die aan bod kwamen:
herstellingen openbare
infrastructuur, zwerfafval
(ontwikkeling afvalborden
iswm milieudienst stad Gistel),
organiseren
nieuwjaarsreceptie en
paaseierenraap, uitwisseling
met politie en brandweer

Twee open
bewonersvergaderingen
 thema’s die aan bod
kwamen: onderhoud en
herstellingen, openbaar groen,
poetsploeg, garages

Zes bewonersvergaderingen
 thema’s die aan bod
kwamen: onderhoud en
herstellingen, kwaliteit
woningen, bewonersfeest

KrantenKlets:
evaluatienamiddag van
woonkrant samen met
bewoners

KrantenKlets:
evaluatienamiddag van
woonkrant samen met
bewoners

KrantenKlets:
evaluatienamiddag van
woonkrant samen met
bewoners

Krantenklets in de drie wijken
De Woonkrant dient om huurders op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de
woonmaatschappij. Omdat de krant in 2016 in een nieuw jasje werd gestoken, wilden we
aftoetsen of de krant aansloot bij de informatiebehoeften van de huurders. Geen saaie
enquête, maar wel een gezellige middag in de zon. Op tafel lagen tijdschriften, kranten,
roddelblaadjes, kinderboekjes én de Woonkrant. Mensen konden op hun gemak de lectuur
doorbladeren, terwijl de opbouwwerker vroeg naar wat ze nu eigenlijk vonden van die
krant. Bovendien kwam niet enkel de krant ter sprake maar ook de gang van zaken in de
wijk. Dit leverde signalen op die de opbouwwerker oppikte en waar later kon worden op
verder gewerkt worden.
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Bewonersvergadering wijk Eigen Haard
De bewonersgroep kwam in 2016 zes maal samen. Ze realiseerden onder andere nieuwe
infoplakkaten rond afval. Samen met de milieudienst van de stad Gistel werden deze
plakkaten ontwikkeld. De infoplakkaten staan opgesteld aan de afvaleilanden met daarop
inlichtingen over sorteren, de plaats en het uur voor het buitenplaatsen van de
vuilniszakken en een verwijzing naar het GAS-boete reglement.

BEVORDEREN VAN DE SOCIALE BINDING IN DE WIJKEN
Eigen Haard (Gistel)

Brouwerijdomein (Gistel)

Sluiswijk (Middelkerke)

Nieuwjaarsreceptie
georganiseerd door
bewonersgroep: aanwezigen
>75

Opstart compostproject ‘De
Groene Barak’ met zeven
bewoners die via beurtrol
tweemaal per week vrijwillig
open houden

Kerstfeest georganiseerd door
bewonersgroep: aanwezigen
>50

Paaseierenraap en
opruimactie
Graffitiproject jongeren
Opstart pop-up buurthuis met
inzet van ervaringsdeskundige
armoede Miranda Bouttens

Laagdrempeligheid is cruciaal. Tot nu toe werd er altijd op wijkniveau gewerkt, dat is een
weloverwogen keuze. Uit gesprekken met huurders blijkt dat problemen met de eigen
woning of in de eigen wijk, sterker doorwegen en eerst moeten worden opgelost vooraleer
er verder kan worden nagedacht over verbeteringen aan het algemene beleid van de
huisvestingsmaatschappij. Bovendien vangt de aanpak op wijkniveau twee vliegen in één
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klap: enerzijds brengt dit bewoners samen en zijn er gedeelde positieve ervaringen met
meer vertrouwen tussen de buren onderling tot gevolg. Anderzijds kan er tegelijkertijd een
ongedwongen gesprek plaatsvinden over het beleid van de huisvestingsmaatschappij, de
woning en de woonomgeving. Hierdoor komen zorgen van huurders automatisch
bovendrijven. Het is een aanpak die loont, zeker om ook de minder mondige en meer
kwetsbare huurders een stem te kunnen geven.
Graffiti-project jongeren wijk Eigen Haard

Nieuwjaarsreceptie in de wijk Eigen Haard en kerstfeest in de Sluiswijk
Een aantal bewoners organiseerden een drink voor de hele wijk. Een mooi en verbindend
initiatief. Maar naast de gebruikelijke gelukwensen, werd er ook actief gevraagd naar wat
de aanwezige huurders van de wijk en van hun huisvestingsmaatschappij vinden. De
opbouwwerker verzamelt op zo’n moment zeer waardevolle informatie en signalen om op
door te werken.
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Compostering wijk Brouwerijdomein
Omdat de bewoners niet kunnen composteren, verdwijnt het organisch afval
noodgedwongen in de vuilniszak. Dit is nadelig voor milieu en portefeuille. Met dit signaal
werd aangeklopt bij het stadsbestuur van Gistel. Dankzij de gemotiveerde inzet van het
stadsbestuur en de milieudienst kwam er een composteringsplaats achteraan de wijk. Alle
geïnteresseerde bewoners kregen een gratis compostemmer, die ze kunnen legen op de
composthoop. Zeven enthousiaste huurders beheren de ‘compostsite’ zelf met een
beurtrol, de compostplaats ‘De Groene Barak’ is tweemaal per week open (op woensdag
van 16u30 tot 17u30 en zaterdag van 11u tot 12u). Om deze taak naar behoren te kunnen
uitvoeren kregen ze eerst een opleiding tot compostmeester.

Buurthuis Eigen Haard
SHM WoonWel gaf toestemming om een leegstaande woning in de wijk bedoeld voor
renovatie tijdelijk in gebruik te nemen als buurthuis. Eind augustus startten een aantal
bewoners met ondersteuning van de opbouwwerker met het opknappen van de woning.
Bewoners zijn er elke maandagmiddag welkom voor een tas koffie en een babbel. Door
het vrijblijvend karakter voelen huurders zich op hun gemak en ontstaan er spontaan
gesprekken over WoonWel, hun woning en de buurt. Ook de aanwezigheid van de
ervaringskundige armoede van Samenlevingsopbouw is hierbij niet onbelangrijk: zij pikt
sneller op wanneer huurders met armoede te maken hebben waardoor participatie een
ver-van-hun-bed-show lijkt. Door hier extra aandacht voor te hebben, kunnen deze
bewoners ook gemakkelijker hun mening en ervaringen uiten. Bovendien kunnen de
bewonersvergaderingen nu plaatsvinden in het buurthuis, dus in de wijk zelf, en niet langer
in de kantoren van WoonWel. Daarmee is een duidelijke drempel weggewerkt. Niet
toevallig sloten er in 2016 drie nieuwe leden aan. We kunnen nu ook beter terugkoppelen
naar wie niet kan deelnemen aan de bewonersvergadering: de verslagen hangen aan de
muur in het buurthuis en er kan steeds om meer verduidelijking worden gevraagd.
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FLANKERENDE INITIATIEVEN
Eigen Haard (Gistel)

Brouwerijdomein (Gistel)

Sluiswijk (Middelkerke)

Verkenning wijk door
opbouwwerker via
huisbezoeken

Verkenning wijk door
opbouwwerker via
huisbezoeken

Verkenning wijk door
opbouwwerker via
huisbezoeken

Verkenning mogelijke partners:
voorstelling project bij CAW,
OCMW, LDC en lokaal bestuur

Verkenning mogelijke partners:
voorstelling project bij CAW,
OCMW, LDC en lokaal bestuur

Verkenning mogelijke partners:
voorstelling project bij CAW,
OCMW, LDC en lokaal bestuur

In samenwerking met de stad
Gistel: project zwerfafvalmeters en peters

Rechtzetting foute verrekening
Infrax mbt verwarming

Na de verkenning van de wijken en ontmoeting met de huurders via vele huisbezoeken,
ging de opbouwwerker van Samenlevingsopbouw het project ook voorstellen bij mogelijke
partners: de lokale overheid, het OCMW, het lokaal dienstencentrum en het CAW. Hierdoor
moedigden het OCMW en het CAW hun cliënten aan om deel te nemen aan de
participatie- en wijkactiviteiten. De gemeentebesturen waren bereid om initiatieven die het
samenleven ten goede komen mee te ondersteunen en om mee verantwoordelijkheid op
te nemen in het aanpassen van de woonomgeving aan de noden van de huurders.
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Energierekening Infrax
Op het sociaal comité in Gistel waarin zowel SHM WoonWel, Samenlevingsopbouw,
Woonpunt, OCMW, CAW als het SVK vertegenwoordigd zijn, rapporteerde het OCMW dat
een aantal huurders in wijk Brouwerijdomein opvallend veel betaalden voor hun
verwarming. Samenlevingsopbouw nam het signaal ter harte en trok op onderzoek. De
netwerkbeheerder bleek een vergissing gemaakt te hebben bij de berekening van het vast
recht en het sociaal tarief werd ook niet verrekend. Deze fout werd doorgegeven aan de
Vlaamse Ombudsman Energie, waardoor de bal aan het rollen ging: de betrokken
huurders krijgen het geld dat ze teveel betaalden terug. Goed voor de huurders en SHM
WoonWel, want een deel van de huurachterstal kon worden weggewerkt.
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09 JAARREKENING
BIJZONDER VERSLAG (SOCIAAL OOGMERK)
VERSLAG COMMISSARIS

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam:

WoonWel

Rechtsvorm:

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Adres:

Stuiverstraat

Postnummer:

8400

Nr: 401
Gemeente:

Bus:

Oostende

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van
Internetadres:

Gent, afdeling Oostende

http://www.woonwel.be
BE 0405.255.805

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

12-06-2015

07-06-2017

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2016

tot

31-12-2016

Vorig boekjaar van

01-01-2015

tot

31-12-2015

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 2.2, VOL 6.1, VOL 6.2.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.4, VOL 6.3.5, VOL 6.4.1, VOL 6.4.2, VOL
6.5.1, VOL 6.5.2, VOL 6.7.2, VOL 6.8, VOL 6.14, VOL 6.15, VOL 6.17, VOL 6.18.1, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL 9

1/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming
DEREEPER Ignace
Weststraat 14
8460 Oudenburg
BELGIË
Begin van het mandaat: 17-04-2013

Voorzitter van de Raad van Bestuur

DIERENDONCK Conny
B.A. Verleyestraat 2
8470 Gistel
BELGIË
Begin van het mandaat: 28-04-2016

Bestuurder

CLYNCKE Annemie
Leopold I Esplanade 7/0510
8660 De Panne
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

DEWANCKELE Rik
Moerbeekstraat 12
8480 Ichtegem
BELGIË
Begin van het mandaat: 21-02-2007

Bestuurder

KIMPE Erik
Dullaertweg 54
8470 Gistel
BELGIË
Bestuurder
DURON Francine
Lisbloemlaan 1
8430 Middelkerke
BELGIË
Begin van het mandaat: 07-06-2010

Bestuurder

DESENDER Rosa
Konijnenboslaan 16
8470 Gistel
BELGIË
Bestuurder
CAPELLE Isabelle
Klokkeput 8
8460 Oudenburg
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Nr.

BE 0405.255.805

VOL 2.1

BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

ROUSSELLE Kimberley
Verenigingstraat 11
8450 Bredene
BELGIË
Begin van het mandaat: 17-04-2013

Bestuurder

INGHELBRECHT Magda
Kapelstraat 47/0401
8450 Bredene
BELGIË
Begin van het mandaat: 17-04-2013

Bestuurder

VANHOUTTE Germain
Zevekotestraat 79
8470 Gistel
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

BOURGOIGNIE Nancy
Sportstraat 22
8400 Oostende
BELGIË
Begin van het mandaat: 17-04-2013

Bestuurder

PEERE Sara
Kleine Kerkweg 22/0510
8430 Middelkerke
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

VANHERCKE An
Monnikenstraat 62
8433 Mannekensvere
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

CASIER An
Melkerijstraat 10
8480 Ichtegem
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

COOL Annie
Vaartstraat 37
8470 Gistel
BELGIË
Begin van het mandaat: 13-03-2013

Bestuurder

VANDEVELDE Berthe
Roerdompstraat 58
8400 Oostende
BELGIË
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Begin van het mandaat: 17-02-2016

VOL 2.1
Bestuurder

BVBA WALTER HOSTEN BEDRIJFSREVISOR (B196)
BE 0450.010.318
Cleyemereweg 7
8432 Leffinge
BELGIË
Direct of indirect vertegenwoordigd door:
WALTER Hosten
Bedrijfsrevisor
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VOL 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

6.1

VASTE ACTIVA

20
21/28

57.136.770

48.952.696

7.495

8.376

Immateriële vaste activa

6.2

21

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

6.3

22/27
22
23
24
25
26
27

57.129.271
49.253.073
1.085
45.663

48.944.314
45.680.803
2.464
30.155

7.829.450

3.230.892

6.4/6.5.1
6.15

28
280/1
280
281

5

6.15

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

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

5

5
5

5
5

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

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

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

228.514
48.364
180.151

283.435
33.888
249.548

50/53
50
51/53

124

124

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

6.5.1/6.6

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.6

17.190.553

16.665.892

10.230.888
10.230.888

8.056.090
8.056.090

10.230.888

124

8.056.090

124

54/58

6.448.670

8.137.272

490/1

282.357

188.971

20/58

74.327.323

65.618.588
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VOL 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

6.7.1

10
100
101

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

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

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14.439.467

15.162.013

25.756
64.702
38.946

25.756
64.702
38.946

213.652

213.652

12.342.863
6.579
10.705.850

13.037.588
6.579
11.400.575

10.705.850
1.630.433

11.400.575
1.630.433

14

Kapitaalsubsidies

15

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

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

160/5
160
161
162
163
164/5

6.8

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

1.857.196

1.885.018

584.359

647.618

483.520

545.268

483.520

545.268

100.839

102.350

17/49

59.303.498

49.808.957

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

53.491.718
53.139.588

44.941.151
44.611.562

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

6.9

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

6.9

6.9

45
450/3
454/9
47/48

Overlopende rekeningen

6.9

492/3

1.799.621

1.166.575

10/49

74.327.323

65.618.588

TOTAAL VAN DE PASSIVA

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

53.139.588

44.424.690
186.872

352.129

329.589

4.012.160

3.701.230

2.306.380

2.224.190

1.272.511
1.272.511

985.073
985.073

211.828
128.383
83.445
221.441

337.165
235.636
101.529
154.802
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VOL 4

RESULTATENREKENING
Toel.

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

6.10

70/76A
70

6.10
6.12

71
72
74
76A

6.10

60/66A
60
600/8
609
61
62

630

Vorig boekjaar

2.561.874
2.100.164

6.886.740
6.253.080

461.710

633.660

2.580.129
166.076
2.317.213
-2.151.137
588.979
635.434

6.010.938
3.708.470
2.431.279
1.277.190
571.098
659.331

1.077.302

913.614

-61.748
165.659

-59.734
217.285
876

631/4

6.10
6.10

635/8
640/8

6.12

649
66A

8.428

9901

-18.255

875.802

413.732
413.732

318.112
318.112

6.11
6.12

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

Boekjaar

6.10

(+)/(-)

Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

Codes

6.11

75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

161
413.571

376
317.736

1.092.427
1.092.427
1.091.607

1.043.225
1.043.117
1.042.242

651
652/9
66B

821

875
108

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

9903

-696.950

150.689

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

2.252

2.252

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

27
27

-308
25

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

(+)/(-)

6.12

6.13

67/77
670/3

333

77
9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

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

9905

-694.725

153.249

-694.725

153.249

7/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

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

Vorig boekjaar

9906
9905
14P

-694.725
-694.725

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

791/2
791
792

694.725

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

691/2
691
6920
6921

Over te dragen winst (verlies)

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

Boekjaar

(+)/(-)

153.249
153.249

694.725
152.219
152.219

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

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

694/7
694
695
696
697

1.030
1.030

8/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.2.3

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052P

XXXXXXXXXX

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

8022
8032
8042

5.704

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

39.155

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8122P

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

8072
8082
8092
8102
8112

6.585

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8122

31.660

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

7.495

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

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

33.451

25.075

9/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

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

8161
8171
8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

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

8211
8221
8231
8241

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321P

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

8271
8281
8291
8301
8311

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

53.770.581

14.247.470
-9.624.125
58.393.925
XXXXXXXXXX

213.652

213.652
XXXXXXXXXX

8.303.429

1.051.074

9.354.503

49.253.073

10/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.3.2

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

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

8162
8172
8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

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

8212
8222
8232
8242

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

(+)/(-)

38.978
XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322P

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

8272
8282
8292
8302
8312

1.379

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322

37.893

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

(+)/(-)

38.978

XXXXXXXXXX

36.514

1.085

11/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.3.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

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

8163
8173
8183

33.770
6.323

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

194.547

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

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

8213
8223
8233
8243

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323P

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

8273
8283
8293
8303
8313

18.263

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323

148.884

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

45.663

(+)/(-)

167.099

XXXXXXXXXX

136.944

6.323

12/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.3.6

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

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

8166
8176
8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

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

8216
8226
8236
8246

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8326P

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

8276
8286
8296
8306
8316

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

27

3.230.892

9.361.510
-4.762.952
7.829.450
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

7.829.450

13/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere

8363
8373
8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

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

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

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

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8583
8593
8603
8613
8623
8633

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

5

XXXXXXXXXX

5

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8653

14/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

8681
8682
8683

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52
8684

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

53
8686
8687
8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

51

124

124

124

124

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Diverse verzekeringskosten
Wederbeleggingsvergoeding
Verkregen opbrengsten
Verkregen opbrengsten op leningen VMSW

70.227
22.391
203
189.537

15/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
64.702
Bedragen

64.702

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
Diverse

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

38.946
XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

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

8745
8746
8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

8751

8740
8741
8742

Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

XXXXXXXXXX

38.946

Codes

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

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Boekjaar

8761
8762
8771
8781

16/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

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

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

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

8913
Codes

2.304.356

2.117.484
186.872

2.024
2.306.380
9.366.227

9.366.227

9.366.227
43.773.362

43.773.362

352.129
44.125.491
Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

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

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden

8922

17/37

Nr.

BE 0405.255.805
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

VOL 6.9
Codes
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar

9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden

9072
9073
450

128.356
27

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076
9077

83.445
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
TTR intresten leningen
Projectsubsidies

248.918
1.539.247

18/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

165.980

227.882

9
8,9
12.467

9
8,6
13.645

461.061
116.477
33.057
24.839

485.454
121.139
31.484
21.254

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086
9087
9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

620
621
622
623
624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115
9116

36.121
97.869

59.734

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640
641/8

150.581
15.079

147.031
70.253

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

9096
9097
9098
617

0
1
623
19.869

0
1
480
14.906

9110
9111

19/37

Nr.

BE 0405.255.805

VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

9125
9126

41.480
371.588

41.478
274.614

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

6501

Geactiveerde interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen

6510
6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

6560
6561

23.089

57.733

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

76

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

76A

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

76B
761

NIET-RECURRENTE KOSTEN

66

Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten
(-)

66A

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

66B
661

Boekjaar

Vorig boekjaar

760
7620
7630
764/8

7621
7631
769

8.428

984

8.428

876
876

660
6620
6630
664/7

8.428

6690

108

6621
6631
668
6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

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

9134
9135
9136
9137

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

9138
9139
9140

27
27

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

Boekjaar

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

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

Boekjaar

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

9145
9146

237.241
476.062

261.669
667.855

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147
9148

153.018

146.017
1.030
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

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

9503
9504
Codes

Boekjaar

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

9505

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

95061
95062
95063

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

95081
95082
95083

4.350

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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Waarderingsregels
Nota goedgekeurd door de Raad van Bestuur
De waarderingsregels worden vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van titel II KB 19/12/2003 (en hoofdstuk II van titel I van Boek II
van het KB 30/04/2001) m.b.t. de jaarrekening van de onderneming, alsook het MB van 29/10/2010 Bijlage 1 betreffende de nadere invulling van de
regels inzake de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels.
De waarderingsregels hebben als doel een boekhoudkundige reglement voor waardering op te stellen eigen aan de sociale huisvestingsmaatschappij
(waarbij de gebruikelijke criteria gerespecteerd blijven) en dit op een eenvormige wijze over de verschillende dienstjaren. De
waarderingsregels hebben in het bijzonder betrekking op de volgende aspecten: samenstelling en aanpassing van afschrijvingen,
waardeverminderingen alsook voorzieningen voor risico's en kosten.
De waarderingsregels toepasselijk bij het opstellen van de jaarrekening van de onderneming werden door "de Raad van Bestuur" in haar
vergadering van 14/03/2012. besproken om van toepassing te zijn met ingang vanaf boekjaar 2013, en aangepast op de vergadering van 14/05/2014.
Wijzigingen aan de bestaande waarderingsregels, zullen specifiek behandeld worden binnen de Raad van Bestuur.
Overzicht van de verschillende toe te passen waarderingsregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afschrijvingen
Activatie bij de aankoop komende kosten
Schulden op meer dan 1 jaar
Provisies
Vorderingen en schulden
Verdeling kostenplaatsen
Subsidies

1. Afschrijvingen
Voor de afschrijvingen passen we de volgende afschrijvingspercentages toe.
Gebouwen verhuring vanaf 2011 3,03 %
Administratieve en commerciële gebouwen
Installaties CV en liften 4 %
Kantooruitrusting (uitz. Boilers 10%) 20 %
Kantoorinrichting 10 %
Computermateriaal 33 %
Kantoormaterieel 20 %
Meubilair 10 %
Rollend materieel 20 %
Licenties
33 %

3 %

De afschrijving van de gebouwen voor verhuring is steeds lineair en vangt aan in het jaar van gebruiksklaarheid, zijnde het jaar van voorlopige
oplevering.. De afschrijvingen gebeuren pro-rata de datum van voorlopige oplevering. Indien bij voorlopige oplevering blijkt dat de
woningen/appartementen niet toegankelijk zijn (door bv. Vertraging in de infrastructuurwerken, …), gebeuren de afschrijvingen pro rata de datum
van eerste inhuurname. Indien er nog op de investeringsrekening wordt geboekt in de jaren na de voorlopige oplevering zullen die bedragen
lineair worden afgeschreven over de resterende looptijd van de oorspronkelijke investering.
De afschrijvingen van gebouwen voor verhuring die dateren van voor 2011 werden reeds lineair afgeschreven, maar hier wordt de duurtijd behouden
op resp. 66 jaar en 50 jaar.
Ingevolge het MB van 29/10/2010 zullen renovaties als volgt worden afgeschreven:
• Lineair over 15 jaar:
o Vernieuwen van keukenmeubilair en –toestellen
o Vernieuwen van badkamermeubilair en –toestellen
o Vernieuwen van binnenschrijnwerk
o Vernieuwen van vloerbekleding
o Vernieuwen van elektrische uitrusting van de woning
o Vernieuwen van sanitaire uitrusting
o Plaatsing van nieuwe cv-ketels met hoog rendement
• Lineair over 33 jaar:
o Vernieuwen van installaties voor cv
o Vernieuwen van buitenschrijnwerk
o Vernieuwen van dakbedekking
o Vernieuwen van het volledige parament van buitengevels
• Andere dan vermeld worden afgeschreven in overeenstemming met de reële economische levensduur, met een maximum van 33 jaar.
• Bij combinatie van verschillende elementen met verschillende levensduur, waarvan de opsplitsing niet mogelijk is, wordt afgeschreven aan het
ritme van het meest relevante deel ervan.
De afschrijving van de andere activa is steeds lineair en vangt aan vanaf het investeringsjaar. Ook kleinere uitgaven die op het einde van het
boekjaar één geheel vormen en waarvan de totale waarde groter is dan 250,00 € worden als een investering beschouwd en als dusdanig
afgeschreven.
Niet afgeschreven materiële vaste activa die wegens economische of technische redenen niet meer bruikbaar zijn, kunnen via uitzonderlijke
kosten van het lopende boekjaar worden geregulariseerd.
2. Activatie van de bij de aankoop komende kosten
De rente van het vreemde vermogen zal worden opgenomen in de aanschaffingswaarde/constructiewaarde van gebouwen voor zover deze betrekking
heeft op de periode die aan de gebruiksklaarheid voorafgaat.
De kosten van het toezicht dat de maatschappij als bouwheer uitoefent op de werven in uitvoering alsook de kosten van de administratieve
verwerking van de verrichtingen betreffende deze werken in uitvoering zullen NIET mee worden geactiveerd.
De beheersvergoeding die door de VMSW wordt aangerekend aan de maatschappij bij het aangaan van een gesubsidieerde lening bij de VMSW wordt mee
geactiveerd en gespreid via de afschrijvingen mee in de kosten opgenomen. Indien de beheersvergoeding wordt aangerekend op een moment dat de
SHM haar afschrijvingen reeds heeft gestart, zal dit gedeelte bij de eerstvolgende afschrijving worden meegeteld en over een dusdanige termijn
worden afgeschreven zodat deze waarde volledig afgeschreven is op hetzelfde moment als de oorspronkelijke aanschaffingswaarde waarvan de
afschrijving reeds gestart is.
3. Schulden op meer dan 1 jaar
De schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen de 12 maanden, worden op het einde van het boekjaar overgeboekt naar "Schulden op meer
dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen".
De wederbeleggingsvergoeding die werd betaald ikv herfinanciering en verlenging van bestaande leningen wordt gespreid in de tijd in de kosten
opgenomen. De spreiding gebeurt ahv een door de VMSW bezorgd schema.
4. Provisies
Voorzieningen voor vakantiegeld
De provisie wordt ieder jaar geboekt op basis van de berekening die wordt bezorgd door het sociaal secretariaat.
Voorzieningen voor dubieuze debiteuren
Dit bedrag wordt op het einde van het jaar geraamd en bijgehouden in de boekhouding.
Voorzieningen voor groot onderhoud (Art25-27 MB van 29/10/2010 bijlage 1)
Grote onderhoud- en herstellingswerken die niet met regelmatige tussenpozen van
meer dan 1 jaar en maximum 10 jaar plaatsvinden, worden voor het volledige geraamde bedrag in de voorziening voor grote onderhouds- en
herstellingswerken op het passief van de balans opgenomen vanaf het boekjaar waarin de noodzaak tot uitvoering van de werken vastgesteld wordt
door de sociale huisvestingsmaatschappij.
Werken die met regelmatige tussenpozen van meer dan 1 jaar en maximum 10 jaar plaatsvinden, worden jaarlijks in de voorziening voor grote
onderhouds- en herstellingswerken op het passief van de balans opgenomen ten bedrage van het gedeelte van het geraamde bedrag dat overeenstemt
met het pro rata aandeel op balansdatum van de al verlopen jaren ten opzichte van het totaal aantal jaren van de periodieke cyclus volgens
dewelke deze werken plaatsvinden.
Er wordt jaarlijks, in samenspraak met de technische dienst, een bedrag voorzien voor groot onderhoud. Deze voorziening zal hoofdzakelijk
bestaan uit volgende punten:
o Hoofdzakelijk betreft dit kosten voor het in stand houden van het bestaande huurpatrimonium:
o Sanitair
o Elektriciteit
o Verwarmingsketels
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o Diverse
o Kosten voor nieuwere woongelegenheden
o Kosten onderhoudswerken burelen

5. Vorderingen en schulden
Schulden van huurders die niet langer huurder zijn worden dubieus geboekt op het einde van het jaar van de stopzetting.
Openstaande vorderingen op vertrokken huurders die op balansdatum minimum 6 maanden geen huurder meer zijn, zijn onderworpen aan een
waardevermindering van 100% op de nominale waarde, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen.
Waardeverminderingen op andere dubieuze vorderingen moeten geboekt worden ten bedrage van het bedrag waarover onzekerheid bestaat inzake
betaling ervan.
Alle vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief afgeboekt als oninvorderbaar wanneer in dat jaar geen afbetalingen meer gebeurden.
Hiervoor wordt een lijst opgemaakt en voorgelegd aan de Raad van Bestuur die de beslissing neemt. Een document van een extern persoon
(advocaat, deurwaarder, vonnis vrederechter, …) kan dienen als verantwoordingsstuk voor de definitieve afboeking van de achterstallen.
Alle huurders en vertrokken huurders waarvan met een document met zekerheid kan worden aangetoond dat deze achterstal niet te recupereren is,
worden onmiddellijk als oninvorderbaar geboekt.
6. Verdeling kostenplaatsen
De kosten worden bij inbreng in de boekhouding toegewezen aan een kostenplaats. De kosten/opbrengsten welke niet onmiddellijk kunnen verdeeld
worden, worden op het einde van het jaar toegewezen.
7. Subsidies
Subsidies voor verwerving, sloop en infrastructuur van activa die betrekking hebben op huurwoningen worden geboekt als kapitaalsubsidies en mee
in resultaat genomen aan hetzelfde tempo van het activa waarop ze betrekking hebben. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.22 §1)
Subsidies die worden verkregen voor de verwerving en sloop van gronden/panden voor het oprichten van woningen die bestemd zijn voor de verkoop,
worden pas in resultaat genomen in het jaar dat de verkoop plaats heeft. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.23 §1))
SBE-subsidies die aan de kopers worden toegekend als compensatie voor een lagere verkoopprijs, worden geboekt als zijnde te ontvangen op het
moment van verkoop van de betreffende woningen. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.23 §3))
Subsidies die worden uitbetaald conform art.80 van de huisvestingscode, worden afgeboekt van de openstaande vordering die ontstond op het
moment dat de factuur van de werken werd ontvangen.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 14/05/2014
Pat Vansevenant
Directeur

Ignace Dereeper
Voorzitter
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

339

Staat van de tewerkgestelde personen
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

8,1

3,2

4,9

Deeltijds

1002

1

0

1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

8,9

3,2

5,7

Voltijds

1011

11.168

4.806

6.362

Deeltijds

1012

1.299

0

1.299

Totaal

1013

12.467

4.806

7.661

Voltijds

1021

569.225

244.958

324.266

Deeltijds

1022

66.209

0

66.209

Totaal

1023

635.434

244.958

390.475

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

1033

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

8,6

3

5,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

13.645

4.784

8.861

Personeelskosten

1023

659.331

295.539

363.792

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

8

1

8,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

8

1

8,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

0

0

0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

0

0

0

Vervangingsovereenkomst

113

0

0

0

120

4

0

4

lager onderwijs

1200

0

0

0

secundair onderwijs

1201

2

0

2

hoger niet-universitair onderwijs

1202

0

0

0

universitair onderwijs

1203

2

0

2

121

4

1

4,8

lager onderwijs

1210

0

0

0

secundair onderwijs

1211

1

0

1

hoger niet-universitair onderwijs

1212

3

1

3,8

universitair onderwijs

1213

0

0

0

Directiepersoneel

130

0

0

0

Bedienden

134

8

1

8,8

Arbeiders

132

0

0

0

Andere

133

0

0

0

Codes

1. Uitzendkrachten

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

Vrouwen

Volgens de beroepscategorie

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

623

152

19.869

Kosten voor de onderneming

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

1
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

1

0

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

1

0

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

0

0

0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

0

0

0

Vervangingsovereenkomst

213

0

0

0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

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

Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

1

0

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

1

0

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

0

0

0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

0

0

0

Vervangingsovereenkomst

313

0

0

0

Pensioen

340

1

0

1

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

0

0

0

Afdanking

342

0

0

0

Andere reden

343

0

0

0

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming

350

0

0

0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

1 5811

2

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

8 5812

16

Nettokosten voor de onderneming

5803

166 5813

40

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

166 58131

40

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

0 58132

0

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

0 58133

0

Aantal betrokken werknemers

5821

0 5831

0

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

0 5832

0

Nettokosten voor de onderneming

5823

0 5833

0

Aantal betrokken werknemers

5841

0 5851

0

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

0 5852

0

Nettokosten voor de onderneming

5843

0 5853

0

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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CIJFERGEGEVENS
Aantal
Totaal aantal klachten:

12

Aantal ontvankelijke klachten:

12

Aantal klachten volgens
mate van gegrondheid

Gegrond/deels gegrond:

9

Ongegrond:

3

Aantal klachten volgens
mate van oplossing

Opgelost/deels opgelost:

7

Onopgelost:

2

Geschonden ombudsnormen bij
gegronde klachten
Aantal
Niet-correcte beslissing:

3

Te lange behandeltermijn:

3

Ontoereikende
informatieverstrekking:

0

Onvoldoende
bereikbaarheid:

0

Onheuse bejegening:

3

Andere:

1

KLACHTENBEELD
Klachten over WoonWel :
In 2016 werden 12 klachten geregistreerd conform het Klachtendecreet (decreet van 1 juni
2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen).
Deze klachten gaan over WoonWel en haar dienstverlening. Dit is minder dan in 2015
waarin we 26 klachten registreerden. Alle 12 klachten waren ontvankelijk.
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Aantal klachten volgens de drager

inkomende brief: 5

email: 5

bureel: 1

huisbezoek: 1

De klachten worden per email gemakkelijk geuit naar de maatschappij en deze werkwijze
stelt de maatschappij ook in staat om efficiënt te reageren. De klager krijgt onmiddellijk
een ontvangstbevestiging teruggestuurd en de klacht wordt intern aan de
belanghebbende medewerker verstuurd voor verdere behandeling.
Aard van de klachten :


Administratieve klacht - kopen woning : klager meende dat de actualisatieprocedure
niet correct was uitgevoerd.



Administratieve klacht – andere : 1 klager kreeg boete voor onwettig parkeren maar zij
kon haar auto niet plaatsen in de voorziene carport, daar er door WoonWel tijdelijk een
tuinhuis werd gestockeerd op die plek. Een andere klager kon het, volgens hem, te
korte antwoord via email van een medewerker van WoonWel niet appreciëren, en
voelde zich tekort gedaan.



Administratieve klacht – kosten herstellingen : 1 klager vond dat de kostprijs van de
herstelling niet recht evenredig was met de aard van de herstelling en de geringe tijd
die de aannemer aan het werk besteedde. 1 klager betwistte de factuur en meende
dat de oorzaak van de schade niet aan hen te wijten was en zij dus de herstelling niet
moesten betalen.



Sociale klacht – andere : 1 klager voerde uit eigen vrije wil werkjes uit in het
appartementsgebouw waar hij woonde. WoonWel beperkte deze activiteit in het
kader van de verzekering, daardoor voelde klager zich niet gerespecteerd door
WoonWel.



Technische klacht – t.l.v. verhuurder : 4 klagers vinden dat de herstelling te lang op zich
laat wachten.



Technische klacht – t.l.v. aannemer : 1 klager wacht nog op de ontbrekende
afstandsbediening die bij het afzuigsysteem van de badkamer hoort, deze klacht is nog
niet opgelost, de aannemer dient nog langs te gaan. 1 klacht gaat over de aanleg
wegenis in het project Baanhof. Deze klacht werd doorgestuurd naar VMSW.

De technische klachten zijn dit jaar gevoelig gedaald. Dit heeft wellicht te maken met de
betere opvolging van de onderhoudsfirma. Ook het feit dat de mensen goed en op
verschillende manieren geïnformeerd worden over hoe men de onderhoudsfirma kan
contacteren en welke kosten ten laste van hen worden aangerekend (cfr. boekje ZIEZO)
heeft daartoe bijgedragen.
Net als vorig jaar bereiken sociale klachten ons, met een grote regelmaat (burenruzies,
leefbaarheid, ….). Deze klachten worden steeds behandeld maar zijn niet opgenomen in
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deze klachtenrapportage daar ze niet over WoonWel en haar dienstverlening gaan. De
klager dient zelf de nodige inspanningen te doen om het conflict op te lossen. Indien de
klager geen bereidheid vertoont om aan het probleem te werken wordt meegedeeld dat
WoonWel niet tussenkomt. Bij een terechte klacht worden de veroorzakers op hun rechten
en plichten gewezen. In voorkomend geval kunnen we zij die bereid zijn om tot een
oplossing te komen laten ondersteunen door begeleidende diensten (OCMW, CAW, …).

CONCRETE REALISATIES EN VOORSTELLEN
Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de interne procedure van de
klachtenbehandeling. Op onze vernieuwde website kan de interne klachtenprocedure
digitaal geraadpleegd worden. Daar staat duidelijk vermeld wie de klachtenbehandelaar
binnen WoonWel is en hoe u de klachtenbehandelaar kan bereiken.
De samenwerkingsovereenkomst met samenlevingsopbouw vzw West-Vlaanderen werd
ook in 2016 verdergezet. WoonWel wil graag rekening houden met de huurders. De
opbouwwerker luistert naar de ideeën, opmerkingen, bedenkingen, meningen, ervaringen
en voorstellen over het wonen in de wijk. De opbouwwerker fungeert als een brug tussen
huurder en maatschappij.
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11 PERS
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WOONKRANT
Ook in 2016 werd er verder geïnvesteerd in onze eigen WoonKrant. Het concept werd
verder uitgewerkt naar een 2-jaarlijkse editie per gemeente waar WoonWel huurwoningen
in patrimonium heeft.
Zo werd er telkens een bewoner in de kijker gezet en werden er tal van tips en suggesties
meegegeven aan onze huurders. Ook diverse van onze nieuwbouwprojecten van zowel
huur- als koopwoningen kwamen aan bod.
Mira Bracké, onze opbouwwerker, kreeg een aparte katern waar de vrijwilligers van de
verschillende wijken werden voorgesteld en de projecten van de wijkwerking konden
worden toegelicht.

MOLENSITE ACKE – OUDENBURG – 9 huurappartementen (2016)
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JONSEN – OOSTENDE – 25 koopappartementen en kantoorsokkel
(2/2016)

OPENING SITE GISTEL GODELIEVE GISTEL – 13 huurwoningen (4/2016)

