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VOORWOORD 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg. Meer dan cijfers, tendensen 
of objectieven is een terugblik op het werkingsjaar van Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg een kijk op de 
mensen erachter, hun dromen en verwezenlijkingen. In dit jaarverslag vertellen we mee het verhaal van 
honderden Limburgers. 
 
Dat er zoveel mensen met allemaal een eigen verhaal bij het SVK samenkomen is geen toeval. Of het nu uit 
overtuiging, engagement of een strikte noodzaak is: niemand komt zomaar met het SVK in contact. Toch staat 
de deur steeds open voor iedereen, van de velen in woonnood over medewerkers of maatschappelijk 
assistenten tot verhuurders. 
 
Meer dan enkel een ‘matchmaker’ tussen eigenaar en bewoner draagt het sociaal verhuurkantoor bij tot 
‘samen leven’.  Huurders en hun woonst zijn geen eilandjes in een buurt. Door verbindingen te leggen tussen 
buren, in een wijk of met organisaties ontstaan er duurzame banden voor de toekomst. Hierdoor ontstaat er 
ook een groter maatschappelijk draagvlak voor de werking van het SVK. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de 
aangroei van bijkomende woningen in beheer. Steeds meer verhuurders geloven in de doelstelling van het 
sociaal verhuurkantoor en bieden zo mee toekomstkansen aan huurders. Het groeipad dat de 
gemeentebesturen van Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven eind vorig jaar hebben goedgekeurd, onderstreept 
en versterkt deze dynamiek.  
 
Gesterkt door dit engagement van onze partners stelt het SVK zich in 2020 enkele bijkomende doelen. In een 
samenleving waar de noden niet kleiner maar groter worden, wenst het sociaal verhuurkantoor via gerichte 
projecten pro-actief te anticiperen op belangrijke groepen van potentiële kandidaat-huurders. Daarnaast 
wordt er gezocht naar een nauwere samenwerking met ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen: op die 
manier kan het aantal woningen in aanbod verder groeien met aandacht voor een sociale mix in nieuwe 
wijken. 
 
Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat -samen met al haar medewerkers en partners- het sociaal 
verhuurkantoor Midden-Limburg in een sterke positie verkeert om een antwoord te bieden op de 
verschillende uitdagingen van de volgende jaren. Samen maken we werk van meer samen leven. 
 
Joost Venken 
Voorzitter 
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SVK Midden-Limburg is 
bezorgd over de toekomst!  

Bezorgd …  

> over het afschaffen van het puntensysteem 
> over de aangekondigde strenge regels voor kandidaat-huurders  
> over de toekomstige huisvesting voor kwetsbare kandidaat-huurders 
> over de impact op energie en tijd door de reorganisatie van de 

huisvestingssector  
 

> over de impact van de vermindering van de Vlaamse subsidies met 6% 
voor onze werking, dienstverlening en financiële gezondheid 

> over de haalbaarheid van de ambitie om met 10% woningen per jaar te 
groeien (meer met minder!!) 

> over het welzijn van onze medewerkers (meer met 6 % minder 
middelen!!) 

SVK Midden-Limburg staat alle dagen op scherp en houdt de 
focus op onze fundamentele doelstelling:  

 
 mensen een kwalitatieve en betaalbare (t)huis bieden. 
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DEEL 1. EVOLUTIES IN HET SVK IN 2019 

 

EVOLUTIES IN DE SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN EN ORGANISATIES EN DE 

RESULTATEN VAN DEZE SAMENWERKING (INCLUSIEF HUURDERSBEGELEIDING). 

OCMW Diepenbeek: 

Wij hebben een goede en vlotte samenwerking met de MA1’s zowel rond de kandidaat-huurders als de 
huurders. 
De zitdagen voor het inschrijven van kandidaat-huurders gaat nog steeds door op elke eerste en derde 
woensdag van de maand. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van een gesprekslokaal in het sociaal huis. 
 
In 2019 zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan enkele LCO2’s. Het OCMW zorgt altijd voor een vlotte 
communicatie voor het organiseren van dit overleg. Er is steeds een LCO-coördinator aanwezig vanuit het 
OCMW die het overleg voorzit waardoor iedere partij gehoord wordt. 
 
Voor huurders die problemen hebben om hun huur te betalen wordt er een LAC wonen georganiseerd. Dit LAC 
is voor de huurders die twee of meer maanden huurachterstand hebben. Samen met het OCMW en de 
huurder kijken we welke mogelijkheid er is voor het opstellen van een realistisch afbetalingsplan. Er zijn in 
2019 vier dossiers doorgegeven. Er zijn drie dossiers die hun afbetaling goed opvolgen en één dossier dat de 
gemaakte afspraken niet opvolgt.  
 
Er zijn in 2019 geen waarborgen aangevraagd voor de huurders die een pand toegewezen kregen in 
Diepenbeek. 

 

Gemeente Diepenbeek 

Het SVK neemt deel aan het lokaal woonoverleg georganiseerd door de gemeente. 

 
1 Maatschappelijk assistent 
2 Lokaal Client Overleg 



 

OCMW Hasselt 

Sinds 2018 hebben we voor het inschrijven van onze kandidaat-huurders een loket in ‘t Scheep. Ook de MA’s 
maken gebruik van deze loketten waardoor we elkaar al eens persoonlijk tegenkomen. Deze persoonlijke 
contacten maken de al vlotte samenwerking nog aangenamer.  
We hebben wel gemerkt dat het ocmw regelmatig afspraken inboekt voor de kandidaat-huurder en vergeet 
mee te delen welke documenten ze moeten meebrengen. Dit zorgt voor frustratie bij de kandidaat-huurder 
omdat ze dan nog eens opnieuw een afspraak moeten maken voor de inschrijving te kunnen doen. 
 
Sinds de nieuwe regelgeving rond de huurwaarborgen had het ocmw gevraagd om een bezichtiging brief 3 
weken op voorhand te sturen i.p.v. 2 weken. Dit zowel zodat ze tijd hadden om te controleren of de 
kandidaten in aanmerking komen voor een waarborg maar ook om ze te stimuleren om naar de bezichtiging te 
komen. In 2018 kwam er gemiddeld 6 personen naar een bezichtiging en in 2019 kwamen er gemiddeld 7 
personen. Weegt dit klein verschil op tegen de leegstand die gecreëerd wordt door een week extra te geven 
voor de bezichtiging?  
 
De LCO’s lopen goed en blijven een nuttig instrument in de samenwerking rond cliënten.  
We zien dat onze huurders inspraak hebben en zich gehoord voelen tijdens een LCO. In de meeste gevallen 
ervaren zij dit als erg positief. 

 

Lokale Adviescommissie wonen 
 

Er is een LAC huurachterstand en een LAC overlast: 

LAC huurachterstand 
Dit LAC wordt aangevraagd bij het OCMW bij huurders die twee of meer maanden huurachterstand hebben. 
De commissie vindt één keer in de maand plaats en er wordt ongeveer 20 minuten per huurder voorzien om 
een realistisch afbetalingsplan op te stellen. 
In 2019 zijn er 20 dossiers behandeld. Van deze 20 behandelde dossiers zijn er 11 dossier succesvol afgerond, 3 
dossiers die hun afbetaling goed volgen, 3 dossiers die hun afbetaling niet goed volgen, 2 uithuiszetting en één 
dossier dat bij de rechtbank zit.  
Wij merken dat het LAC bij de meeste huurders een goede werking heeft. 

LAC overlast 
Een LAC overlast wordt georganiseerd als we veel en op regelmatige basis klachten binnenkrijgen rond de 
huurder. We zitten dan samen met het ocmw en de huurder om te kijken over welke overlast het gaat, hoe de 
overlast ontstaat en wat we kunnen doen om te zorgen dat de overlast stopt. Tijdens deze adviescommissie 
wordt er in samenspraak met de huurder afspraken gemaakt die dienen opgevolgd te worden. In 2019 hebben 
we drie dossiers aangevraagd. Eén dossier is uiteindelijk doorgestuurd naar de rechtbank, de andere dossiers 
zijn nog te recent om een evaluatie over te geven. 
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Onze huurbegeleiding steekt enorm veel tijd en energie in dossiers die voor overlast zorgen. Ze brengen de 
problematiek in kaart en kijken welke instanties zouden kunnen helpen. Meestal gaat het om huurders met 
een complexe multi-problematiek op meerdere levensdomeinen. M.a.w. er is al een hele weg afgelegd 
vooraleer een dossier doorgestuurd wordt naar de adviescommissie.  

Stad Hasselt 

In 2018 is onze zitdag voor kandidaat-huurders in te schrijven verhuisd naar ‘t Scheep. De grootste verandering 
is dat we van een gesloten gespreksruimte zijn gegaan naar een halfopen loket. 
Het was een hele aanpassing om van een gesloten gespreksruimte naar een halfopen loket te gaan. De 
kandidaat-huurders zijn hierdoor minder open waardoor het moeilijker is om hun situatie in kaart te brengen. 
De situatie is voor ons belangrijk omdat woonnood één van de belangrijke punten categorieën is binnen ons 
systeem.  
 
 ‘t Scheep werkt met een nummeroproeping. Alle afspraken krijgen een nummer en worden vervolgens via het 
bord afgeroepen. Doordat wij een externe dienst zijn kunnen onze afspraken niet mee opgenomen worden in 
het systeem. Het onthaal krijgt een mail met onze afspraken en verwijst de kandidaten door naar ons loket. Dit 
is vaak verwarrend omdat de personen denken dat ze een nummer moeten nemen, ze staan ook vaak aan het 
verkeerde loket.  Doordat wij niet in het systeem staan, zijn wij niet op de hoogte of onze afspraken aanwezig 
zijn. Met als gevolgd dat personen die aan het wachten zijn aan het foute loket niet geholpen worden. Het is 
nodig dat er hiervoor gezocht wordt naar een oplossing.  
 
Voor de conformiteitsattesten en de bezetting controles werken wij samen met de dienst handhaving.  
De conformiteitscontroles worden aangevraagd voor al onze woningen in Hasselt. Na de technische controle 
wordt er een conformiteitsattest bezorgd. 
Voor de bezettingscontrole maakt de controleur een afspraak bij de kandidaat-huurder. Hij gaat de 
bezettingsgraad van het pand opnemen en bezorgt ons het attest. 
Beide aanvragen worden via mail gestuurd en vlot behandeld. Dit is een samenwerking die zeer goed verloopt. 
 
Het SVK neemt deel aan het lokaal woonoverleg van de stad. 
Verder hebben we deelgenomen aan de evaluatie van het lokaal doelgroepenplan dat is gestart in 2019 en 
doorloopt in 2020. 
 
Als sociale woonactor trachten we ook samen te werken met andere partners voor de doelgroepen die we niet 
of moeilijk bereiken. 
Zo zaten we in 2019 samen met OCMW en stad Hasselt en CAW Limburg op zoek naar huisvesting voor 
gedetineerden met woonnood en ook werkten we mee aan het “KBS-project modulaire wooneenheden 
Housing First”. Hopelijk kunnen beide projecten opgestart worden in 2020. 
 



 

OCMW Zonhoven 

Voor de zitdagen voor de kandidaat-huurders kunnen wij nog steeds gebruik maken van een gesloten 
gespreksruimte op de gelijkvloers. De zitdagen zijn wekelijks op dinsdagvoormiddag. In 2019 hadden we 
besloten om alle mogelijke afspraken zichtbaar te zetten i.p.v.de eerst vrijkomende afspraak. We hebben 
gemerkt dat we dan regelmatig 2 of meer afspraken hebben die niet ingevuld geraken en lang op de volgende 
moeten wachten. 
De contacten met de MA’s rond kandidaat-huurders en huurders verlopen goed. In moeilijke dossiers steken 
we de hoofden samen en zoeken naar een oplossing. 
 
In 2019 zijn er 3 LAC-dossiers doorgegeven aan het OCMW. Zij schrijven de huurder aan dat ze voor een 
bepaalde datum contact met hen of ons moeten opnemen voor en afbetalingsplan te regelen. In alle 3 de 
dossiers werd er contact opgenomen en een realistisch afbetalingsplan afgesproken. De afbetalingsplannen 
worden in alle dossiers gevolgd. 

 

Gemeente Zonhoven 

Het SVK neemt deel aan het lokaal woonoverleg georganiseerd door de gemeente. 
De coördinator is lid van de GECORO. 

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk 

Preventieve woonbegeleiding (interventie) 
In 2019 werden er enkele dossiers opgestart binnen interventie woonbegeleiding.  
De communicatie met de woonbegeleiding verloopt volgens de afspraken. We zijn goed bekend met hun 
werking, waardoor we weten wat we van de begeleiding kunnen verwachten. 

Team Ekwo 
Er zijn in 2019 vijf nieuwe aanvragen ingediend. In twee dossiers is de begeleiding afgerond doordat ze andere 
begeleiding hebben kunnen opstarten. In het totaal zijn er nu nog 6 lopende begeleidingen. Op regelmatige 
basis komt team EKWO langs om de lopende dossiers te evalueren. 
Ze werken ook samen met preventieve woonbegeleiding. Preventieve staat dan in voor het woongedeelte en 
Ekwo voor het probleem rond de persoon. 

 

Dienst begeleid wonen  
Wij hebben nog steeds enkele lopende dossiers bij de dienst.  De werking is goed gekend, waardoor de 
contacten vlot blijven lopen. 
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Politie Limburg regio hoofdstad 

In 2019 werden de wijken heringedeeld, waardoor andere wijkagenten bevoegd zijn voor de regio’s waarin wij 
woningen hebben. Dit zorgde voor nieuwe kennismakingen en zoeken naar nieuwe samenwerkingen.  
 
We konden het afgelopen jaar zelden terugvallen op de dienst burenbemiddeling. De redenen zijn tweeërlei.  
Een aantal zaken waren al zo geëscaleerd dat de partijen niet meer wilden samen zitten om over de 
ergernissen, ea… te praten. Een andere tegenindicatie is de aanwezigheid van een verslavingsproblematiek of 
psychisch ziektebeeld, die vaak ook mee de oorzaak zijn van de overlast. Wanneer deze  aanwezig zijn, vallen 
onze huurders niet onder de doelgroep van de dienst burenbemiddeling.  
Hierdoor zijn er in 2019 nauwelijks bemiddelingen opgestart. Dit blijven we een spijtige zaak vinden omdat 
burenbemiddeling zeker een meerwaarde is. 

Wonen-Vlaanderen 

In mei 2019 veranderde het systeem van de huursubsidie. Dit zorgde voor enige aanpassingen in de 
aanvragen. We merken dat sommige dossiers erg vlot gaan en bij andere dossiers moet er meermaals contact 
worden opgenomen om het in orde te krijgen. 
De nieuwe regels van deze huursubsidie houden o.m. in dat lopende huursubsidies kunnen omgezet worden 
naar het nieuwe systeem. Dit zorgde ervoor dat zowel andere instanties als cliënten het initiatief namen om 
deze aanvraag te doen. Hierdoor moesten wij uitzoeken vanwaar deze aanvragen kwamen. We staken veel 
werk in het terug rechtzetten van onjuiste of onvolledige aanvragen.  
Het positieve aan het nieuwe systeem is dat mensen wiens huursubsidie gestopt of verminderd was, er nu 
opnieuw recht op hebben. Voor heel wat huurders met financiële moeilijkheden, is dit een verademing.  
 

VMSW 

We hebben verschillende vormingsmomenten gevolgd die werden georganiseerd door de VMSW. 
Ook namen we deel aan de overlegmomenten op Vlaams en provinciaal niveau. 
Wij maken tenslotte ook deel uit van de stuurgroep “SVK@plus”. 
Voor wat betreft de ondersteuningsopdracht die de VMSW heeft naar de sector blijven we soms wel wat op 
onze honger zitten. We hopen dat dit duidelijker en klantvriendelijker zal gebeuren in 2020 wanneer dit door 
HUURpunt wordt overgenomen. 
 

HUURpunt 

De coördinator is lid van de kerngroep van HUURpunt. Op deze manier zijn we nauw betrokken bij wat er reilt 
en zeilt in de sector. Deze tijdsinvestering is zeker waardevol en zorgt ervoor dat we niet in onze schulp blijven 
zitten. Als lid van de Kerngroep zijn we nauw betrokken (lees: goed en snel geïnformeerd over) bij de 



 

beleidsbeslissingen en bepalen we samen standpunten voor de sector. 
 

STEBO 

Er is een heel goede samenwerking met STEBO voor de woningen waarvan de verhuurder wenst te investeren 
in energiebesparende maatregelen. De medewerker van STEBO pakt de zaken direct aan en ondersteunt de 
verhuurder. Wij horen enkel tevreden geluiden van de verhuurders die werden ondersteund door STEBO. Zelf 
ervaren we in deze dossiers ook een ontlasting voor het SVK. 
 

TOEWIJZING EN INTERN HUURREGLEMENT 

Werd het intern huurreglement aangepast?  

Het intern huurreglement werd niet aangepast. 
 

We zijn wel standaard 20 kandidaten beginnen uit te nodigen i.p.v. 15 omdat er bij sommige bezichtigingen te 
weinig opkomst was waardoor een tweede bezichtiging moest georganiseerd worden. 

Opsomming toegepaste afwijkingen in 2019 met vermelding van de afwijkingsgrond 

Toewijzingsverslag 2019/1: Toewijzing op basis van artikel 24 van het KSH. Reden interne verhuis: K-H zat 
gevangen in zijn studio, gezien zijn rolstoel niet in de lift past. Besproken op Dagelijks Bestuur van 09/07/2018.  
 
Toewijzingsverslag 2019/50: Toewijzing conform het lokaal toewijzingsreglement Hasselt, meer bepaald voor 
de doelgroep “personen zonder netwerk”.  
 
Toewijzingsverslag 2019/52: Toewijzing op basis van artikel 24 van het KSH. Dagelijks bestuur heeft hun 
goedkeuring gegeven op 27/09/19.   
 
Toewijzingsverslag 2019-56: Toewijzing op basis van artikel 24 van het KSH. Reden opzeg hoofdhuurcontract 
door eigenaar zonder toedoen van de onderhuurder. De onderhuurder was minder dan 3 jaar huurder bij het 
SVK en er was geen huurachterstand. Zie ook draaiboek SVK artikel 20 ‘Interne verhuis van een SVK-huurder’. 

 

Resultaten doelgroepenproject. 

Het SVK heeft geen doelgroepenproject. 

Verder hebben we in Hasselt een lokaal toewijzingsreglement waarin een aantal doelgroepen zijn 
ondergebracht. Voor de doelgroep ‘personen zonder netwerk’ is er in 2019 één toewijzing geweest (zie hoger). 
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HUURDERSBEGELEIDING (BASISBEGELEIDINGSTAKEN) 

In 2017 kregen we een eerste vrijwilliger “sociaal bezoek”. Zij ging vooral langs bij huurders die eenzaam 
waren en een zeer klein netwerk hadden. De huurders die ze begeleiden waren zeer tevreden maar jammer 
genoeg is ze in september 2019 gestopt.  
 
Bij de evaluatie van de vrijwilligerswerking is gebleken dat met de huidige inzet (3,5u/week) we onvoldoende 
vrijwilligers kunnen bereiken en ondersteunen om een vrijwilligerswerking uit te bouwen.  
Het team ziet zeker in meerwaarde in een vrijwilligerswerking. Maar gezien de povere resultaten was er geen 
bereidheid om meer uren vrij te stellen voor de vrijwilligerswerking. Het uitbouwen van een degelijke 
vrijwilligerswerking zou nood hebben aan meer middelen (uren). Deze uren zouden dan moeten worden 
gezocht in het reguliere aanbod van het SVK.  Vanuit de lage return die er werd ervaren is er voor gekozen om 
dit niet te doen.  
De vrijwilligerscoördinator vroeg ook aan het team om haar te versterken. Er waren wel collega’s bereid om in 
te vallen bij afwezigheid maar er was geen kandidaat in het team om mee inhoudelijk de schouders onder dit 
project te zetten.  
Bijgevolg is er gekozen om de vrijwilligerswerking te laten uitdoven. De twee huidige vrijwilligers, beiden 
voeren administratieve taken uit, worden nog verder ondersteund. Maar er worden geen initiatieven 
genomen om de vrijwilligerswerking een nieuw leven in te blazen. 
 

Wijzigingen in aanpak: 

Er zijn geen wijzigingen in de aanpak van de huurbegeleiding. 
 

Overzicht van de problemen. 

De opkomst van kandidaat-huurders op bezichtigingen blijft een probleem. We merken dat dit regelmatig te 
maken heeft als er veel panden met dezelfde rationele bezetting op korte tijd vrijkomen. Hierdoor worden vaak 
20 personen uitgenodigd voor meerdere panden. Bij weinig opkomst wil dit zeggen dat er niet voor alle panden 
nog kandidaten overblijven waardoor een tweede bezichtiging moet georganiseerd worden. We proberen hier 
rekening mee te houden en kiezen ervoor om dan 25 of zelfs 30 kandidaten uit te nodigen.  
 
Het aantal overlastdossiers bij huurders blijft ook enorm hoog. We merken dat de meeste overlastdossiers 
vooral bij huurders zijn die langdurig thuisloos geweest zijn. Sommigen zijn te zwak om hun bezoek onder 
controle te houden. Als huurbegeleiding steken wij enorm veel tijd en energie in deze dossiers maar een 
uithuiszetting is niet altijd te voorkomen. De verdraagzaamheid onder buren is zeer miniem. De verwachtingen 



 

naar de huurbegeleiding om onmiddellijk met een oplossing te komen zijn vaak onrealistisch en dit legt de druk 
hoog. We proberen de buren te informeren over de procedure die het SVK hanteert en die nodig is om later 
eventueel naar de vrederechter te kunnen stappen aan hen uit te leggen en tonen begrip voor de overlast die 
zij moeten verdragen. Helaas zijn er maar weinig buren die ons advies om de politie te bellen opvolgen waardoor 
wij geen verdere stappen kunnen ondernemen. Wij blijven bij ieder contact hier op inzetten, dit kost veel tijd 
en energie. 
Als één huurder voor overlast heeft gezorgd merken we dat de nieuwe huurder vaak geen kans krijgt en de 
stempel “svk-huurder” opgedrukt krijgt. Dit is zeer jammer. We proberen de huurder aan de buren voor te 
stellen in de hoop dat het stigma weg gaat en dat op deze manier de huurder een echte kans krijgt.  
 
We hebben in 2019 ook al een paar agressiesituaties meegemaakt. De situaties zijn vaak als het gaat om 
technische mankementen aan de woning waarbij de huurder zijn frustraties op de huurbegeleiding uitwerkt. 
Om de veiligheid van de huurbegeleiding te garanderen willen we in 2020 een veiligheidsprotocol uitwerken. 
 

PROSPECTIE EN INHUREN VAN NIEUWE WONINGEN EN BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN 

(KANDIDAAT-) VERHUURDERS 

Geef een beschrijving van de wijze waarop dit georganiseerd wordt, met vermelding van de genomen 
initiatieven en activiteiten. 

De prospectiemedewerker probeert bij een eerste telefonisch contact al zo veel mogelijk informatie uit te 
wisselen. Hij tracht al een eerste idee te krijgen van de aangeboden woning met betrekking tot typologie, 
grootte, energiezuinigheid, kwaliteit, ouderdom, … De kandidaat-verhuurder krijgt op dat moment ook uitleg 
over de werking van het SVK en indien van toepassing informatie over de verschillende premies. De informatie 
over de premies wordt via mail al bezorgd indien van toepassing. Voor het tweede contact wordt er meestal in 
het pand dat de kandidaat-verhuurder wenst te verhuren afgesproken. 
De prospectiemedewerker doet een eerste inspectie van de woning in functie van het bepalen van de 
huurprijs. Wanneer er tijdens dit bezoek technische mankementen zijn aan de woning die een probleem 
zouden kunnen geven bij de technische controle ifv het conformiteitsattest of die verhuring niet toelaten, dan 
worden deze aan de eigenaar meegedeeld. 
Bij renovatiepanden kan de prospectiemedewerker, wanneer de kandidaat-verhuurder dit wenst, tips geven. 
Deze tips kunnen zeer breed gaan. Zoals hoeveel slaapkamers, afwerkingsniveau, isolatie, 
minimumverwachtingen, .... Ook wordt er nog eens de mogelijke premies besproken waar een verhuurder 
gebruik van kan maken wanneer hij aan een SVK verhuurt. 
We trachten binnen de week na het prospectiebezoek een huurcalculatie en een huurvoorstel op te maken. 
Voor de huurprijsberekening wordt gebruik gemaakt van onze eigen huurcalculator en de huurschatter.  
Verder worden alle opmerkingen die tijdens het prospectiebezoek zijn benoemd in het huurvoorstel 
opgenomen samen met de verwachtingen van het SVK. 
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Wanneer de eigenaar akkoord gaat met het huurvoorstel, worden er verdere afspraken gemaakt naar timing 
en aanpak. 
Bij renovatiepanden gebeurt het dat de prospectiemedewerker tussentijds een werfbezoek brengt om indien 
nodig de eigenaar tips te geven om hier en daar wat bij te sturen. Na afloop van de werken ondersteunt de 
prospectiemedewerker de verhuurder bij het aanvragen van de verschillende premies als daar vraag naar is. 
Wanneer het pand in orde is kan er een technisch onderzoek worden aangevraagd bij Wonen Vlaanderen of 
de stad Hasselt. Als dit positief is, spreken verhuurder en coördinator af om het hoofdhuurcontract te tekenen. 
Tijdens de verhuring zal de technisch medewerker of de huurbegeleidster contact opnemen met de eigenaar 
wanneer er een defect moet worden gemeld. De verdere afhandeling is à la carte en op maat van de 
verhuurders. Zo kan de eigenaar zelf de herstelling uitvoeren maar even goed kan hij alles laten herstellen 
door het SVK en betaalt hij achteraf enkel de kosten van de herstelling terug aan het SVK. 
Mochten er problemen optreden, dan neemt de coördinator contact op met de verhuurder om het probleem 
uit te klaren. Helaas lukt dit in een enkel geval niet altijd. 
Wanneer de eigenaar dit wenst kan hij periodiek zijn pand bezoeken (maximum 1 maal per jaar). Wij proberen 
dit echter niet aan te moedigen. En we ervaren dat de verhuurders die dit vroegen bij de aanvang, na verloop 
van tijd deze controlebezoeken laten verwateren. 
 
In samenwerking met het OCMW, de dienst Wonen van Hasselt en STEBO zijn er twee infomomenten 
georganiseerd voor verhuurders. 
Het OCMW gaf uitleg over wat een verhuurder kan verwachten van het OCMW als er problemen zijn met hun 
huurder. Maar ook dat het OCMW-woningen inhuurt als doorgangswoning of voor hun LOI3 
De dienst wonen gaf uitleg over de Vlaamse woningkwaliteit, het conformiteitsattest en de mogelijke gevolgen 
als er een negatief technisch verslag is. 
STEBO gaf uitleg over de premies voor energiebesparende maatregelen en de renovatiepremie. 
Als SVK gaven we uitleg over de verschillende voordelen die er zijn bij het verhuren aan een sociaal 
verhuurkantoor. 
De opkomst was beide keren niet zo groot. Van beide info-momenten hebben we geen nieuwe verhuurder 
kunnen overgehouden 
 

Waarom haken sommige kandidaat verhuurders af en hoe zou dat verholpen kunnen worden? 

Een groot deel haakt jammer genoeg af door het wegvallen van de fiscale premie. Dit was een serieuze 
stimulans voor een verhuurder om zijn pand grondig te renoveren en toch te verhuren aan een schappelijke 
huurprijs. Nu deze weg valt, wil de verhuurder nog wel renoveren, maar de investering moet dan 
gecompenseerd worden met de huurprijs en dan wordt het alweer te duur voor het SVK. 
En daarmee komen we aan het tweede grote probleem. Als SVK krijgen we een groot spontaan aanbod van 
huurwoningen. Maar velen haken af omwille van de huurprijs die het SVK voorstelt. 

 
3 LOI: Lokaal opvang initiatief 
 



 

Overzicht van de ervaren moeilijkheden 

Op 31/12/2018 stopte de fiscale premie voor renovatiewerken uitgevoerd aan een woning die wordt verhuurd 
aan een SVK. We merken dat het sindsdien veel moeilijker is om verhuurders te overtuigen om hun woning 
grondig te renoveren. Deze fiscale stimulus missen we echt in de aanpak om oudere woningen terug up-to-
date te renoveren. Verhuurders zijn moeilijker te overtuigen en houden het nu liever bij een light-renovatie 
die enkel betrekking heeft op noodzakelijke aanpassingen. Als excuus voor het aanbieden van een minder 
kwaliteitsvolle woning wordt dan aangehaald dat onze huurders de geleverde inspanningen toch niet 
waarderen. Helaas gaat dit op voor een minderheid van onze huurders, maar zeker niet voor het gros van onze 
huurders. Gelukkig maar! 
Voor ons als SVK blijft het woningkwaliteit charter dat door de sector is opgesteld de leidraad om de kwaliteit 
van ons patrimonium te meten.  
 
Sommige verhuurders die hun woning willen renoveren kijken naar het SVK om deze renovatiewerken van 
nabij op te volgen, soms zelf te organiseren. Ze zouden ons graag als werfleider zien. Als SVK is het niet 
mogelijk om dergelijke rol op te nemen. Het blijft tenslotte de verantwoordelijkheid van de eigenaar-
verhuurder.  
 
In mei 2019 viel de halftijdse prospectiemedewerker uit. Hierdoor kwam deze taak terug bij de coördinator. 
Het terug opnemen van deze opdracht door de coördinator zorgde voor een te zwaar takenpakket. Kiezen 
voor het halen van de vooropgestelde groei is tegelijkertijd ook kiezen om andere zaken niet te doen of uit te 
stellen. Dit had in 2019 onder andere een negatief effect op onze leegstandscijfers. 
Wij hopen in 2020 de dienst patrimoniumbeheer weer volledig te kunnen bestaffen zodat de werkdruk beter 
kan verdeeld worden en alle taken, opdrachten en werken consequent en accuraat kunnen worden 
uitgevoerd. 

Waarom haken sommige kandidaat verhuurders af en hoe zou dat verholpen kunnen worden? 

In 2019 hebben verschillende project- en bouwpromotoren contact opgenomen met het SVK. 
De raad van bestuur heeft de beslissing opnieuw bevestigd dat wij geen hoofdhuurcontracten afsluiten als de 
opzegmogelijkheden voor de hoofdhuurder zijn uitgesloten. 
Om aan alle ontwikkelaars eenzelfde aanbod te bieden is er een document opgemaakt met de kwaliteitseisen 
die het SVK heeft voor nieuwbouwwoningen en een lijst van maximumhuurprijzen volgens typologie. Tot nu toe 
is er nog geen match ontstaan. De voorstellen zijn vaak te eenzijdig (te veel wooneenheden voor alleenstaanden 
op een locatie) of onze huurprijzen zijn te laag (vaak voor de grotere wooneenheden). 
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WIJZIGINGEN IN HET BEHEER (OPENINGSUREN, PERMANENTIE, …). OMSCHRIJF EN 

MOTIVEER. 

In 2019 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd aan onze openingsuren, zitdagen en bereikbaarheid van onze 
werking. 
 

INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

In de Notelarenstraat 5 is de huurbegeleiding in december 2019 gestart met een maandelijks “koffiemoment”. 
We gebruiken hiervoor een leegstaande studio. 
Alle bewoners (zowel SK-huurders als andere huurders) mogen binnenspringen voor een koffieklets. De 
huurbegeleiding is aanwezig en leidt deze momenten. Het doel is om de bewoners nader tot elkaar te brengen 
en eventueel op termijn hen zelf dit moment te laten organiseren. Na 6 maanden gaan we dit evalueren. 
Deze ruimte staat ook ter beschikking voor andere welzijnsorganisaties met een link naar onze huurders. Op 
dit moment wordt er hier nog geen gebruik van gemaakt. 
 

KLACHTENPROCEDURE 

Werd de klachtenprocedure aangepast? Omschrijf en motiveer (indien aangepast: voeg de gewijzigde 
klachtenprocedure bij aan het jaarverslag); 

De procedure werd niet aangepast 
 

Resultaten in 2019. 

Eén Kandidaat-huurder diende in 2019 verhaal in tegen de beslissing van het svk om in haar dossier twee 
onterechte weigeringen te noteren omtrent woningaanbiedingen. De toezichthouder heeft haar dossier 
onderzocht en beoordeelde dat mevrouw nog recht had op één woningaanbod. 
Wij hebben onze beslissing aangepast aan de beoordeling van Toezicht. 
 
  



 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Onderhoud en herstellingen : 

Alternatief:  
Alternatief  poetst nog steeds onze burelen. 
             

Arbeidskansen:  
Zij doen enkel nog de poets van de gemeenschappelijke delen van een aantal panden waar het SVK alle 
wooneenheden inhuurt en dit vanaf juni 2019 
 

Onderhoud centrale verwarming 
Op dit moment worden de cv-installaties onderhouden door Christophe Geybels. Christophe is een 
éénmanszaak. Om continuïteit te kunnen garanderen zijn we nog op zoek naar een back-up. 

 
 

Algemene klussen 

Guy Croes 
Er is nog steeds een goede samenwerking maar we zijn niet helemaal tevreden over de uitvoering. Meer 
bepaald over de planning van de uit te voeren werken. 
Het SVK heeft te veel werk en Guy kan geen nee zeggen. Het resultaat is dat bepaalde opdrachten (door 
omstandigheden) niet worden uitgevoerd en andere opdrachten niet naar behoren. 
Er zijn extra aannemers / klusjesdiensten die Guy bij staan en ingeschakeld worden voor klein interventies         

Het uiltje 
Het Uiltje doet momenteel ons tuinonderhoud rond de burelen van het SVK en sporadisch andere interventies 
voor onze huurders  

A-Z klussen 
A-Z klussen heeft al enkele grotere opwaarderingswerken na verhuis goed uitgevoerd.  
 

Lemmens Patrick i 
Onze dakwerker Lemmens Patrick is langdurig uitgevallen. Dit hebben we kunnen opvangen door Marc 
Willems. Hij heeft al enkele werken uitgevoerd en is altijd op zijn gemaakte afspraak maar is duur. 
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Het knelpunt binnen algemene klussen is het betaalbaar, flexibel en duidelijk opvolgbaar inschakelen van klus-
firma’s . 
De combinatie van engagement , flexibiliteit , betaalbaarheid en opvolgbaarheid die Guy Croes toont naar 
onze werking is uitzonderlijk en niet terug te vinden bij de andere firma’s die met ons samenwerken. 
Wanneer het SVK geen beroep meer zal kunnen doen op Guy Croes zal heel de werking;  in de eerste plaats 
het SVK, maar ook onze huurder en eigenaars met de handen in het haar zitten. 
Wij verlaten ons heel veel op Guy Croes en dit brengt mogelijke risico’s met zich mee.  
De andere firma’s waar we mee samenwerken kunnen spijtig genoeg niet dezelfde service bieden die Guy 
Croes biedt. 
Wij denken dat de combinatie van de diensten van Guy Croes in combinatie met een eigen klusjesman onze 
afhankelijkheid minder risicovol kan maken. 
Bij een eerste grove calculatie moeten we echter vaststellen dat een eigen klusjesman enkel zelfbedruipend 
kan zijn als we marktconforme uurtarieven hanteren. Zelf vinden we dat geen goede keuze voor onze 
huurders. 
Maar herstellingen na een uithuis zouden we met een eigen klusjesman wel goedkoper kunnen uitvoeren. 
Het is alvast een thema dat we in de nabije toekomst niet willen loslaten en verder exploreren.  
En één ding is zeker. Er is meer dan genoeg werk om iemand voltijds te werk te stellen als klusjesman. 
 

Besparingen voor de SVK-sector 

Op 24 december 2019 beslist minister Diependaele dat de sector het met 6% minder moet doen. 
Daartegenover verwacht de minister dat de sector blijft groeien met 10%. 
Maar dat niet alleen, vanaf 1/1/2020 worden er ook nog bijkomende administratieve taken opgelegd. 
Nu is het misschien bon ton om te zeggen dat iedereen met iets minder meer moet doen. Maar een sector die 
al onder gefinancierd wordt, en die moet bedelen bij haar lokale besturen een besparing van 6% en meer 
opleggen kan niet zonder gevolgen. 
Voor SVK Midden-Limburg betekent dit concreet dat wij tegen 2021 het met een halftijdse VTE minder moeten 
stellen dan voorzien.  
Ons moeder zei altijd koken kost geld. En als er minder centjes zijn, dan zullen er ook minder groentjes in de 
soep zijn. 
Dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt.  

• Wij kiezen ervoor om niet te besparen op kap van onze huurders. Zij hebben de ondersteuning van 
hun huurbegeleiding hard nodig om te slagen in hun nieuwe start. 

• Wij kiezen ervoor om niet te besparen op de kwaliteit van de woningen die we in beheer hebben. 
Onze huurders hebben recht op een kwalitatieve woning. 

Daarom kiezen wij om te besparen op de administratieve ‘overlast’. 
• Een van de besparingen zal zijn om geen inschrijvingen te doen die worden doorgestuurd door sociale 

huisvesters uit een aangrenzende gemeente. De motivatie hiervoor is de volgende: Er zijn zo goed als 
geen kandidaat-huurders buiten de gemeente die een woning krijgen toegewezen. Bijkomend strookt 



 

dit totaal niet met de lokale binding die de minister plant op te leggen. Met andere woorden veel 
administratief werk voor niks. In tijden van moeten kiezen, passen wij voor dergelijke administratie 
zonder toegevoegde waarde. 

• Een tweede besparing is te realiseren bij het minder ondersteunen van eigenaar-verhuurders bij de 
renovatie van hun woning. Wij zullen nog een eerste maal langs gaan en duidelijk communiceren wat 
de verwachtingen zijn van het SVK. Maar voor tussentijdse plaatsbezoeken, input geven bij 
schetsontwerpen, offertes opvragen, zal er geen ruimte meer zijn. Hiervoor zullen wij de eigenaar-
verhuurder doorverwijzen naar het woonloket van de gemeente en of het energiehuis Limburg. 
 

Door de zéér late mededeling van de besparingen, de dag voor kerstmis nota bene, heeft ons SVK 
besloten om het tekort dat in 2020 ontstaat door deze besparingen aan te vullen met onze karige 
reserves.  
De opgelegde besparingen van meer dan 6 % en de impulssubsidie uit 2016 die zo goed als opgesoupeerd 
is noopt ons om in de toekomst de riem aan te halen. In 2020 zullen we dan ook zoeken hoe we in 2021 
het verlies van een halftijdse medewerker kunnen opvangen. Naar alle waarschijnlijkheid impliceert dit 
bijkomend knippen in het aanbod van ons SVK. 
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DEEL 2. SJABLOON JAARRAPPORT 

BASISGEGEVENS 

 
 
 

  

Basisgegevens
I. Identificatie

SVK-naam :

II. Rapportagejaar

Jaar:

III. Werkingsgebied SVK (=Gemeenten waar SVK effectief woningen in beheer heeft)

Wordt automatisch ingevuld nadat 'Actieve HHC'en op 31-12' is ingevuld

Gemeenten: Diepenbeek
Hasselt
Zonhoven

SVK Midden-Limburg

2019



 

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

 

 
  

Samenstelling Raad van Bestuur

Leden
Natuurlijke persoon / 
Rechtspersoon

Indien 
rechtspersonen: 
vertegenwoordigd 
door:

Stemger
echtigd

Achtergrond leden SVK

Dexters Joske Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Dumlugöl Yeliz Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Heleven Jerica Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Jans Lies Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Jouck Omer Natuurlijke persoon Nee Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Ooms Stijn Natuurlijke persoon Nee Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Peumans Marijke Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Poesmans Erna Natuurlijke persoon Nee Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Schellis Cederique Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Vandeput Frederick Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Vanderhoydonck Kris Natuurlijke persoon Ja Welzijnsactor SVK Midden-Limburg
Vrancken Dominiqie Natuurlijke persoon Ja Huisvesting SVK Midden-Limburg
Venken Joost Natuurlijke persoon Ja Welzijnsactor SVK Midden-Limburg
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SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING 

 
  

Samenstelling Algemene vergadering

Leden
Natuurlijke persoon / 
Rechtspersoon

Indien 
rechtspersonen: 
vertegenwoordigd 
door:

Stemger
echtigd

Achtergrond leden SVK

Dexters Joske Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Dumlugöl Yeliz Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Heleven Jerica Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
Jans Lies Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Peumans Marijke Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Schellis Ceserique Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg
Vandeput Frederick Natuurlijke persoon Ja Gemeentebestuur SVK Midden-Limburg
VanderHoydocnk Kris Natuurlijke persoon Ja Welzijnsactor SVK Midden-Limburg
Vrancken Dominique Natuurlijke persoon Ja Huisvesting SVK Midden-Limburg
Venken Joost Natuurlijke persoon Ja OCMW SVK Midden-Limburg



 

PERSONEEL OP LOONLIJST VAN HET SVK OP 31-12-2019 

 
  

Personeel op loonlijst van het SVK op 31-12-2019 - Taken

I. Definities

Kolomnaam

Aantal dagen gewerkt in rapporteringsjaar 
(op te vragen bij sociaal secretariaat)

Coördinatie (VTE)
Administratie (VTE)
Boekhouding (VTE)
Inschrijven en toewijzen (VTE)
Prospectie en woningen inhuren (VTE)
Onderhoud/klusjeswerken (VTE)
Ondersteuning bij renovatie door eigenaar (
Uitvoeren van renovaties (VTE)
Andere functies (VTE)

II.Tabel 'Taken'

#

Aantal dagen gewerkt 
in rapporteringsjaar 
(op te vragen bij 
sociaal secretariaat)

VTE volgens 
contract
(Vul een decimaal 
getal in tussen 0 
en 1)

Coördina
tie (VTE)

Huurbegelei
ding (VTE) Administratie (VTE)

Boekhou
ding 
(VTE)

Inschrijv
en en 
toewijze
n (VTE)

Prospecti
e en 
woninge
n 
inhuren 
(VTE)

Onderho
ud/klusje
swerken 
(VTE)

Onderste
uning bij 
renovati
e door 
eigenaar 
(VTE)

Uitvoere
n van 
renovati
es (VTE)

Andere 
functies 
(VTE)

Personeelslid 1 74 1,00 0,25 0,65 0,10
Personeelslid 2 207 1,00 0,75 0,25
Personeelslid 3 91 1,00 1,00
Personeelslid 4 129 1 0,9 0,1
Personeelslid 5 131 1,00 0,25 0,75
Personeelslid 6 213 1,00 0,50 0,25 0,25
Personeelslid 7 126 0,60 0,60
Personeelslid 8 139 0,61 0,30 0,30
Personeelslid 9 162 0,50 0,25 0,25
Personeelslid 10 223 1,00 1,00
Personeelslid 11 127 0,70 0,70
Personeelslid 12 43 0,80 0,70 0,10

- Contacten met geïnteresseerde/nieuwe eigenaars
- Opvolgen staat huidige woningen
- Premies/eigenaars samen met de eigenaar aanvragen
- Medewerkers die renovatiewerken uitvoeren
- Andere functies die niet binnen bovenstaande functies passen

Definitie
Het aantal dagen dat een medewerker effectief heeft gewerkt voor het SVK. Dit kan opgevraagd worden  bij 
het sociaal secretariaat.

- Algemene leiding
- Alle briefwisseling en facturen opmaken en versturen: huurachterstalbrieven, Ingebrekestellingen, 
- Controle huurbetalingen en betalingen facturen (en bij problemen doorgeven)
- Onthaal kandidaat-huurders
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PERSONEEL OP LOONLIJST VAN HET SVK OP 31-12-2019 - LONEN" 

 
  

Personeel op loonlijst van het SVK op 31-12-2019 - Lonen

I. Definities

Kolomnaam
Loonbarema
% Gewestelijke SVK-middelen
% DAC
% Gesco
% Sociale maribel

% Sociale tewerkstelling (art. 60, Wep+, …)

% Ander subsidiestelsel (lokaal, 
provinciaal, Europees, …)
% Eigen middelen

II.Tabel

# Loonbarema
% Gewestelijke 
SVK-middelen % DAC % Gesco % Sociale maribel

% Sociale 
tewerkst
elling 
(art. 60, 
Wep+, …)

% Ander 
subsidies
telsel 
(lokaal, 
provincia
al, 
Europees
, …)

% Eigen 
middelen

Personeelslid 1 A2 60,53% 39,47%
Personeelslid 2 K5 100,00%
Personeelslid 3 A1 60,53% 39,47%
Personeelslid 4 A1 100,00%
Personeelslid 5 A1 100,00%
Personeelslid 6 B1b 100,00%
Personeelslid 7 B1c 100,00%
Personeelslid 8 A2 100,00%
Personeelslid 9 A2 100,00%
Personeelslid 10 B1c 100,00%
Personeelslid 11 B1c 100,00%
Personeelslid 12 B1c 100,00%

Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. sociale tewerkstelling.

Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt door een ander subsidiestelsel.

Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt met eigen middelen.

Definitie
Het loonbarema binnen het Paritair Comité (of binnen de lokale besturen). Bv. B1b of voor OCMW-vereniginge  
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. gewestelijke SVK-middelen.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. DAC-middelen.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. Gesco.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. sociale maribel



 

PERSONEEL UIT DIENST IN 2019 – TAKEN 

 
  

Personeel uit dienst in 2019 - Taken

I. Definities

Kolomnaam
Coördinatie
Huurbegeleiding
Administratie
Boekhouding
Inschrijven en toewijzen
Prospectie en woningen inhuren
Onderhoud/klusjeswerken
Ondersteuning bij renovatie door eigenaar
Uitvoeren van renovaties
Andere functies

II.Tabel

#

Aantal dagen gewerkt 
in rapporteringsjaar 
(op te vragen bij 
sociaal secretariaat)

VTE
(Vul een decimaal 
getal in tussen 0 
en 1) CoördinatHuurbegeleid Administratie Boekhoud

Inschrijv
en en 
toewijze
n

Prospectie 
en 
woningen 
inhuren

Onderho
ud/klusje
swerken

Onderste
uning bij 
renovati
e door 
eigenaar

Uitvoere
n van 
renovati
es

Andere 
functies

personeelslid 1 136,32 0,60 0,60
personeelslid 2 128,59 0,90 0,90
personeelslid 3 79 0,50 0,30 0,20

- Contacten met geïnteresseerde/nieuwe eigenaars
- Opvolgen staat huidige woningen
- Premies/eigenaars samen met de eigenaar aanvragen
- Medewerkers die renovaties uitvoeren
- Andere functies die niet binnen bovenstaande functies passen

Definitie
- Algemene leiding
- Aanspreekpunt voor huurders
- Alle briefwisseling en facturen opmaken en versturen: huurachterstalbrieven, Ingebrekestellingen, Aanpassingen huurprijs (indexeringen, aanpassingen 
- Controle huurbetalingen en betalingen facturen (en bij problemen doorgeven)
- Onthaal kandidaat-huurders
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PERSONEEL UIT DIENST IN 2019 – LONEN 

 
  

Personeel uit dienst in 2019 - Lonen

I. Definities

Kolomnaam
% Gewestelijke SVK-middelen
% DAC
% Gesco
% Sociale maribel

% Sociale tewerkstelling (art. 60, Wep+, …)

% Ander subsidiestelsel
% Eigen middelen

II.Tabel

#
% Gewestelijke SVK-
middelen % DAC % Gesco

% Sociale 
maribel

% Sociale 
tewerkstelling (art. 
60, Wep+, …)

% Ander 
subsidies
telsel 
(lokaal, 
provincia
al, 
Europees
, …)

% Eigen 
middele
n

Personeelslid 1 100,00%
Personeelslid 2 100,00%
Personeelslid 3 100,00%

Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt door een ander subsidiestelsel.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt met eigen middelen.

Definitie
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. gewestelijke SVK-middelen.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. DAC-middelen.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. Gesco.
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. sociale maribel
Het percentage, t.o.v. de totale brutoloonkost, dat gesubsidieerd wordt d.m.v. sociale tewerkstelling.



 

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN LOKALE BESTUREN VOOR 2019 

 
  

Financiële bijdrage van lokale besturen voor 2019

II. Overzicht financiële bijdragen

Gemeente Totaalbedrag Berekeningsbasis

Recurrent/eenm
alig/
meerjarenovere
enkomst

Duur 
meerjarenov
ereenkomst

Toelichting bij 
berekeningsbasis 
(vrij veld) Staat er iets tegenover? (vrij veld)

Diepenbeek € 9.136,03 Op basis van het 
aantal inwoners in 
de gemeente

Meerjarenovereen
komst

5  19133 inwoners x 
0,48€

Hasselt € 37.051,21 Op basis van het 
aantal inwoners in 
de gemeente

Meerjarenovereen
komst

5 77594 inwoners x 
0,48€

Zonhoven € 10.129,71 Op basis van het 
aantal inwoners in 
de gemeente

Meerjarenovereen
komst

5 21214 inwoners x 
0,48€

Diepenbeek € 4.858,10 Op basis van het aan      Meerjarenovereen
komst

5 (31 WE - 16 WE) x 
323,87

Hasselt € 36.597,67 Op basis van het 
aantal beheerde 
woningen in de 
gemeente

Meerjarenovereen
komst

5 (179 WE - 66 WE) x 
323,87

Zonhoven € 7.125,21 Op basis van het 
aantal beheerde 
woningen in de 
gemeente

Meerjarenovereen
komst

5 (40 WE - 18 WE) x 
323,87

•	een plaatselijke zitdag in de 
gemeente voor kandidaat-huurders.
•	Informatie en ondersteuning voor 
(kandidaat-) eigenaars die aan het 

SVK (willen) verhuren.
•	Een minimum aanbod van SVK-

woningen en huurbegeleiding voor de 
huurders in deze SVK-woningen
o	Voor Hasselt is dit minimum 

opvolgen en beheren van het huidig 
SVK-patrimonium en haar huurders 
en de nodige inspanningen leveren 

om het beoogde groeipad te behalen
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WONINGGROEI 

 
  

Woninggroei

A. Samenvatting

Totale woningaantal op 31-12-2018 = 30 rapportering jaarraport 2018 = 253
Nieuwe woningen in beheer in 2019 = 6
Woningen uit beheer in 2019 = 24
Totale netto woninggroei in 2019 = 277
Totale woningaantal op 31-12-2019 = 0

B. Grafiek

C. Tabel

Gemeente
Woningaantal 
op 31-12-2018

Nieuwe woningen in beheer 
in 2019

Woningen uit 
beheer in 2019

Netto 
woninggroei 
2019

Woningaantal op 31-
12-2019

Hasselt 183 23 4 19 202
Diepenbeek 31 6 2 4 35
Zonhoven 39 1 0 1 40

183

31 39

202

35 40

0

50

100

150

200

250

Hasselt Diepenbeek Zonhoven

Woninggroei

Woningaantal op 31-12-2018 Woningaantal op 31-12-2019



 

LEEGSTAND OP 31-12-2019  

 

 

  

Totale leegstand op 31-12-2019 = #VERW!

Gemeente Basis WoningtypeAantal slaapkamers HHC'en op 31-12OHC'en op 31-12Leegstand op 31-12-20
Diepenbeek Appartement 1 10 10 0
Diepenbeek Appartement 2 6 6 0
Diepenbeek Appartement 3 5 5 0
Diepenbeek Huis 2 1 1 0
Diepenbeek Huis 3 4 3 1
Diepenbeek Huis 4 1 1 0
Diepenbeek Studio 0 8 8 0
Hasselt Appartement 1 50 49 1
Hasselt Appartement 2 56 54 2
Hasselt Appartement 3 18 16 2
Hasselt Huis 1 1 1 0
Hasselt Huis 2 6 6 0
Hasselt Huis 3 17 17 0
Hasselt Huis 4 6 6 0
Hasselt Huis 6 2 2 0
Hasselt Studio 0 46 44 2
Zonhoven Appartement 1 7 6 1
Zonhoven Appartement 2 10 9 1
Zonhoven Appartement 3 5 5 0
Zonhoven Appartement 4 1 0 1
Zonhoven Huis 2 3 3 0
Zonhoven Huis 3 11 10 1
Zonhoven Huis 4 3 3 0

Leegstand op 31-12-2019

A. Samenvatting

B. Tabel
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ACTIEVE HHC'EN OP 31-12-2019 

 
  

Actieve HHC'en op 31-12-2019

A. Grafiek

B. Tabel

Gemiddelde van Geïndexeerde Huurpri Kolomlabels
Rijlabels Appartement Huis Studio Eindtotaal
Diepenbeek 500,56 545,51 359,94 476,12
Hasselt 486,42 589,12 352,31 472,15
Zonhoven 525,01 581,80 549,14
Eindtotaal 493,47 582,10 353,44 483,77

500,5609524 486,4228226

525,0052174
545,5133333

589,12125 581,8011765

359,935 352,3063043

0
0

100

200

300

400

500

600

700

Diepenbeek Hasselt Zonhoven

Actieve HHC'en

Appartement

Huis

Studio



 

HHC'EN STOPGEZET IN 2019 

 
  

HHC'en stopgezet in 2019

A. Grafieken

B. Draaitabellen

Rijlabels Aantal stopgezet
SVK 2

01 - Slechte kwaliteit woning 1
05b - Andere 1

Verhuurder 4
05a - Andere 3
01 - Eigen gebruik 1

Eindtotaal 6

1 1

3

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SVK 01 - Slechte kwaliteit woning SVK 05b - Andere Verhuurder 05a - Andere Verhuurder 01 - Eigen gebruik

HHC'en opgezegd

Totaal
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ACTIEVE OHC'EN 

 
  

Actieve OHC'en

A. Grafieken

B. Tabel

Gemiddelde van  Gemiddelde van Te Betalen Hu
Diepenbeek € 504,51 € 361,65
Hasselt € 507,13 € 353,66
Zonhoven € 583,48 € 430,62
Eindtotaal € 517,17 € 365,14

504,505 507,1327179

583,4822222

361,6505882 353,6576923

430,6161111
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300

400

500
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700

Diepenbeek Hasselt Zonhoven

Actieve OHC'en



 

HUURDERS - WOONNOOD 

 
  

Huurders

A. Grafieken

B. Tabel

Jaar ingang OHCEnkel als dossiernumme         2019

Aantal huurders
11 5
14 6
17 43
20 4
(leeg) 5
Eindtotaal 63

5 6

43

4 5
0

5
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20

25

30

35

40

45

50

11 14 17 20 (leeg)

Huurders

Totaal



Jaarverslag 2019 
37 

VERSNELDE TOEWIJZINGEN 

 
  

Versnelde toewijzingen

A. Grafieken

B. Tabel

Aantal versnelde toewijzingen
OCMW Kandidaat-huurder Eindtotaal

Hasselt 1 1 2
Diepenbeek 2 2
Eindtotaal 1 3 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Hasselt Diepenbeek

OCMW

Kandidaat-huurder



 

OHC STOPGEZET 

 
  

OHC stopgezet

A. Grafieken

B. Tabel

Aantal stopgezet
Huurder 33

04 - Verhuis naar eigen woning / wonin  3
03 - Verhuis naar particuliere huurwon 9
02 - Verhuis naar woning SHM of VWF 10
05 - Andere - 01 - Mutatie 7
05 - Andere - 03 - Andere 3
01 - Opname instelling 1

SVK 8
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 04 - And 2
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 01 - Huu 2
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 03 - Huu    1
05 - Andere - 01 - Einde HHC 3

Van rechtswege 1
01 - Overlijden 1

Eindtotaal 42

0

2

4

6

8

10

12

OHC Opgezegd

Totaal
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ACTIEVE KH – WOONNOOD 

 
  

Actieve KH

A. Grafieken

B. Tabel

Actieve KH
0 11 14 17 20

Belg 11 163 94 215 8
EU-onderdaan 18 19 16 2
Niet EU-Onderdaan 1 94 80 95 1
Eindtotaal 12 275 193 326 11

11 0 1

163

18

9494

19

80

215

16

95

8 2 1
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22

116

0

50

100

150

200

250

300

Belg EU-onderdaan Niet EU-Onderdaan

Actieve KH

0 11 14 17 20 (leeg)



 

GESCHRAPTE KH 

 
  

Geschrapte KH

A. Grafieken

B. Tabel

Aantal Geschrapt  
Bij actualisatie: Niet reageren 494
Bij toewijzing: 2 maal niet reageren 43
Eigen verzoek 94
Onbestelbare brief 30
Overleden 8
Schrapping definitieve toewijzing 65
Voldoet niet aan toelatingsvoorwaarde 6
Eindtotaal 740

494
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94

30 8 65 6
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Totaal
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DEEL 3. FINANCIEEL VERSLAG VOOR ALLE GESUBSIDIEERDE SVK’S 

RAPPORTERING OVER DE BALANS EN RESULTATENREKENING. 

 

 

 

Rapportering balans en resultatenrekening - boekjaar 2019

VZW-model

In de kolommen "debet" en "credit" dienen de cijfers opgenomen te worden voor de rekeningen die niet in het lichtblauw of turkoois zijn aangeduid.
De saldi van de overige rekeningen worden automatisch berekend. Onderaan wordt gecontroleerd of er gelijkheid is op de balans en de resultatenrekening.

debet credit
1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR. 0,00 457.425,45
10 Fondsen van de vereniging of stichting 0,00 72.405,36
12 Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00
120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa 0,00 0,00
121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 0,00 0,00
122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 0,00 0,00
124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen 0,00 0,00

13 Bestemde fondsen en andere reserves 0,00 322.813,85
130 Fondsen bestemd voor investeringen 0,00 0,00
131 Fondsen bestemd voor sociaal passief 0,00 250.000,00
132 Belastingsvrije reserves 0,00 0,00
139 Andere bestemde fondsen en andere reserves 0,00 72.813,85
1391 Andere bestemde fondsen - huurderving 0,00 72.813,85
13910 Andere bestemde fondsen - opgebouwd uit de basis- en aanvullende subsidie 0,00 0,00
13911 Andere bestemde fondsen - opgebouwd uit de impulssubsidie 0,00 72.813,85
1399 Andere bestemde fondsen 0,00 0,00
14 Overgedragen resultaat (+)(-) 0,00 62.206,24
140 Overgedragen winst 0,00 62.206,24
141 Overgedragen verlies (-) 0,00 0,00

15 Kapitaalsubsidies 0,00 0,00
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 0,00 0,00
160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00
161 Voorzieningen voor belastingen 0,00 0,00
162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken 0,00 0,00
163 Voorzieningen voor milieuverplichtingen 0,00 0,00
164-165 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 0,00 0,00
167 Voorzieningen voor terug te betalen subsidies, legaten en schenkingen met terugnemingsrecht 0,00 0,00
168 Uitgestelde belastingen 0,00 0,00
17 Schulden op meer dan één jaar 0,00 0,00
170 Achtergestelde leningen 0,00 0,00
171 Niet achtergestelde obligatieleningen 0,00 0,00
172 Leasingschulden en soortgelijke 0,00 0,00
173 Kredietinstellingen 0,00 0,00
1730 Schulden op rekening 0,00 0,00
1731 Promessen 0,00 0,00
1732 Acceptkredieten 0,00 0,00
174 Overige leningen 0,00 0,00
1740 Rentedragend 0,00 0,00
1741 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00
175 Handelsschulden 0,00 0,00
1750 Leveranciers 0,00 0,00
1751 Te betalen wissels 0,00 0,00
176 Vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 0,00
178 Borgtochten in contanten 0,00 0,00
179 Overige schulden 0,00 0,00
1790 Rentedragend 0,00 0,00
1791 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00



 

 

 

 

2 OPRICHTINGSKOSTEN, VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR. 10.495,80 0,00
20 Oprichtingskosten 0,00 0,00
200 Kosten van oprichting 0,00 0,00
201 Kosten bij uitgifte van leningen 0,00 0,00
202 Overige oprichtingskosten 0,00 0,00
204 Herstructureringskosten 0,00 0,00
21 Immateriële vaste activa 174,24 0,00
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0,00 0,00
211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 174,24 0,00
212 Goodwill 0,00 0,00
213 Vooruitbetalingen 0,00 0,00
22 Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
220 Terreinen 0,00 0,00
221 Gebouwen 0,00 0,00
2211 Gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging 0,00 0,00
22110 Gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging - verhuur doelpubliek 0,00 0,00
22111 Gebouwen die volle eigendom zijn van de vereniging - andere 0,00 0,00
222 Bebouwde terreinen 0,00 0,00
2222 Overige bebouwde terreinen 0,00 0,00
223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 0,00 0,00
23 Installaties, machines en uitrusting 8.193,96 0,00
24 Meubilair en rollend materieel 2.127,60 0,00
241 Meubilair en rollend materieel die volle eigendom zijn van de vereniging 2.127,60 0,00
2410 Meubilair 2.127,60 0,00
2411 Rollend materieel 0,00 0,00
242 Overig meubilair en rollend materieel 0,00 0,00
2420 Meubilair 0,00 0,00
2421 Rollend materieel 0,00 0,00
25 Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten 0,00 0,00
250 Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
251 Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00
252 Meubilair en rollend materieel 0,00 0,00

26 Overige materiële vaste activa 0,00 0,00
27 Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 0,00
28 Financiële vaste activa 0,00 0,00
280 Deelnemeningen in verbonden vennootschappen 0,00 0,00
2800 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
2801 Nog te storten bedragen (-) 0,00 0,00
2808 Geboekte meerwaarden 0,00 0,00
2809 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
281 Vorderingen op verbonden entiteiten 0,00 0,00
2810 Vorderingen op rekening 0,00 0,00
2811 Te innen wissels 0,00 0,00
2812 Vastrentende effecten 0,00 0,00
2817 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
2819 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
282 Deelnemeningen in vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 0,00 0,00
2820 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
2821 Nog te storten bedragen (-) 0,00 0,00
2828 Geboekte meerwaarden 0,00 0,00
2829 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
283 Vorderingen op vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 0,00 0,00
2830 Vorderingen op rekening 0,00 0,00
2831 Te innen wissels 0,00 0,00
2832 Vastrentende effecten 0,00 0,00
2837 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
2839 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
284 Andere aandelen 0,00 0,00
2840 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
2841 Nog te storten bedragen (-) 0,00 0,00
2848 Geboekte meerwaarden 0,00 0,00
2849 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
285 Overige vorderingen 0,00 0,00
2850 Vorderingen op rekening 0,00 0,00
2851 Te innen wissels 0,00 0,00
2852 Vastrentende effecten 0,00 0,00
2857 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
2859 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
288 Borgtochten betaald in contanten 0,00 0,00
2880 Waarborgen betaald aan eigenaars (huur) 0,00 0,00
2881 Andere waarborgen 0,00 0,00

29 Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00
290 Handelsvorderingen 0,00 0,00
2900 Handelsdebiteuren 0,00 0,00
2901 Te innen wissels 0,00 0,00
2906 Vooruitbetalingen 0,00 0,00
2907 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
2909 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
291 Overige vorderingen 0,00 0,00
2910 Vorderingen op rekening 0,00 0,00
2911 Te innen wissels 0,00 0,00
2912 Te ontvangen subsidies 0,00 0,00
2915 Niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00
2916 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
2919 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
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3 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING. 0,00 0,00
30 Grondstoffen 0,00 0,00
300 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
309 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
31 Hulpstoffen 0,00 0,00
310 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
319 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
32 Goederen in bewerking 0,00 0,00
320 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
329 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
33 Gereed product 0,00 0,00
330 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
339 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
34 Handelsvorderingen 0,00 0,00
340 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
349 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 0,00 0,00
350 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
359 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 0,00 0,00
360 Vooruitbetalingen 0,00 0,00
369 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
37 Bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
370 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
371 Toegerekende winst 0,00 0,00
379 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00

4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR. 0,00 0,00
40/41 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR. 146.866,41 0,00
40 Handelsvorderingen 25.970,44 0,00
400 Handelsdebiteuren 25.970,44 0,00
400000 Zittende huurders woningen 25.970,44 0,00
400010 Vertrokken huurders woningen 0,00 0,00
400020 Andere vorderingen 0,00 0,00
401 Te innen wissels 0,00 0,00
404 Te innen opbrengsten 0,00 0,00
406 Vooruitbetalingen 0,00 0,00
407 Dubieuze debiteuren 71.955,71 0,00
407000 Dubieuze vorderingen op zittende huurders woningen 0,00 0,00
407010 Dubieuze vorderingen op vertrokken huurders woningen 71.955,71 0,00
407020 Andere dubieuze vorderingen 0,00 0,00
409 Geboekte waardeverminderinge (-) 0,00 71.955,71
409000 Geboekte waardeverminderingen op zittende huurders woningen (-) -71.955,71 0,00
409010 Geboekte waardeverminderingen op vertrokken huurders woningen (-) 0,00 0,00
409020 Andere geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00

41 Overige vorderingen 120.895,97 0,00
411 Terug te vorderen BTW 0,00 0,00
412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 0,00 0,00
4125/4127 Andere Belgische belastingen 0,00 0,00
4128 Buitenlandse belastingen 0,00 0,00
413 Te ontvangen subsidies 71.070,07 0,00
41300 Te ontvangen huursubsidies/huurpremies (+ installatiepremies) 21.674,69 0,00
41310 Te ontvangen kapitaalsubsidies en interestsubsidies 0,00 0,00
41320 SVK personeels- en werkingssubsidies verleend door het Vlaams Gewest 49.395,38 0,00
41330 Andere personeelssubsidies verleend door het Vlaams Gewest 0,00 0,00
413300 GESCO 0,00 0,00
413301 DAC 0,00 0,00
413302 VIA 0,00 0,00
413303 Sociale Maribel 0,00 0,00
413304 Overige 0,00 0,00
41340 Andere subsidies - verhuurde woningen 0,00 0,00
41350 Andere subsidies - kantoor 0,00 0,00
41360 Andere personeelssubsidies dan deze verleend door het Vlaams Gewest 0,00 0,00
41370 Andere subsidies - inbreng leden bij negatief resultaat SVK 0,00 0,00
41380 Andere exploitatiesubsidies 0,00 0,00
414 Te innen opbrengsten 26.224,49 0,00
415 Niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00
416 Diverse vorderingen 23.601,41 0,00
41670 Eigenaars van huurwoningen 23.222,20 0,00
41690 Andere diverse vorderigen 379,21 0,00
417 Dubieuze debiteuren 0,00 0,00
418 Borgtochten betaald in contanten 0,00 0,00
419 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00

42/48 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR. 0,00 161.268,99
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (zelfde verdeling als rubriek 17) 0,00 0,00
420 Achtergestelde leningen 0,00 0,00
421 Niet achtergestelde obligatieleningen 0,00 0,00
422 Leasingschulden en soortgelijke 0,00 0,00
423 Kredietinstellingen 0,00 0,00
4230 Schulden op rekening 0,00 0,00
4231 Promessen 0,00 0,00
4232 Acceptkredieten 0,00 0,00
424 Overige leningen 0,00 0,00
4240 Rentedragend 0,00 0,00
4241 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00
425 Handelsschulden 0,00 0,00
4250 Leveranciers 0,00 0,00
4251 Te betalen wissels 0,00 0,00
426 Vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 0,00
428 Borgtochten in contanten 0,00 0,00
429 Overige schulden 0,00 0,00
4290 Rentedragend 0,00 0,00
4291 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 0,00
4292 Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00



 

 

 

 

43 Financiële schulden 0,00 0,00
430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 0,00 0,00
431 Kredietinstellingen - Promessen 0,00 0,00
432 Kredietinstellingen - Acceptkredieten 0,00 0,00
433 Kredietinstellingen - Schulden op rekening-courant 0,00 0,00
439 Overige leningen 0,00 0,00
44 Handelsschulden 0,00 50.994,36
440 Leveranciers 0,00 50.994,36
441 Te betalen wissels 0,00 0,00
444 Te ontvangen facturen 0,00 0,00
45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 0,00 53.643,40
450 Geraamd bedrag der belastingschulden 0,00 0,00
4505/4507 Andere Belgische belastingen 0,00 0,00
4508 Buitenlandse belastingen 0,00 0,00
451 Te betalen BTW 0,00 0,00
452 Te betalten belastingen en taksen 0,00 0,00
4525/4527 Andere Belgische belastingen 0,00 0,00
4528 Buitenlandse belastingen 0,00 0,00
453 Ingehouden voorheffingen 0,00 0,00
454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0,00 0,00
455 Bezoldigingen 0,00 918,70
456 Vakantiegeld 0,00 52.724,70
459 Andere sociale schulden 0,00 0,00
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 0,00
48 Diverse schulden 0,00 56.631,23
480 Vervallen obligaties en coupons 0,00 0,00
481 Huurders die vooraf hebben betaald 0,00 48.404,07
4810 Voorafbetaalde huren 0,00 17.877,52
4811 Afrekening huurlasten 0,00 30.526,55
482 Huursubsidies, huurpremies of installatiepremies verschuldigd aan huurders 0,00 0,00
483 Terug te betalen subsidies 0,00 0,00
48300 Terug te betalen huursubsidies/huurpremies (+ installatiepremies) 0,00 0,00
48310 Terug te betalen kapitaalsubsidies en interestsubsidies 0,00 0,00
48320 SVK personeels- en werkingssubsidies verleend door het Vlaams Gewest 0,00 0,00
48330 Andere personeelssubsidies verleend door het Vlaams Gewest 0,00 0,00
483300 GESCO 0,00 0,00
483301 DAC 0,00 0,00
483302 VIA 0,00 0,00
483303 Sociale Maribel 0,00 0,00
483304 Overige 0,00 0,00
48340 Andere subsidies - verhuurde woningen 0,00 0,00
48350 Andere subsidies - kantoor 0,00 0,00
48360 Andere personeelssubsidies dan deze verleend door het Vlaams Gewest 0,00 0,00
48370 Andere subsidies - inbreng leden bij negatief resultaat SVK 0,00 0,00
48380 Andere exploitatiesubsidies 0,00 0,00
486 Vermindering OV verschuldigd aan huurders 0,00 0,00
488 Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00
489 Andere diverse schulden 0,00 8.227,16
4890 Rentedragend 0,00 0,00
4891 Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 0,00 8.227,16

49 Overlopende rekeningen 30.634,45 0,00
490 Over te dragen kosten 26.154,86 0,00
491 Verkregen opbrengsten 4.479,59 0,00
492 Toe te rekenen kosten 0,00 0,00
493 Over te dragen opbrengsten 0,00 0,00
499 Wachtrekeningen 0,00 0,00
5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN. 430.697,78 0,00
50 Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijn deposito's 0,00 0,00
500 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
509 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
51 Aandelen 0,00 0,00
510 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
511 Nog te storten bedragen (-) 0,00 0,00
519 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
52 Vastrentende effecten 0,00 0,00
520 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
529 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
53 Termijndeposito's 0,00 0,00
530 Op meer dan één jaar 0,00 0,00
531 Op meer dan een maand en op ten hoogste één jaar 0,00 0,00
532 Op ten hoogste één maand 0,00 0,00
539 Geboekte waardeverminderingen (-) 0,00 0,00
54 Te incasseren vervallen waarden 0,00 0,00
55 Kredietinstellingen 430.697,78 0,00
550-559 Rekeningen geopend bij diverse instellingen 430.697,78 0,00
57 Kassen 0,00 0,00
570-577 Kassen-contanten 0,00 0,00
578 Kassen-zegels 0,00 0,00
58 Interne overboekingen 0,00 0,00

6 KOSTEN. 2.675.377,54 0,00
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00 0,00
600 Aankopen van grondstoffen 0,00 0,00
601 Aankopen van hulpstoffen 0,00 0,00
602 Aankopen van diensten, werk en studies 0,00 0,00
603 Algemene onderaannemingen 0,00 0,00
604 Aankopen van handelsgoederen 0,00 0,00
605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 0,00 0,00
608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 0,00 0,00
609 Voorraadwijzigingen 0,00 0,00
6090 van grondstoffen 0,00 0,00
6091 van hulpstoffen 0,00 0,00
6094 van handelsgoederen 0,00 0,00
6095 van gekochte onroerende goederen, bestemd voor verkoop 0,00 0,00
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61 Diensten en diverse goederen 1.918.770,82 0,00
610 Kosten voor verhuurde panden in eigendom 0,00 0,00
610..02 Elektriciteit, andere 0,00 0,00
610..03 Gas, stookolie 0,00 0,00
610..04 Water 0,00 0,00
610..05 Elektriciteit/gas/water gemeenschappelijke delen 0,00 0,00
610..06 Onderhoud, schoonmaak 0,00 0,00
610..07 Inrichting 0,00 0,00
610..08 Verzekeringen 0,00 0,00
610..09 Registratiekosten 0,00 0,00
610..10 Herstellingskosten 0,00 0,00
610..20 Andere kosten 0,00 0,00
611 Kosten voor gehuurde panden 1.821.429,29 0,00
611..00 Huur (effectieve bewoning) 1.479.632,59 0,00
611..01 Huur (leegstandsperiode) 66.784,73 0,00
611..02 Elektriciteit, andere 4.577,91 0,00
611..03 Gas, stookolie 2.795,46 0,00
611..04 Water 5.615,52 0,00
611..05 Elektriciteit/gas/water gemeenschappelijke delen 0,00 0,00
611..06 Onderhoud, schoonmaak 13.328,57 0,00
611..07 Inrichting 126,23 0,00
611..08 Verzekeringen 14.780,09 0,00
611..09 Registratiekosten 496,10 0,00
611..10 Herstellingskosten 131.907,33 0,00
611..20 Andere kosten 101.384,76 0,00
612 Kosten voor panden in erfpacht of lijfrente 0,00 0,00
612..00 Erfpachtvergoeding 0,00 0,00
612..02 Elektriciteit, andere 0,00 0,00
612..03 Gas, stookolie 0,00 0,00
612..04 Water 0,00 0,00
612..05 Elektriciteit/gas/water gemeenschappelijke delen 0,00 0,00
612..06 Onderhoud, schoonmaak 0,00 0,00
612..07 Inrichting 0,00 0,00
612..08 Verzekeringen 0,00 0,00
612..09 Registratiekosten 0,00 0,00
612..10 Herstellingskosten 0,00 0,00
612..20 Andere kosten 0,00 0,00

613 Kosten m.b.t. administratie en magazijnen 97.341,53 0,00
6130 Administratiekosten 97.341,53 0,00
613000 Huur 7.239,60 0,00
613002 Elektriciteit/gas/water 2.844,57 0,00
613006 Onderhoud en herstellingen 6.471,84 0,00
613007 Inrichting 1.510,73 0,00
613009 Verzekering 176,35 0,00
613013 Onderhoud informaticamaterieel 13.107,20 0,00
613020 Telefoon 5.215,97 0,00
613021 Port 14.356,38 0,00
613022 Bureelmateriaal 2.346,47 0,00
613023 Kopies-drukwerk 2.550,22 0,00
613024 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 893,67 0,00
613025 Onthaal 1.434,59 0,00
613026 Boekhouding 1.427,68 0,00
613027 Beheerskosten sociaal secretariaat 5.171,28 0,00
613028 Kosten publicaties Belgisch Staatsblad 132,98 0,00
613029 Werkkledij 0,00 0,00
613030 Medische dienst 1.575,74 0,00
613032 Advertenties 0,00 0,00
613033 Brochures 0,00 0,00
613034 Representatiekosten 4.997,47 0,00
613035 Tijdschriften en boeken 394,98 0,00
613036 Opleidingen 1.734,97 0,00
613037 Terugbetaling werkverplaatsingen personeel 1.083,75 0,00
613038 Terugbetaling verplaatsingskosten vrijwilligers 666,87 0,00
613039 Brandstof eigen vervoermiddelen 0,00 0,00
613040 Onderhoud eigen vervoermiddelen 0,00 0,00
613041 Verzekeringen eigen vervoermiddelen 1.165,43 0,00
613042 Aanschaf klein materiaal 56,90 0,00
613043 Herstelling klein materiaal 0,00 0,00
613044 Advocaat- en gerechtskosten 9.884,73 0,00
613045 Kosten ongevallen (franchise) 0,00 0,00
613046 Andere administratiekosten 1.506,17 0,00
613047 Beheersvergoeding VMSW 8.003,49 0,00
613048 Aanwerving personeel 0,00 0,00
613049 Bedrijfsrevisor 1.391,50 0,00
613050 Veiligheidsconsulent i.k.v. AVG 0,00 0,00

6131 Magazijnen 0,00 0,00
613100 Huur 0,00 0,00
613102 Elektriciteit/gas/water 0,00 0,00
613106 Onderhoud en herstellingen 0,00 0,00
613107 Inrichting 0,00 0,00
613109 Verzekering 0,00 0,00
613110 Andere 0,00 0,00
617 Uitzendpersoneel en personen die ter beschikking worden gesteld van de vereniging 0,00 0,00
6170 Extern personeel en uitbesteding boekhouding volgens artikel 13, §5 van het BVR 20 juli 2012 0,00 0,00
6171 Ander extern personeel 0,00 0,00
618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en  overlevingspensioenen van bestuurders en werke         0,00 0,00



 

 

 

 

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 541.961,33 0,00
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 391.800,16 0,00
6200 Bestuurders of zaakvoerders 0,00 0,00
6201 Directiepersoneel 0,00 0,00
620100 Wedde 0,00 0,00
620101 Dubbel vakantiegeld en eindejaarspremie 0,00 0,00
6202 Bedienden 386.802,83 0,00
620200 Wedde 328.496,17 0,00
620201 Dubbel vakantiegeld en eindejaarspremie 58.306,66 0,00
6203 Arbeiders 0,00 0,00
620300 Loon 0,00 0,00
620301 Vakantiegeld en eindejaarspremie 0,00 0,00
6204 Andere personeelsleden 0,00 0,00
6209 Voorziening voor vakantiegeld 4.997,33 0,00
62091 Toevoeging - bedienden 4.997,33 0,00
62092 Toevoeging - arbeiders 0,00 0,00
62093 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 120.074,68 0,00
622 Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen 2.368,09 0,00
623 Andere personeelskosten 27.718,40 0,00
624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 0,00 0,00
6240 Bestuurders of zaakvoerders 0,00 0,00
6241 Personeel 0,00 0,00

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 8.437,88 0,00
630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa (toevoeging) 8.437,88 0,00
6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten 0,00 0,00
6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 885,94 0,00
6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 7.551,94 0,00
63020 M.b.t. activa eigen aan de werking (in volle eigendom) 7.551,94 0,00
63021 M.b.t. activa eigen aan de werking (niet in volle eigendom) 0,00 0,00
63022 M.b.t. woningen in volle eigendom 0,00 0,00
63023 M.b.t. woningen niet in volle eigendom 0,00 0,00
63024 M.b.t. vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten 0,00 0,00
6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 0,00 0,00
6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 0,00 0,00
63090 M.b.t. activa eigen aan de werking (in volle eigendom) 0,00 0,00
63091 M.b.t. activa eigen aan de werking (niet in volle eigendom) 0,00 0,00
63092 M.b.t. woningen in volle eigendom 0,00 0,00
63093 M.b.t. woningen niet in volle eigendom 0,00 0,00
63094 M.b.t. vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten 0,00 0,00
631 Waardeverminderingen op voorraden 0,00 0,00
6310 Toevoeging 0,00 0,00
6311 Terugneming (-) 0,00 0,00
632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
6320 Toevoeging 0,00 0,00
6321 Terugneming (-) 0,00 0,00
633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar 0,00 0,00
6330 Toevoeging 0,00 0,00
6331 Terugneming (-) 0,00 0,00
634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 0,00 0,00
6340 Toevoeging 0,00 0,00
63400 Toevoeging - huur en huurschade 0,00 0,00
63401 Toevoeging - andere 0,00 0,00
6341 Terugneming 0,00 0,00
63410 Terugneming - huur en huurschade (-) 0,00 0,00
63411 Terugneming - andere (-) 0,00 0,00
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00
6350 Toevoeging 0,00 0,00
6351 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken 0,00 0,00
6360 Toevoeging 0,00 0,00
6361 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen 0,00 0,00
6370 Toevoeging 0,00 0,00
6371 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
638 Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht 0,00 0,00
6380 Toevoeging 0,00 0,00
6381 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
639 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 0,00 0,00
6390 Toevoeging 0,00 0,00
6301 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00

64 Andere bedrijfskosten 78.144,27 0,00
640 Bedrijfsbelastingen 630,56 0,00
641 Minderwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa 0,00 0,00
642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 71.955,71 0,00
6420 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen - huur en huurschade 71.955,71 0,00
6421 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen - andere 0,00 0,00
643 Schenkingen 0,00 0,00
644 Lidgelden 5.558,00 0,00
645 Verlies op borgtochten 0,00 0,00
646/648 Diverse bedrijfskosten 0,00 0,00
649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 0,00 0,00
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65 Financiële kosten 53,84 0,00
650 Kosten van schulden 0,00 0,00
6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0,00 0,00
65000 M.b.t. schulden eigen aan de werking 0,00 0,00
65001 M.b.t. schulden i.v.m. verhuurde woningen in eigendom 0,00 0,00
6501 Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 0,00 0,00
6502 Geactiveerde intercalaire interesten 0,00 0,00
651 Waardeverminderingen op vlottende activa 0,00 0,00
6510 Toevoeging 0,00 0,00
6511 Terugneming (-) 0,00 0,00
652 Minderwaarden op verwezenlijking van vlottende activa 0,00 0,00
653 Discontokosten op vorderingen 0,00 0,00
654 Wisselresultaten 0,00 0,00
655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 0,00 0,00
656 Voorzieningen van financiële aard 0,00 0,00
6560 Toevoeging 0,00 0,00
6561 Besteding en terugneming (-) 0,00 0,00
657/658 Diverse financiële kosten 53,84 0,00
659 Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-) 0,00 0,00

66 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten 5.803,16 0,00
660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging) 0,00 0,00
6600 op oprichtingskosten 0,00 0,00
6601 op immateriële vaste activa 0,00 0,00
6602 op materiële vaste activa 0,00 0,00
661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) 0,00 0,00
662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten 0,00 0,00
6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en kosten 0,00 0,00
66200 Toevoeging 0,00 0,00
66201 Bestedingen (-) 0,00 0,00
6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten 0,00 0,00
66210 Toevoeging 0,00 0,00
66211 Bestedingen (-) 0,00 0,00
663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 0,00 0,00
6630 Minderwaarden op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa 0,00 0,00
6631 Minderwaarden op de realisatie van financiële vaste activa 0,00 0,00
664/667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten 5.803,16 0,00
668 Andere niet-recurrente financiële kosten 0,00 0,00
669 Als herstructureingskosten geactiveerde niet-recurrente kosten (-) 0,00 0,00
6690 Als herstructureingskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 0,00 0,00
6691 Als herstructureingskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-) 0,00 0,00
67 Belastingen 0,00 0,00
670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar 0,00 0,00
6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 0,00 0,00
6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-) 0,00 0,00
6702 Geraamde belastingen 0,00 0,00
671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 0,00 0,00
6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen 0,00 0,00
6711 Geraamde belastingsupplementen 0,00 0,00
6712 Gevormde fiscale voorzieningen 0,00 0,00
672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar 0,00 0,00
673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 0,00 0,00
68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves 0,00 0,00
680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 0,00
681 Overboeking naar de belastingvrije reserve 0,00 0,00
69 Resultaatsverwerking 122.206,24 0,00
690 Overgedragen negatief resultaat van het vorige boekjaar 0,00 0,00
691 Overboeking naar de bestemde fondsen en andere reserves 60.000,00 0,00
692 Over te dragen positief resultaat 62.206,24 0,00

7 OPBRENGSTEN. 0,00 2.675.377,54
70 Omzet 0,00 1.776.401,31
700 Inkomsten van verhuurde panden in eigendom 0,00 0,00
701 Inkomsten van gehuurde panden 0,00 1.546.775,95
702 Inkomsten van panden in erfpacht of lijfrente 0,00 0,00
703 Inkomsten m.b.t. huurlasten cf. artikel 1, § 1 van bijlage III bij het Sociale Huurbesluit 0,00 164.776,58
703..01 Elektriciteit, andere 0,00
703..02 Gas, stookolie 0,00 0,00
703..03 Water 0,00 0,00
703..04 Elektriciteit/gas/water gemeenschappelijke delen + gebruik liften 0,00 0,00
703..05 Onderhoud, schoonmaak, verwerking huisvuil, ontstoppen, ontsmetten, ... 0,00 0,00
703..06 Bezoldiging conciërge en voordelen van alle aard 0,00 0,00
703..07 Premie clausule afstand van verhaal - brandverzekering 0,00 0,00
703..08 Aansluiting en onderhoud van collectieve schotel-TV of radio-antenne 0,00 0,00
703..09 Belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het gebruik van de woning 0,00 0,00
703..10 Recuperatie van andere kosten verbonden aan het gebruik en genot van de woning 0,00 0,00
703..11 Afrekening huurlasten 0,00 164.776,58
704 Inkomsten m.b.t. O&H-werken ten laste van de huurder 0,00 64.848,78
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) 0,00 0,00
71 Wijziging in de voorraad en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
712 In de voorraad goederen in bewerking 0,00 0,00
713 In de voorraad gereed product 0,00 0,00
715 In de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop 0,00 0,00
717 In de bestellingen in uitvoering 0,00 0,00
7170 Aanschaffingswaarde 0,00 0,00
7171 Toegekende winst 0,00 0,00



 

 

 

72 Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00
73 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 0,00 708.859,59
730 Lidgelden 0,00 104.897,92
731 Schenkingen 0,00 0,00
732 Legaten 0,00 0,00
733 Subsidies 0,00 0,00
737 Exploitatiesubsidies 0,00 603961,67
73700 SVK personeels- en werkingssubsidies verleend door Vlaams Gewest 0,00 593.024,08
73710 Andere personeelssubsidies verleend door het Vlaams Gewest 0,00 10.937,59
737100 GESCO 0,00 0,00
737101 DAC 0,00 0,00
737102 VIA 0,00 0,00
737103 Sociale Maribel 0,00 2.648,81
737104 Overige 0,00 8.288,78
73720 Andere subsidies - verhuurde woningen 0,00 0,00
73730 Andere subsidies - kantoor 0,00 0,00
73740 Andere personeelssubsidies dan deze van het Vlaams Gewest 0,00 0,00
73750 Andere subsidies - inbreng leden bij negatief resultaat SVK 0,00 0,00
73760 Andere exploitatiesubsidies 0,00 0,00
74 Overige bedrijfsopbrengsten 0,00 52.714,48
741 Meerwaarden op de courante realisaties van materiële vaste activa 0,00 0,00
742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 0,00 1.724,24
7420 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen - huur en huurschade 0,00 1.724,24
7421 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen - andere 0,00 0,00
743 Recuperatie van kosten ten laste van de eigenaar 0,00 36.349,27
744 Recuperatie van werkingskosten 0,00 35,00
745 Recuperatie van personeelskosten 0,00 0,00
746 Schadevergoedingen rechtbank 0,00 7.823,87
747/749 Diverse bedrijfsopbrengsten 0,00 6.782,10

75 Financiële opbrengsten 0,00 382,08
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 0,00 0,00
751 Opbrengsten uit vlottende activa 0,00 0,00
752 Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 0,00 0,00
754 Wisselresultaten 0,00 0,00
755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 0,00 0,00
756 Betalingskortingen 0,00 0,00
757/759 Diverse financiële opbrengsten 0,00 382,08
76 Niet recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten 0,00 3.995,48
760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 0,00 0,00
7600 op immateriële vaste activa 0,00 0,00
7601 op materiële vaste activa 0,00 0,00
761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0,00 0,00
762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten 0,00 0,00
7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en kosten 0,00 0,00
7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten 0,00 0,00
763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 0,00 0,00
7630 Meerwaarden op de realisatie van immateriële vaste activa 0,00 0,00
7631 Meerwaarden op de realisatie van financiële vaste activa 0,00 0,00
764 Schadevergoedingen verzekeringsmaatschappij 0,00 0,00
765/768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 0,00 3.995,48
769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 0,00 0,00
77 Regularisering van belastingen 0,00 0,00
78 Onttrekking aan de belastingsvrije reserves en uitgestelde belastingen 0,00 0,00
780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 0,00 0,00
781 Onttrekking aan de belastingsvrije reserves 0,00 0,00
79 Resultaatsverwerking 0,00 133.024,60
790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar 0,00 62.793,13
791 Andere reserves 0,00 70.231,47
792 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00
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0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN. 0,00 0,00
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de vereniging of stichting 0,00 0,00
000 Crediteuren van de vereniging of stichting, houders van door derden gestelde zekerheden 0,00 0,00
001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de vereniging of stichting 0,00 0,00
01 Persoonlijke zekerheden voor rekening van derden 0,00 0,00
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 0,00 0,00
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 0,00 0,00
0110 Door de vereniging of stichting geëndosseerde, overgedragen wissels 0,00 0,00
0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 0,00 0,00
012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 0,00 0,00
013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 0,00 0,00
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 0,00 0,00
020 Crediteuren van de vereniging of stichting, houders van zakelijke zekerheden 0,00 0,00
021 Zakelijke zekerheden voor eigen rekening 0,00 0,00
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 0,00 0,00
023 Zakelijke zekerheden voor rekening van derden 0,00 0,00
03 Ontvangen zekerheden 0,00 0,00
032 Ontvangen zekerheden 0,00 0,00
033 Zekerheidstellers 0,00 0,00
04 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de verening 0,00 0,00
040 Derden, houder in hun naam, maar voor risico en ten bate van de vereniging of stichting, van goederen en waarden 0,00 0,00
041 Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de vereniging of stichting 0,00 0,00
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 0,00 0,00
050 Verplichtingen tot aankoop 0,00 0,00
051 Crediteuren van verplichtingen tot aankoop 0,00 0,00
052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 0,00 0,00
053 Verplichtingen tot verkoop 0,00 0,00
06 Termijnovereenkomsten 0,00 0,00
060 Op termijn gekochte handelsgoederen – te ontvangen 0,00 0,00
061 Crediteuren wegens op termijn gekochte handelsgoederen 0,00 0,00
062 Debiteuren wegens op termijn verkochte handelsgoederen 0,00 0,00
063 Op termijn verkochte handelsgoederen – te leveren 0,00 0,00
064 Op termijn gekochte deviezen – te ontvangen 0,00 0,00
065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 0,00 0,00
066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 0,00 0,00
067 Op termijn verkochte deviezen – te leveren 0,00 0,00
07 Goederen en waarden van derden gehouden door de vereniging of stichting 0,00 0,00
070 Gebruiksrechten op lange termijn 0,00 0,00
0700 Op terreinen en gebouwen 0,00 0,00
0701 Op installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00
0702 Op meubilair en rollend materieel 0,00 0,00
071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 0,00 0,00
072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 0,00 0,00
073 Committenten en deponenten van goederen en waarden 0,00 0,00
074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 0,00 0,00
075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening van derden of ten bate en voor risico van derden 0,00 0,00
09 Diverse rechten en verplichtingen 0,00 0,00
090.. Diverse rechten en verplichtingen 0,00 0,00
091.. Diverse rechten en verplichtingen 0,00 0,00

Controle balansgelijkheid OK
20/58 Totaal der activa 618.694,44
10/49 Totaal der passiva 618.694,44

Controle gelijkheid resultatenrekening OK
60/69 Totaal der kosten 2.675.377,54
70/79 Totaal der opbrengsten 2.675.377,54



 

HET STRAMIEN VAN DE SUBSIDIE-AFREKENING. U VINDT DIT IN DE BLAUWE TABBLADEN 

VAN HET EXCEL-BESTAND “FINANCIEEL JAARVERSLAG”.  

1: Personeelskosten en -opbrengsten 
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2: Frictieleegstand 

 
 
 
 
 
 

 

3: Waardeverminderingen op huurvorderingen 

 
 



 

4: Werkingskosten en -opbrengsten 
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5: Globaal overzicht WK en PK 
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