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1.  INLEIDING 

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling 
van de SHM WOONZO. 

1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, 
d.d. 5 juli 2012, ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de 
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de 
beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het 
Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be. 

1.3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  
- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

1.4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. 
Daartoe wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling 
vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze 
gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context.  

1.5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM 
een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM 
verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 
3. de betaalbaarheid (SD en OD) 
4. het sociaal beleid (OD) 
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 
6. de klantvriendelijkheid (OD). 

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

SHM’s; 
- Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten; 
- Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 
- Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten en de SHM werd op 

basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering 
is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode; 
- Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet 

beoordeeld. 
 

http://www.visitatieraad.be/


     

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 5 VAN 47 

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

1.8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste 
prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel 
'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven. 

1.9. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring 
ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te 
handelen en geen ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden 
van de visitatiecommissie verklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit 
visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, 
commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij 
daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot 
stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of 
andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en 
aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De 
onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be.  

1.10. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de 
toegankelijkheid te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en 
specifieke vaktermen zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik 
van vaktermen omdat het om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo 
gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid 
van het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortingen en vaktermen kort 
toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn in of raakpunten 
hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de “lijst van actoren” die is 
opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 

  

mailto:info@visitatieraad.be


     

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 6 VAN 47 

2. SAMENVATTING 

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

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Voor verbetering vatbaar 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed 

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

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

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

Goed 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Voor verbetering vatbaar 

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Voor verbetering vatbaar 

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

Goed 

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

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Voor verbetering vatbaar 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID Goed 

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

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Goed 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Voor verbetering vatbaar 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Voor verbetering vatbaar 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

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

Goed 

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

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

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

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Goed 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Voor verbetering vatbaar 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

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

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

3.1 Beschrijving SHM 
 

De geschiedenis van WOONZO startte in 1922, toen nog onder de naam Tongershuis cvba. Het 
doel van de maatschappij was om goedkope woningen te verhuren aan minder bedeelde burgers 
en kroostrijke gezinnen in Tongeren. Later werd het actieterrein uitgebreid naar de gemeenten 
Borgloon (1978), Heers (1983), Riemst (1979) en Voeren (1994). 

Van bij de start beschikte de SHM over 30 woningen. In de eerste twintig jaren van haar bestaan 
bouwde de SHM maar een beperkt aantal woningen bij, vnl. in de wijk “Nieuw Tongeren”. De 
eigenlijke start van de bouwactiviteiten kwam er pas vanaf de jaren ‘60. WOONZO bouwde 154 
woningen in Tongeren, in de jaren ‘60 en ‘70. De jaren ‘80 waren erg productief met 327 
woongelegenheden, waaronder de wijk Paspoel II (3 torens met elk 64 appartementen). In de 
jaren ‘90 werden nog 257 panden gerealiseerd. Op 31/12/2012 beschikt de SHM over een 
patrimonium van 967 woongelegenheden en staan er nog heel wat projecten, vervangingsbouw 
en renovaties op stapel. De kaap van 1.000 wooneenheden zal waarschijnlijk einde 2014 
overschreden worden. 

Op 30 september 2011 werd de naam van de maatschappij gewijzigd naar de Gewestelijke Sociale 
Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba. Deze naam verwijst naar de drie basisconcepten van de 
maatschappij: de ZO (zuidoost)-regio van Limburg, het gewoon “ZO” woongevoel en de 
“ZORG”waarde. 

Met haar motto “uw thuis, onze zorg” benadrukt de SHM dat ze zich blijvend wil engageren om 
haar huurders méér te bieden dan alleen een dak boven hun hoofd. Ze wil hen helpen om van 
hun woning een echte thuis te maken. 

WOONZO is actief in Haspengouw (Zuid-Oost Limburg) in de steden Tongeren en Borgloon en de 
gemeenten Riemst, Heers en Voeren. Per 31/12/2012 verhuurt de SHM 967 wooneenheden. In 
Tongeren zijn er dat 792, gevolgd door Borgloon (87), Riemst (43), Heers (37) en Voeren (14).  

 

TONGEREN 
81% 

BORGLOON 
9% 

HEERS 
4% 

RIEMST 
4% 

VOEREN 
2% 
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Er resteren nog slechts twee woningen gebouwd voor Wereldoorlog II. 235 woningen (24,38%) 
zijn gebouwd tussen 1950 en 1980. Het merendeel dateert van later, 62,05% werd gebouwd 
tussen 1980 t.e.m. 1999. Slechts 13,34% heeft WOONZO recent, vanaf 2000, opgericht, terwijl dat 
voor het volledige Vlaamse gewest bijna 25% is.  

Appartementen vormen het grootste aandeel van het patrimonium, m.n. 67%, 33% zijn 
eengezinswoningen. Het grootste gedeelte van het huidig patrimonium bestaat uit 
woongelegenheden met 2 en 3 slaapkamers (respectievelijk 44% en 46%, samen 90%). 
 
Tabel: Overzicht huurpatrimonium op 31/12/2012. 
    Aantal slaapkamers 

Type   0 1 2 3 4 >=5 Totaal 

Appartementen Aantal 2 58 390 196 6 0 652 

  % 0,31% 8,90% 59,82% 30,06% 0,92% 0,00% 100% 

Eengezinswoningen Aantal 0 28 36 245 6 0 315 

 % 0,00% 8,89% 11,43% 77,78% 1,90% 0,00% 100% 

Totaal 
woongelegenheden Aantal 2 86 426 441 12 0 967 
  % 0,21% 8,89% 44,05% 45,60% 1,24% 0,00% 100% 

 

In haar bestaan heeft de maatschappij 1332 woningen en appartementen gebouwd. Daarvan 
werden er 365 verkocht, meestal aan zittende huurders. 
 
De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van de 5 gemeenten van het actieterrein. In dit 
gebied zijn eveneens twee andere SHM’s actief: 

- Vitare, de in 2013 opgerichte maatschappij, actief met koop- en huuractiviteiten in het 
volledige Vlaamse Gewest; 

- Kleine Landeigendom uit Tongeren (hierna KLE Tongeren), enkel actief met 
koopactiviteiten. 

In de vijf gemeenten van het actiegebied is een identiek lokaal toewijzingsreglement van 

toepassing. In deze vijf reglementen wordt sterk de nadruk gelegd op het in het sociale 

huurbesluit opgenomen element “lokale binding”. Zo krijgen kandidaat-huurders die 18 jaar in de 

gemeente of in de stad wonen als eerste voorrang op een sociale huurwoning in de betreffende 

gemeente. Ook de overige voorrangsbepalingen zijn hoofdzakelijk geënt op de lokale binding 

aangezien achtereenvolgens een voorrang geldt voor de kandidaat-huurder: 
- 2° die in een periode van zes jaar, voorafgaand aan de toewijzing, minstens drie jaar in 

de gemeente of een deelgemeente woont of gewoond heeft; 
- 3° die niet in de gemeente of een deelgemeente woont, maar werkt in de gemeente of 

een deelgemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; 
- 4° die niet in de gemeente of een deelgemeente woont, maar wiens schoolgaande 

kinderen naar een school gaan in de gemeente of een deelgemeente waar de toe te 
wijzen woning gelegen is; 

- 5° die in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verricht, als 
vermeld in artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en 
bijstandsverlening ten aanzien van één of meer aanverwante personen met een 
verminderd zelfvermogen, wonend in de gemeente of een deelgemeente waar de toe te 
wijzen woning gelegen is; 
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- 6° die zorg en bijstand ontvangt als vermeld in 5° vanwege één of meer aanverwante 
mantelzorgers, wonend in de gemeente of een deelgemeente waar de toe te wijzen 
woning gelegen is. 

De Vlaamse minister van Wonen heeft evenwel drie bijkomende voorrangregels geschrapt omdat 

een voorwaarde niet consistent was met het sociaal huurbesluit en twee voorwaarden omdat ze 

een herneming waren van de bepalingen van het sociaal huurbesluit en dus geen aanvullende 

voorwaarde vormden. Op het moment van de visitatie hadden de gemeenten nog geen aangepast 

toewijzingsreglement bezorgd aan de bevoegde administratie. 

Op 31/12/2012 stelde de SHM 15 personeelsleden tewerk (ongeveer 13,3 VTE’s). De SHM heeft 

zich georganiseerd in vier ‘diensten’: de sociale dienst, de technische dienst, de financiële dienst 

en de administratie. Bij WOONZO is 1 persoon actief via het PWA-statuut die de taken van een 

conciërge opneemt. 

3.2 Beschrijving omgeving 
 
De totale bevolking van het actieterrein van WOONZO bedroeg in 2012 68.577 inwoners. De stad 
Tongeren heeft de grootste bevolking met 30.557 inwoners, gevolgd door Riemst (16.265), 
Borgloon (10.495), Heers (7.103) en Voeren (4.157). Daarvan waren er 13.207 inwoners of 19,26% 
ouder dan 65 jaar. Omdat de nood aan woongelegenheden nauwer samenhangt met het aantal 
gezinnen dan met het aantal inwoners, zijn de prognoses op het vlak van de evolutie van het 
aantal huishoudens erg belangrijk. Het actieterrein van WOONZO telde op 1 januari 2009 
ongeveer 28.000 huishoudens. Tegen 2020 wordt een groei verwacht van circa 6% naar 29.500 
huishoudens. De groei zet zich daarna door tot ongeveer 30.000 huishoudens in 2030; ten 
opzichte van 2009 wordt dus een groei verwacht van 8,3% op 20 jaar tijd.  
 
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2010 neer op 
een bedrag van 15.483 euro, in Tongeren lag dit met 16.020 euro het hoogst, in Voeren met 
15.005 euro het laagst. Voor Vlaanderen was dit 16.824 euro. 
 
De werkloosheidsgraad bedroeg in 2012 6,47% voor het gehele actieterrein met 7,77% in 
Tongeren (5,53% voor Vlaanderen). Voor de andere gemeentes was dit 5,55% in Borgloon, 6,65% 
in Heers, 5,88% in Riemst en 6,52% in Voeren. 
 
In 2012 was het aandeel begunstigden van het leefloon voor het hele actieterrein 0,18% van de 
bevolking (0,22% in Vlaanderen). In dit actieterrein hebben Tongeren (0,31%) en Borgloon (0,20%) 
het meeste begunstigden en Riemst (0,06%) het minst. Voeren (0,10%) en Heers (0,13%) liggen 
daar tussen. 
 
Van de 29.241 woongelegenheden in de vijf gemeenten is 66,38% van het type halfopen 
bebouwing of open bebouwing, 19,63% is gesloten bebouwing en 14% van de woongelegenheden 
zijn appartementen. De gesloten bebouwing en de appartementen komen het meest voor in de 
stad Tongeren, respectievelijk 25,56% en 20,13%. In alle gemeenten, behalve in Tongeren ligt het 
aandeel half open en open bebouwing tussen 75% (Riemst) tot 86% (Voeren). 
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Tabel: Evolutie van de verkoopprijzen in het werkgebied. 
Gemeente Mediaan 

verkoopprijs 
Woonhuis 

2012 

Mediaan 
verkoopprijs 

Woonhuis 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Appartement 
2012 

Mediaan 
Verkoopprijs 

Appartement 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 

Mediaan 
Verkoopprijs 
Bouwgrond / 

m² 
2012 

Mediaan 
Verkoopprijs 
Bouwgrond / 

m² 
 (% wijziging 

t.o.v. N-5) 

BORGLOON €156.000 34,48 €163.000 15,07 €104 -14,37 

HEERS €150.000 22,45 €177.982 31,28 €131 86,9 

RIEMST €160.500 0,31 €150.000 -14,32 €115 15,56 

TONGEREN €135.000 8,00 €150.000 22,45 €107 -5,3 

VOEREN €163.500 -6,57 geen info geen info geen info geen info 

 
De evolutie van de mediaan verkoopsprijzen van grond, appartementen en woningen in de 
periode 2007 t.e.m. 2012 laat een divers beeld zien. 
Met uitzondering van Voeren steeg de mediaan verkoopprijs van woningen en dit met ongeveer 
0,3% in Riemst tot 34% in Tongeren. De mediaan verkoopprijs van appartementen daalde in 
Riemst met ongeveer 14%. In de andere gemeenten van het werkgebied was daarentegen een 
sterke stijging waar te nemen met als uitschieter Heers waar een stijging van 31% werd 
vastgesteld. De mediaan verkoopprijs van bouwgrond daalde in twee gemeenten m.n. in Borgloon 
en in Tongeren. De sterkste stijging werd waargenomen in Heers (+87%), maar de prijs per m² 
blijft onder de mediaanwaarde van het Vlaams Gewest: 131 euro/ m² t.o.v. 178 euro/m². 
 
Bij de nulmeting (31/12/2007) voor het BSO (Bindend Sociaal Objectief) telde de stad Tongeren 
6,31% sociale huurwoningen. De andere gemeenten hadden een kleiner aandeel: Borgloon 2,26%, 
Heers 1,22%, Riemst 0,45% en Voeren 0,85%. De som van het BSO sociale huur in deze 
gemeenten bedraagt 549 woongelegenheden. Bij de voortgangstoets per 31/12/2011 bleken er 
90 bijkomende huurwoningen gerealiseerd te zijn en 70 vergund maar nog niet gebouwd. Dit 
zorgt ervoor dat er op dat ogenblik nog 459 sociale huurwoningen dienen gerealiseerd te worden 
tegen 2023: 185 in Tongeren, 78 in Borgloon, 33 in Heers, 131 in Riemst en 32 in Voeren. Naast 
WOONZO, zijn ook twee sociale verhuurkantoren (SVK) actief in het actieterrein en in de 
toekomst misschien ook de zopas erkende maatschappij Vitare. 
Het te realiseren BSO voor sociale koopwoningen bedraagt in het hele actieterrein 263 woningen. 
Tussen de periode 2008-2011 werden er 88 gerealiseerd en 40 vergund. Dat betekent dat er nog 
135 woningen moeten worden gerealiseerd tegen einde 2023. De spreiding per gemeente is als 
volgt: 21 in Borgloon, 53 in Tongeren, 8 in Heers, 15 in Voeren. De SHM WOONZO is op dit vlak 
beperkt actief met twee woonprojecten. De meest actieve SHM met koopactiviteiten is de KLE 
Tongeren terwijl het stedelijk beleid Tongeren ook actief rekent op de inzet van het Vlaams 
Woningfonds (VWF). 
Het BSO sociale kavels in het actieterrein bedraagt 39 kavels. Er werden al 16 kavels gerealiseerd 
in de gemeente Heers (die hiervoor geen BSO had opgelegd gekregen). In Tongeren dienen er nog 
9 gerealiseerd te worden. 

Kenmerkend voor de bouwactiviteiten van WOONZO in de stad Tongeren is dat ze – volgens haar 

meer dan bij de meeste andere SHM’s - rekening dient te houden met het archeologisch 

(voor)onderzoek, zeker wanneer ze de aanleg van ondergrondse parkings of van kelders moeten 

voorzien. Dit leidt bijna steeds tot 100 dagen en meer vertraging en tot voor kort ook tot extra 

kosten. De kosten van het archeologisch (voor)onderzoek kunnen, na een recente aanpassing van 

de wetgeving, gesubsidieerd worden.  
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4. PRESTATIES VAN SHM WOONZO 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: goed  
 
WOONZO was de voorbije jaren minder productief omdat ze in volle reorganisatie was en erg 
omzichtig diende te handelen omwille van de financiële toestand. Zij bereidt zich wel voor op een 
substantiële uitbreiding van het patrimonium. De SHM werkt aan de realisatie van 294 
huurwoningen tegen 2020. De maatschappij neemt haar verantwoordelijkheid op in het kader van 
het grond- en pandendecreet en ontwikkelt ook gemengde projecten huur- en koopwoningen 
met de KLE Tongeren. 
 

- Het huurpatrimonium van de SHM groeide in de periode 2008-2012 aan met gemiddeld 
ongeveer 0,88% per jaar. Daarmee behoort WOONZO net tot de 65% meest productieve 
SHM’s in Vlaanderen. In nominale cijfers nam het patrimonium in de periode 2008-2012 toe 
met 42 huurwoningen, gespreid over vier projecten of dus met ongeveer 8,4 woningen per 
jaar. De lagere activiteit van WOONZO is volgens de SHM voornamelijk te wijten aan het 
vroegere beleid van de SHM, dat minder inzette op de uitbreiding van het patrimonium, en 
aan het feit dat de SHM omzichtig dient om te springen met haar financiële middelen. Vanaf 
2007 t.e.m. 2011 begeleidde de VMSW WOONZO op financieel vlak omdat er problemen 
waren met de financiële leefbaarheid en de daarmee samenhangende continuïteit van de 
SHM (zie OD. 5.1). 
 

- Op het ogenblik van de visitatie waren er 31 nieuwe huurwoningen aangemeld en stonden er 
102 woningen effectief op een uitvoeringsprogramma (zie begrippenlijst achteraan waarin 
uitvoeringsprogramma en aanmelding uitvoerig worden toegelicht). Deze 102 woningen 
vertegenwoordigen een groei van ongeveer 10% van het totaal woningpatrimonium. In 
verhouding tot haar patrimonium behoort deze geplande patrimoniumgroei van de SHM tot 
de hoogste van de sector. 

  
- De maatschappij beschikt over een overzichtelijke planning voor de periode 2009 t.e.m. 2020 

waarin alle eventuele sloop- en nieuwbouwprojecten zijn opgenomen, inclusief het 
(gewenste) jaar van realisatie. Deze planning vormt de input van het financieel plan (zie OD 
5.4). Alle projecten zijn dus gevat in een globaal overzicht, met de nodige details zoals de 
kenmerken van het project, de huidige stand van zaken, de reeds doorlopen fases (met data) 
en de belangrijke aandachtspunten. De voorziene structurele leegstand i.f.v. de komende 
werken is daarin eveneens aangegeven. Uit deze planning blijkt dat WOONZO de ambitie 
heeft om tegen 2020 haar patrimonium uit te breiden tot netto 1.242 huurwoningen, 
rekening houdend met de jaarlijkse verkopen. Dit is een verhoging met meer dan 250 
woningen, waarmee ze een kwart meer huurwoningen zal aanbieden dan vandaag het geval 
is. Voor enkele projecten dienen er eerst infrastructuurwerken uitgevoerd te worden of is het 
verkennend onderzoek nog niet afgerond. De visitatiecommissie vraagt aan de SHM om in 
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ieder geval de bouw- of sloopactiviteiten tijdig en in een vroeg stadium bij de VMSW aan te 
melden. 

 
- In de stad Tongeren zullen 2 projecten, samen goed voor 54 woningen, gerealiseerd worden 

door promotoren binnen de sociale last zoals gedefinieerd in het grond- en pandendecreet: 
Tongeren-Heurkensberg en Tongeren-Spoorbedding. WOONZO is ook in onderhandeling voor 
de realisatie van 2 projecten in het kader van de formule CBO (Constructieve Benadering 
Overheidsopdrachten): 20 woningen in Borgloon “project Matexi Vilsterbron” en 19 woningen 
in Tongeren “project Raperie”. Het eerste project zit in de aanvangsfase; voor het tweede kan 
de werf starten en is de aankoopprocedure ondertussen lopende. Voor deze vier projecten 
heeft WOONZO actief onderhandeld met de projectpromotoren en hebben deze telkens 
rekening gehouden met de wensen van de SHM op het vlak van de typologie van de 
woningen. In een project heeft de SHM aangepaste seniorenwoningen laten inpassen. De 
visitatiecommissie drukt hiervoor haar waardering uit. 

 
- De SHM werkt samen met KLE Tongeren, actief in de koopsector. In het verleden bouwde 

WOONZO ook koopwoningen. Er is evenwel een recente informele afspraak met KLE 
Tongeren dat deze in het actieterrein voortaan instaat voor het realiseren van de 
koopwoningen. WOONZO zal nog twee voorziene koopwoningprojecten in Riemst afwerken. 
Verder realiseren deze SHM’s in het project “Graaf Lodewijk” te Borgloon en Wijkmolenweg 
te Tongeren, naast de infrastructuur, respectievelijk koop- en huurwoningen en zijn er 
afspraken over de wijze van aanbesteding (aparte aanbesteding of alle verrichtingen in één 
aanbesteding). In het project Binnenveldje te Tongeren en de twee projecten “Graaf 
Lodewijk” in Borgloon koopt WOONZO de gronden van de KLE Tongeren. 

 
- WOONZO dient in haar actieterrein rekening te houden met eisen vanuit archeologie 

(Tongeren ontwikkelde zich immers vanaf de eerste eeuw voor Christus van een Romeins 
legerkamp tot een Gallo-Romeinse nederzetting). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning 
wordt vaak ondergrondse parkeermogelijkheid als voorwaarde opgenomen. In dat geval, 
maar ook in andere gevallen waarbij de ondergrond wordt verstoord en een eerste onderzoek 
wijst op mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed, is er archeologisch 
vooronderzoek nodig voor de start van de bouwwerken. Deze voorwaarde wordt opgenomen 
in de stedenbouwkundige vergunning. Als het archeologisch vooronderzoek relevante 
archeologische sporen oplevert, moet er een archeologisch vervolgonderzoek plaatsvinden. 
De archeologische prospectie met ingreep in de bodem omvat eveneens de opmaak van een 
rapport. Dit rapport moet, conform de bijzondere voorwaarden, binnen een bepaalde termijn 
na het afronden van het onderzoek aan het agentschap Onroerend Erfgoed worden bezorgd. 
Pas na de ontvangst van het rapport kan het agentschap Onroerend Erfgoed beoordelen of de 
gronden kunnen worden vrijgegeven wegens een gebrek aan relevante archeologische 
sporen. Op dit ogenblik zijn er bij WOONZO drie dossiers waarvoor men dient te wachten op 
de resultaten van het archeologisch vooronderzoek vooraleer men tot aanbesteding kan 
overgaan en zijn er twee werven waarvan de SHM bijna zeker is dat er archeologisch 
onderzoek zal moeten gebeuren. Alhoewel het agentschap Onroerend Erfgoed de aanvrager 
goed op de hoogte houdt over het verloop van het dossier, zou dit archeologisch onderzoek 
de oorspronkelijk voorziene tijdsplanning in de war kunnen sturen. Als voorbeeld: in het 
project Pannenoven waren 45 werkdagen veldwerk nodig evenals 220 werkdagen voor het 
verwerken van de resultaten en het opstellen van het rapport. De archeologische kost wordt 
sinds 2012 gesubsidieerd door de VMSW, afdeling gesubsidieerde infrastructuur, in het kader 
van ‘het bouwrijp maken van het terrein’.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Castra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Castra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallo-Romeinse_periode


 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 13 VAN 47 

- In twee projecten realiseert WOONZO sociale huurwoningen binnen beschermde panden. 
Vanuit Onroerend Erfgoed worden speciale eisen gesteld bij de ‘restauratie’. Dit is zo bij 
renovatie van geklasseerde gebouwen in Tongeren, Borgloon en Riemst. De SHM stelt dat 
ondanks de verstrekte subsidies de bouwkost meestal duurder uitvalt dan in een gewoon 
project omdat er toch altijd een aantal niet-subsidieerbare werken zijn. Afhankelijk van het 
bedrag van de restauratiewerkzaamheden dient de aannemer ook te beschikken over een 
specifieke erkenning wat in sommige gevallen het aanbestedingsbedrag in de hoogte kan 
jagen. Na restauratie en vanaf de in gebruikname moet er rekening mee gehouden worden 
dat het onderhoud van dit soort projecten vrij intensief is. Deze onderhoudskosten kunnen 
zelfs volgens WOONZO niet volledig doorgerekend worden aan huurders van dergelijke 
beschermde panden.  

 
- WOONZO schakelt zich actief in in de realisatie van het bindend sociaal objectief huur (BSO 

huur) in de gemeenten van haar actieterrein. Bij de voortgangstoets op 31/12/2011 bleek dat 
er nog 389 sociale huurwoningen te realiseren en te vergunnen zijn, als volgt verdeeld: in 
Tongeren 134, Riemst 112, Borgloon 78, Heers 33 en Voeren 32. De uitdaging is nog erg 
omvangrijk. WOONZO levert met de projecten die nu in opbouw of gepland zijn, reeds een 
stevige bijdrage. Uit de gesprekken met de beleidsverantwoordelijken blijkt dat alle 
gemeenten het BSO huur willen bereiken in 2023 en dat ze mee verdere initiatieven zullen 
ontwikkelen als regisseur van het lokaal woonbeleid. Zij zijn van oordeel dat WOONZO hier op 
een constructieve wijze haar bijdrage levert. Ook de twee SVK’s leveren met een aangroei van 
95 huurwoningen een actieve bijdrage aan de realisatie van het BSO huur. 

 
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  
Beoordeling: niet van toepassing 
 

Momenteel plant de SHM twee projecten met koopwoningen in de gemeente Riemst (project in 
Kanne en in Zussen). Enkel in deze gemeente is het inschrijvingsregister voor de koopwoningen 
nog actief.  
In de toekomst wil de SHM immers geen nieuwe koopactiviteiten meer opstarten en werd er een 
informele overeenkomst met de KLE Tongeren afgesloten, die erin bestaat dat deze maatschappij 
alle koopwoningen zal realiseren in het actieterrein van de SHM, ook wanneer gemengde 
projecten worden gerealiseerd. Op die manier willen beide SHM’s tot een efficiëntere uitvoering 
van de opdrachten komen.  
 
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
Beoordeling: niet van toepassing 
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren 
Beoordeling: goed  
 

WOONZO is actief in de verwerving van gronden en panden met het oog op het realiseren van 
bijkomende woningen op korte termijn. Door het ontbreken van financiële reserves koopt de 
SHM geen gronden en panden aan zonder dat op voorhand duidelijk is welke projecten de SHM 
erop kan en zal realiseren. WOONZO zet actief in op grond- en pandverwerving voor concrete 
projecten en zet daarvoor verschillende technieken in, zoals reguliere aankoop, 
erfpachtconstructies, uitvoering sociale last,… . Daarom wordt haar aanpak en prestaties voor de 
doelstelling als goed beoordeeld. 
 

- De huidige bebouwbare grondreserves van WOONZO bedragen 67.068m². Deze gronden 
liggen in Tongeren (27.744m² gespreid over vier terreinen), in Riemst (38.926m² op één 
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locatie) en in Heers (398m² - 1 perceel). In de gemeenten Borgloon en Voeren beschikt 
WOONZO niet over grondvoorraad. Gezien haar financiële toestand en de afspraken met de 
VMSW, heeft de maatschappij de voorbije jaren niet actief gronden aangekocht met het oog 
op het opbouwen van een reserve. WOONZO gaat maar over tot de grondaankopen wanneer 
vaststaat dat het project zal worden gerealiseerd. Zo wordt de eventuele financieringskost 
geminimaliseerd, evenals het risico dat de grond wordt aangekocht terwijl het project niet 
kan doorgaan. 
 

- Van de 25 projecten die in opbouw zijn, worden er 5 uitgevoerd op eigen gronden en voor 7 
projecten werden panden aangekocht (die worden gerenoveerd). Voor de overige projecten is 
er ofwel een overeenkomst ofwel belofte tot aankoop of erfpacht met de gemeenten 
Borgloon of Voeren, met het OCMW van Riemst, met de maatschappij KLE Tongeren of met 
private ontwikkelaars, waar het gaat om uitvoering van sociale last. 

 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De SHM analyseert jaarlijks de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en houdt rekening met de 
behoeften die blijken uit de wachtlijsten bij het plannen van haar projecten. Anderzijds beschikt 
ze over weinig huurwoningen die aangepast zijn aan specifieke doelgroepen. Daarom geeft de 
visitatiecommissie een beoordeling voor verbetering vatbaar voor deze operationele doelstelling. 
 

- De SHM gebruikt de wachtlijsten om de typologie van de woningen te bepalen van de nieuwe 
projecten. Deze wachtlijsten vertonen een licht verschillend beeld naargelang de gemeente. 
In alle gemeenten is er overwegend vraag naar woningen met 2 slaapkamers. In Tongeren en 
Borgloon is vervolgens vooral vraag naar 3 slaapkamerwoningen én 1 slaapkamerwoningen. In 
de andere gemeenten is er minder vraag naar 1 slaapkamerwoningen. In alle gemeenten van 
haar actieterrein zijn tussen de 4% en 6% van de inschrijvers geïnteresseerd in een woning 
met 4 slaapkamers. Uit de woningtypologieën van geplande projecten kan de 
visitatiecommissie afleiden dat WOONZO rekening houdt met deze verhoudingen en, indien 
mogelijk, dit ook op het niveau van een wijk probeert te realiseren, in het bijzonder in de 
wijken “Heurkensberg”, “Raperie” en “Paspoel Anders”. Deze analyse van de wachtlijsten 
vormde voor de maatschappij ook de basis voor de gesprekken die ze voerde met de private 
ontwikkelaars omtrent de woningtypologie die ze dienden te voorzien in de projecten waarop 
een sociale last rust (zie OD 1.1).  
 

- Uit de analyse van de wachtlijsten blijkt ook dat ongeveer 13% van de inschrijvers 65-plussers 
zijn. WOONZO heeft, naast de 54 woningen voor senioren (55+) die opgenomen zijn in het 
lokaal toewijzingsreglement, plannen uitgewerkt om in het project Paenhuis te Riemst 11 
assistentiewoningen te realiseren binnen een overeenkomst met het Woon- en Zorgcentrum 
Eyckendael Riemst (uitgebaat door vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg). De gemeenten 
Borgloon, Tongeren en Riemst stelden in de periode van de visitatie een (nieuw) 
doelgroepenplan voor senioren op. 
 

- Daarnaast is er een beperkt aanbod voor bijzondere doelgroepen. WOONZO heeft een 
wooncomplex “Adveni” waarin 6 appartementen worden verhuurd binnen een 
samenwerkingsakkoord met de vzw Intesa. Intesa vzw is een dienstencentrum dat zorg biedt 
aan volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, al dan niet aangeboren, en dit in 
drie afdelingen, nl. in woonhuizen, dagcentra en via zorg aan huis. De OCMW’s actief in het 
actieterrein van WOONZO verhuren zelf geen panden. De SHM heeft op dit ogenblik geen 
andere verhuringen binnen of buiten het sociale huurstelsel met welzijnsorganisaties of 
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gericht op specifieke doelgroepen. WOONZO is zich hiervan bewust en gaat verder verkennen 
welke mogelijkheden er zijn. Zo zullen gesprekken worden aangeknoopt met Tevona vzw. 
Deze organisatie ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking en heeft in haar 
werking eveneens een onderdeel beschut wonen. Deze vzw is o.a. actief in de gemeenten 
Riemst en Tongeren. 

  
De visitatiecommissie beveelt WOONZO aan verder op zoek te gaan naar mogelijkheden en 
initiatieven in het kader van bijzondere doelgroepen en de sociale actoren daarover te bevragen. 
De visitatiecommissie apprecieert de stappen die de maatschappij momenteel daarvoor al aan 
het zetten is. 
 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Totaal oordeel: voor verbetering vatbaar 
 
De visitatiecommissie waardeert dat WOONZO ondanks de moeilijkere financiële toestand van 
de voorbije jaren, toch inzet op een substantiële uitbreiding van haar patrimonium. In 
verhouding tot haar patrimonium behoort de geplande patrimoniumgroei van de SHM tot de 
hoogste van de sector. In de voorbije vijf jaren was de woningaangroei echter eerder beperkt. 
De SHM verwerft actief gronden en panden om haar doelstellingen te realiseren. Om haar 
financiële toestand niet verder onder druk te zetten gaat WOONZO maar over tot de 
grondaankopen wanneer vast staat dat het betreffende project zal worden gerealiseerd. In de 
planning van de woningtypologieën van haar bouwprogramma gebruikt ze de informatie uit de 
wachtlijsten. De SHM heeft slechts een project voor bijzondere doelgroepen en is op dit 
ogenblik een verdere verkenning gestart met welzijnsorganisaties. 
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: goed  
 
Het woningpatrimonium van WOONZO is van goede kwaliteit. De maatschappij staat reeds ver in 
het behalen van de ERP 2020-doelstellingen. Ze organiseert op een systematische wijze het 
onderhoud en herstel van haar patrimonium. De renovaties worden op een degelijke manier 
aangepakt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de renovatie van wijk Paspoel II via het 
project “Paspoel Anders “ (13% van het patrimonium). Daarom worden haar aanpak en prestaties 
voor de doelstelling als goed beoordeeld. 
 
- Volgens de meest recente patrimoniumenquête van 31/12/2012 voldoet 90,59% van de 

huurwoningen aan alle normen van de ERP 2020-doelstellingen (dubbele beglazing, 
dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie). WOONZO situeert zich hiermee bij de 
10 SHM in Vlaanderen met het hoogste percentage woningen dat al aan alle normen voldoet. 
Alle woningen (100%) zijn voorzien van dubbele beglazing, van 99,46% is het dak geïsoleerd 
en 90,59% heeft de norm behaald m.b.t. energiezuinige verwarmingsinstallatie. WOONZO 
heeft deze hoge scores behaald omdat ze reeds sinds 2005 systematisch initiatieven neemt 
om deze normen te realiseren. In 31 woningen zullen de daken nog geïsoleerd worden (fase 2 
wijk Hubensbeemden in Tongeren). Daarna zal quasi 100% van het patrimonium voldoen aan 
de ERP 2020-normen. Daarbij houden we rekening met het feit dat ze 15 oude woningen in 
Tongeren zal verkopen en de ketels in de wijk Paspoel II (192 woningen) niet zal vervangen 
omdat ze de woongelegenheden zal afbreken en heropbouwen.  
 

- WOONZO heeft een goed zicht op de kwaliteitstoestand van haar woningen. Van alle 
woningen bestaan technische plannen en inzake sanitair, verwarming en onderhoud zijn er 
actuele en gedetailleerde gegevens per woning beschikbaar. De SHM heeft een 
meerjarenplanning voor de schilderwerken, voor het ontmossen van daken en voor het 
onderhoud van de liften en van de verwarmingsinstallatie. Deze planning en de gedetailleerde 
beschrijving van de woningen vormen instrumenten om deze werkzaamheden op een 
efficiënte manier uit te besteden aangezien de SHM over alle relevante informatie beschikt 
om een goed bestek op te stellen. 

 

- Alle actoren (beleidsverantwoordelijken, ambtenaren, welzijnsorganisaties, huurders,...) 
waarmee de visitatiecommissie gesproken heeft, bevestigen dat de woningen van WOONZO 
kwalitatief in orde zijn en ook goed worden onderhouden. Ze onderstrepen daarentegen wel 
dat er hoogdringend werk moet gemaakt worden van de vervanging van de woningen en de 
residenties van de Wijk Paspoel en dit gekoppeld aan een herinrichting van de wijk. Dit vormt 
dan ook een bijzondere en unieke uitdaging voor WOONZO. De SHM zal hier 192 
appartementen in hoogbouw, goed voor bijna 13% van het patrimonium, in drie fasen 
volledig afbreken en vervangen door nieuwbouw. Dit is beslist na een haalbaarheidsstudie die 
samen met VMSW werd opgemaakt. Voor dit ambitieus project werd in samenwerking met 
de Vlaamse Bouwmeester een open oproep gelanceerd. Bij de voorbereiding werd eveneens 
het advies van verschillende woon- en welzijnsactoren, het OCMW, de stedelijke diensten en 
de bewoners actief ingewonnen. De visitatiecommissie suggereert de SHM na te gaan hoe 
deze goede betrokkenheid van alle actoren ook in de verdere opbouw en inrichting van de 
wijk kunnen worden bestendigd. 
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OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 

In haar renovatie- en bouwprogramma besteedt WOONZO aandacht aan het realiseren van de 
ERP 2020-normen. Ze neemt initiatieven om de huurders te sensibiliseren op vlak van 
energieverbruik. WOONZO wil geen voorloper zijn op dit vlak en wenst eventuele extra uitgaven 
terug te verdienen. Het ambitieniveau op het vlak van milieuvriendelijkheid in functie van 
betaalbaarheid is beperkt. 
 
- WOONZO scoort goed op het vlak van de ERP 2020-normen en geeft het behalen van deze 

norm nog eens duidelijk als randvoorwaarde mee in de eigen ontwerpnota aan de 
architecten. Degelijk isoleren, energiezuinige ketel, verbeterd ventilatiesysteem… worden 
bewaakt in de ontwerpen. Ze onderstreept daarbij ook uitdrukkelijk dat de geldende C2008-
onderrichtingen ter zake worden toegepast.  
 

- De maatschappij onderneemt een beperkt aantal initiatieven op het vlak van 
milieuvriendelijkheid: 

- de lichten in de gemeenschappelijke delen worden voorzien van een 
schemerschakeling; 

- de SHM voorziet het toilet standaard van een spaartoets; 
- WOONZO schakelt nu over naar een verbeterd ventilatiesysteem (C+ ventilatie via 

natuurlijke toevoer en gecontroleerde mechanische afvoer). Ze heeft dit eerst 
uitgetest bij 3 huurders met klachten rond vocht- en schimmelproblemen in de 
woning en dit met een goed resultaat. Door een quasi gedwongen aan- en afvoer van 
lucht, zijn alle klachten verdwenen en is de luchtkwaliteit in de woningen sterk 
verbeterd); 

- WOONZO werkt samen met Stebo om energiescans te laten uitvoeren bij huurders 
om zo de gevoeligheid naar energieverbruik te stimuleren. Deze vzw is vooral 
werkzaam in de provincie Limburg, organiseert en ondersteunt o.a. het lokaal 
woonoverleg en is er actief met een eigen energieafdeling. De laatste jaren zijn er 
reeds 110 energiescans uitgevoerd en er is een afspraak om de komende drie jaren 
het volledig resterende patrimonium te scannen. Wanneer huurders vragen stellen 
over hoge energiefacturen, wordt een kopie van de afrekeningen en de juiste 
meterstanden opgevraagd en worden ze samen met de bewoner overlopen. Indien 
nodig neemt WOONZO zelf contact op met de netbeheerder of energieleverancier om 
de oorzaak van het hoge energieverbruik te helpen opsporen. 
 

- Tijdens de gesprekken met de visitatiecommissie geeft de SHM aan dat milieuvriendelijkheid 
een kostenplaatje heeft dat niet steeds terugverdiend wordt en dat ze een afwachtende 
houding aanneemt. 
 

De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM ernaar streeft en onderzoekt hoe ze op een zo goed 
mogelijke manier kan voldoen aan de huidige milieuregelgeving, die alsmaar hogere eisen 
vooropstelt. De visitatiecommissie nodigt de SHM uit om te denken welke bijkomende initiatieven 
nog kunnen ondernomen worden om de bewoners verder te sensibiliseren en ook te 
onderzoeken of op welke manier ze haar ambitieniveau op het vlak van milieuvriendelijkheid en 
duurzaamheid in haar bouw- en renovatieprocessen, binnen de grenzen van betaalbaarheid, kan 
verhogen. De Vlaamse Maatstaf voor Duurzaam Bouwen en Wonen kan hierbij mogelijk een 
interessant referentiepunt vormen. 
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OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De maatschappij levert geen prestaties inzake aanpasbaar bouwen. Sinds kort is ze wel gevoelig 
voor het ontwikkelen van woningen specifiek aangepast voor een bepaalde doelgroep en heeft ze 
daarvoor een aantal projecten op stapel staan. 
 
- Bij aanpasbaar en aangepast bouwen worden er meestal 4 types van woningen 

onderscheiden. Een ‘rolstoelbezoekbare woning’ kan door een persoon in een rolstoel 
bezocht worden. Bij aangepaste woningen wordt het onderscheid gemaakt tussen “woningen 
aangepast aan de behoefte van de bejaarde’ en ‘woningen aangepast aan personen met een 
specifieke handicap om het zelfstandig wonen mogelijk te maken’ (bv een rolstoelbewoner). 
‘Aanpasbare woningen’ zijn woningen die zodanig gebouwd worden dat de mogelijkheid er is 
om later zonder al te veel kosten aanpassingen of uitbreidingen door te voeren naar 
aanleiding van een gewijzigde gezinssituatie of een fysieke beperking. 
 

- Op het ogenblik van de visitatie had WOONZO 54 woongelegenheden aangepast voor 
bejaarden (20 in de Depuisstraat Tongeren en 34 in het Begijnhof Borgloon) en 9 “woningen 
aangepast aan personen met een specifieke handicap om het zelfstandig wonen mogelijk te 
maken” (Paspoel, Begijnhof en Hoeve Henrotte). Wanneer bewoners vragen om kleinere 
aanpassingen aan de woning te laten uitvoeren, staat de SHM hiervoor open. Ze heeft reeds 
enkele malen op vraag van bewoners dergelijke aanpassingen doorgevoerd. Het aantal vragen 
is volgens de SHM wel beperkt. 
 

- De SHM wil het volume van aangepaste woningen in haar patrimonium verhogen. Het 
realiseren van de aangepaste woningen ziet ze eerder in projecten die in het centrum van de 
kerngemeente gelegen zijn en niet in de woninggroepen die ze heeft in de kleinere 
“kerkdorpen” waar weinig voorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Het accent zal daarbij 
vooral liggen op woningen aangepast voor de doelgroep bejaarden en een beperkt aantal 
voor mindervaliden. Deze woongelegenheden zullen voor deze doelgroepen voorbehouden 
worden via een lokaal toewijzingsreglement of via een woonzorgovereenkomst met een 
zorgpartner. In het project Paenhuis te Riemst worden 11 assistentiewoningen voor senioren 
gerealiseerd met een woonzorgovereenkomst en in Voeren zou een project mogelijk zijn voor 
15 assistentiewoningen. In de gemeente Borgloon worden 9 aangepaste bejaardenwoningen 
voorzien in het project Graethem. WOONZO heeft ook gesprekken gevoerd met de 
projectpromotor van het project Tongeren Heurkensberg (sociale last) en heeft bekomen dat 
15 appartementen deels aangepast worden aan de noden van bejaarden. In het te 
ontwikkelen project vervangingsbouw wijk Paspoel II worden woningen aangepast aan 
bejaarden en aan mindervaliden gepland. Het aantal woongelegenheden is hier nog te 
bepalen. Indien de gesprekken met Intesa vzw (zie OD 1.5) tot resultaat leiden, zou het aantal 
aangepaste woningen voor mindervaliden kunnen verhogen. 
 

- Over het bouwen van “aanpasbare woningen” drukt de SHM de vrees uit dat dit zou kunnen 
leiden tot latere aanpassingen “à la carte” van de huurder en vraagt zich ook af of dit 
praktisch en financieel haalbaar is.  
 

De visitatiecommissie stelt vast dat WOONZO inspanningen levert om, gespreid over het 
actieterrein, een aantal aangepaste woningen te voorzien in de projecten die nu uitgewerkt 
worden en om deze via een aangepast toewijzingsreglement voor te behouden voor de beoogde 
doelgroep. Het concept van “aanpasbaarheid” is goed omlijnd wat betreft vastgelegde 
mogelijkheden naar toekomstige aanpassingen en in de financieringstegemoetkomingen is 
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eveneens voorzien dat dergelijke woning 10% duurder mag zijn. De visitatiecommissie nodigt de 
SHM derhalve uit het aanpasbaar bouwen niet a priori af te wijzen en te onderzoeken of de 
principes van aanpasbaar bouwen kunnen toegepast worden binnen een aantal nog te ontwerpen 
woningen, al dan niet in een combinatie met aangepaste woningen.  

 
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar  
 
WOONZO heeft goed zicht op de kwaliteit van haar patrimonium. Ze onderhoudt, verbetert en 
renoveert haar woningen op een goede en planmatige manier. De studie omtrent de renovatie 
van de wijk Paspoel heeft de SHM op een professionele manier aangepakt. De SHM scoort hoog 
voor de ERP 2020-normen. Voor andere aspecten van milieuvriendelijkheid kan ze haar 
ambitieniveau verhogen. Zij zet in op aangepaste woningen voor senioren en mindervaliden, 
maar heeft reserves rond het aanpasbaar bouwen. De mogelijkheden hiervoor kunnen evenwel 
verkend worden in de toekomstig te ontwerpen woningen.  
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De prestatiedatabank bevat nog geen betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de gemiddelde 
kostprijzen van bouw- en renovatieprojecten. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om hierover een 
oordeel uit te spreken. Bovendien heeft de SHM de voorbije jaren relatief weinig 
nieuwbouwprojecten en renovaties gerealiseerd. Nochtans is prijsbewust bouwen van bijzonder 
groot belang voor WOONZO gelet op de financiële toestand van de SHM (zie OD 5.1). Omdat 
WOONZO een aantal maatregelen heeft genomen om de bouwkosten onder controle te houden 
en dit bevestigd wordt door een nacalculatie van enkele recente projecten heeft de 
visitatiecommissie een beoordeling goed op het vlak van prijsbewust bouwen.  
 
- In de voorbije vijf jaren heeft de SHM relatief weinig nieuwbouw- en renovatieprojecten 

gerealiseerd zodat de visitatiecommissie slechts in beperkte mate kon nagaan of het 
bestelbedrag van de werken onder het subsidiabel leningsplafond bleef, dat als norm in de 
sector wordt gehanteerd. Indien de SHM onder dit plafond blijft, kan ze de investeringen 
financieren door middel van een gesubsidieerde lening. Indien de investeringen dit 
subsidiabel leningsplafond overschrijden, dan dient ze beroep te doen op de eigen middelen 
of op een marktconforme lening. Van 3 projecten opgeleverd in 2010 konden er twee 
beoordeeld worden. Voor 2 nieuwbouwprojecten (17 huurwoningen) heeft de 
visitatiecommissie kunnen nagegaan of het subsidiabel leningsplafond werd gerespecteerd. In 
beide gevallen bleef het bestelbedrag licht onder het plafond.  
 

- Naast het bestelbedrag van de werken is ook het uiteindelijke uitvoeringsbedrag van belang. 
Dit geeft een indicatie van de mate waarin min- of meerwerken zijn toegestaan aan en 
uitgevoerd door de aannemer. Voor bovenvermelde projecten werd het bestelbedrag 
uiteindelijk slechts in beperkte mate overschreden, met ongeveer 1%. De SHM heeft ook de 
nacalculatie uitgevoerd voor 2 recente renovatieprojecten. In beide gevallen werden 
minwerken gerealiseerd zodat het bestelbedrag niet overschreden werd. In het algemeen zou 
men kunnen stellen dat meerwerken meer voorkomen bij een renovatieproject dan bij een 
nieuwbouw- of vervangingsbouwproject aangezien bij een renovatieproject de kans groter is 
dat men op onvoorziene zaken stoot die aanleiding geven tot meerwerken. De SHM geeft aan 
dat ze bij het ontwerp van een renovatieproject daarom uitgaat van het “worst case”-scenario 
maar dat ze na de afbraakwerken het project, wanneer er beter zicht is op de situatie, nog 
eens kritisch overloopt om na te gaan welke bijkomende werken noodzakelijk zijn. Het 
percentage aan meerwerken bij nieuwbouwprojecten is dus laag te noemen en de SHM slaagt 
er in door een strikte werfopvolging om minwerken te realiseren bij renovatieprojecten. Het 
aantal projecten is evenwel nog te beperkt om een algemene conclusie te trekken maar het 
voorkomen van meerwerken, vooral bij nieuwbouwprojecten, en het bouwen binnen de 
subsidiabele prijsplafonds, blijft toch een bijzonder aandachtspunt voor de SHM gelet op de 
financiële toestand van de SHM (zie OD 5.1). 
 

- Indien men rekening houdt met het omvangrijk bouwprogramma van de SHM voor de 
volgende jaren en met de financiële toestand van de SHM (zie OD 5.1) is het onder controle 
houden van de bouwkosten van cruciaal belang. Een beperkte overschrijding van de 
bouwkost, die via een marktconforme lening of via eigen middelen moet worden 
gefinancierd, zou een grote negatieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid 
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van de SHM. De SHM is zich evenwel bewust van dit risico en probeert hier proactief mee om 
te gaan: 

 de SHM heeft een “draaiboek standaardafwerking projecten” opgemaakt. Dit zijn een 
aantal extra eisen die WOONZO bovenop de C2008 van de VMSW heeft geformuleerd 
m.b.t. de uitvoering van een project. Het valt ook op dat de SHM daarbij telkens 
aandacht besteedt aan de latere onderhoudsvriendelijkheid van de 
woongelegenheden (bv. van de rioleringen) en de degelijkheid van de constructie; 

 in het plan van aanpak ter verbetering van de financiële toestand van de SHM (zie 
punt OD 5.1) heeft de raad van bestuur beslist dat bij de verwezenlijking van nieuwe 
projecten het NFS2-plafond (nu FS3) niet mag overschreden worden. Daarbij geeft de 
SHM aan dat ze een veiligheidsmarge zal voorzien zodat het plafond niet 
overschreden wordt door onvoorziene uitgaven. Uit bovenvermelde toelichting bij 
deze OD blijkt dat de SHM daarin al vrij goed slaagt, al is het aantal projecten waarop 
de visitatiecommissie zich heeft kunnen baseren om dit te beoordelen vrij beperkt; 

 in het verleden heeft de SHM sociale woongelegenheden in beschermde gebouwen 
(zie o.a. PV1) gerealiseerd. De SHM heeft de ervaring dat dit telkens vrij dure 
projecten zijn voor de SHM, ondanks de subsidies van de Vlaamse Overheid, en dat ze 
resulteren in hogere onderhoudskosten voor de huurder en de SHM. De SHM heeft 
beslist de aangegane engagementen na te leven maar wenst in de toekomst niet 
meer in te zetten op dergelijke projecten. 
 

De SHM heeft een aantal maatregelen genomen om de bouwkosten onder controle te houden. 
Rekening houdend met de financiële toestand van de SHM en het uitgebreide bouwprogramma 
voor de volgende jaren suggereert de visitatiecommissie om een goede opvolging op het vlak van 
de bouwkosten tijdens de volledige projectcyclus (van “gepland” bij het idee tot “uitgevoerd” bij 
definitieve oplevering) op te zetten en hierover periodiek te rapporteren aan de raad van bestuur. 
Deze opvolging geeft een inzicht in het feit of de SHM globaal prijsbewust bouwt en biedt tevens 
mogelijkheden om, waar nodig, bij te sturen. Dit bijsturen kan ook de vorm aannemen van het 
aanpassen van de ontwerpnota en/of de bestekken. 

 
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat WOONZO prijsbewust verhuurt en geeft dus een goede 
beoordeling. De SHM onderneemt immers inspanningen om de huurlasten onder controle te 
houden en indien de huurlasten in een bepaald complex te hoog oplopen in vergelijking met de 
rest van het patrimonium, onderzoekt de SHM samen met de huurders hoe ze de huurlasten kan 
verlagen. 

- De visitatiecommissie wijst erop dat de kosten voor de huurder uit drie componenten 
bestaan: de huurlasten (waarop de SHM vat heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die 
afhankelijk is van het inkomen van de huurder en waarop de SHM geen invloed heeft) en de 
nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij 
huurder en SHM).  
 

- De (mediaan) huurprijs per maand voor een appartement, bungalow of duplex ligt bij de 20 
laagste van de sector. Ook de mediaan huurprijs van een eengezinswoning ligt bij meer dan 
60% van de SHM’s hoger. 
 

- De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij WOONZO bedroeg ongeveer 300 euro per 
jaar in 2012. Daarmee bevindt de SHM zich net bij de 75% best presterende SHM’s. De 
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huurlasten zijn sinds 2011 wat gestegen omdat de SHM in dat jaar een omniumcontract is 
aangegaan voor het onderhoud van de CV- en sanitaire installaties. Voor 2011 dienden de 
huurders zelf in te staan voor het onderhoud hiervan. Indien men de correctie maakt voor dat 
nieuwe onderhoudscontract dan kan men vaststellen dat de huurlasten in de periode 2008 
t.e.m. 2012 gedaald zijn met ongeveer 100 euro per jaar per woning. In feite werd de stijging 
van de huurlasten ten gevolge van de kosten van het omniumcontract bijna volledig 
gecompenseerd door de besparingsmaatregelen van de SHM. Bij de beoordeling van de 
huurlasten dient men ook rekening te houden met het feit dat ongeveer 67% van het 
patrimonium uit appartementen bestaat (aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten 
gekoppeld door de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, 
groen, …)).  
De SHM doet dus inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder te 
verlagen: 

 geleidelijk aan wordt de interne poetsdienst vervangen door een externe poetsdienst 
aan wie de opdracht werd toegewezen na een openbare aanbesteding. Dit doet de 
schoonmaakkosten voor de huurders in bepaalde, grotere complexen dalen met 60 %. 
In de kleine complexen moedigt de SHM samenwerking aan tussen huurders om zelf 
de algemene delen te poetsen; 

 vroeger maakte de SHM gebruik van sorteerkelders voor het huisvuil in de grotere 
complexen. De verwijdering van het huisvuil was dan vooral een verantwoordelijkheid 
van de SHM met als gevolg hoge kosten en dus hogere huurlasten. Vanaf 2011 heeft 
de SHM deze sorteerkelders afgeschaft en de verantwoordelijkheid van de 
verwijdering van het huisvuil bij de huurder zelf gelegd waardoor de huurlasten 
daalden; 

 WOONZO heeft de voorbije jaren ingezet om de kosten voor het groenonderhoud te 
beperken: 

o vanaf 2011 heeft de SHM de interne groendienst vervangen door een externe 
groendienst. De SHM kan daardoor de kosten correcter toewijzen aan de 
betreffende panden; 

o tevens heeft de SHM gesprekken gevoerd met de gemeente omtrent het 
groenonderhoud die dit vervolgens heeft overgenomen voor een drietal 
complexen; 

o de SHM poogt bij nieuwbouwprojecten de kosten voor het groenonderhoud 
te beperken en indien mogelijk de groeninrichting en dus het 
groenonderhoud over te dragen aan de gemeente. 

Door deze maatregelen daalden de kosten voor groenonderhoud in 2012 globaal met 

meer dan 11.000 euro ten opzichte van 2011 of dus met ongeveer 11 euro per jaar 

per woongelegenheid.  
 de SHM heeft een aantal raamovereenkomsten lopen (o.a. m.b.t. het 

groenonderhoud, het betegelen en de vervanging van keukens). Dit verhoogt de 
efficiëntie van de onderhoudswerkzaamheden omdat er grote flexibiliteit mogelijk is 
bij het uitvoeren van onderhoud, omdat niet bij ieder werk een tijdrovende 
aanbesteding dient uitgeschreven te worden en men op eenvoudige afroep tegen een 
vooraf vastgelegde prijs het (deelaspect van het) onderhoud kan laten uitvoeren; 

 de SHM heeft een brandverzekering afgesloten waarbij ‘afstand verhaal t.o.v. 
huurder’ is opgenomen. Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering 
moet nemen voor zijn inboedel. Voor de ‘afstand van verhaal’ betaalt hij een jaarlijkse 
bijdrage van 9,60 euro. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de kosten 
dalen, hij dient immers geen individuele verzekering meer af te sluiten. Dit is een 
praktijk die in de meeste SHM’s wordt toegepast al was het maar om zeker te zijn dat 
de huurderaansprakelijkheid is afgedekt door een verzekering; 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 23 VAN 47 

 de SHM heeft al nagegaan of de inschakeling van een sociaal economie-bedrijf 
goedkoper was dan een gewone aanbesteding. Dit bleek niet het geval te zijn en dus 
werd een gewone aanbesteding gehouden; 

 het “draaiboek standaardafwerking projecten” bevat concrete richtlijnen rond het 
gebruik van onderhoudsvriendelijke bouwmethoden en –materialen. Daardoor liggen 
de onderhoudskosten lager, zowel voor de SHM als voor de huurder; 

 indien een huurder beweert dat de energiekosten van zijn woning hoog oplopen, zal 
de dienst verhuring indien nodig contact opnemen met de energieleverancier om na 
te gaan wat de oorzaak hiervan is. De SHM heeft immers goede contacten met de 
voornaamste energieleverancier van de regio. 
 

- Indien de maandelijkse huurlasten voor een bepaald complex te hoog oplopen, zoekt de SHM 
samen met de huurders naar mogelijkheden zijn om deze te verlagen. In complex “Het 
Convent”, een beschermd gebouw, liepen de kosten erg hoog op o.a. ten gevolge van het 
beschermd karakter van het gebouw waardoor duurdere ingrepen noodzakelijk waren bij de 
renovatie. Deze ingrepen hadden veel onderhoud nodig en/of verbruikten veel energie en 
verhoogden dus de huurlasten. Samen met de huurders werd intensief gezocht naar 
oplossingen om de huurlasten te verlagen, bijvoorbeeld door na te gaan of bepaalde taken 
door de huurders zelf konden uitgevoerd worden, door bepaalde verlichtingselementen uit te 
schakelen, een fontein af te schaffen, enz. Dit heeft tot een afname met bijna 50 % van de 
huurlasten geleid, van ongeveer 130 euro per maand naar ongeveer 75 euro per maand. Het 
overleg wordt nog periodiek verdergezet om na te gaan of bijkomende maatregelen mogelijk 
zijn. Tijdens de gesprekken met de huurders werd de bereidheid tot samenwerking van de 
SHM met de huurders geprezen en werd ook de verlaging van de huurlasten bevestigd. De 
visitatiecommissie drukt haar appreciatie uit voor deze vorm van samenwerking met direct 
resultaat voor de bewoners. 
 

- Bij de opzegging van het huurcontract gaat de technische dienst op voorhand ter plaatse om 
de huurschade te bekijken, na te gaan welke elementen de huurder zelf tijdig kan oplossen en 
om de renovatie of het grote onderhoud te kunnen inplannen. WOONZO voorkomt daarmee 
in sommige gevallen dure afrekeningen (zie ook OD 5.2). 
 

De visitatiecommissie wenst wel op te merken dat de SHM de instructies m.b.t. het boeken van de 
huurlasten, de voorschotten en de afrekeningen consequent dient te volgen o.a. ten einde een 
vergelijkbaarheid tussen de SHM’s onderling op een eenvoudige wijze mogelijk te maken. Door de 
boekingswijze van de SHM strookten de gegevens van de huurlasten zoals opgenomen in de 
prestatiedatabank niet met de werkelijke huurlasten. 

 
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM prijsbewust bouwt en verbouwt. Ze heeft de 
bouwkosten van haar werven goed onder controle en volgt de werven van nabij op. Indien men 
rekening houdt met het omvangrijk bouwprogramma van de SHM voor de volgende jaren en 
met de financiële toestand van de SHM (zie OD 5.1) is het onder controle houden van de 
bouwkosten van cruciaal belang om de financiële gezondheid van de SHM niet in gevaar te 
brengen. 
De SHM onderneemt inspanningen om de huurlasten te beheersen. De visitatiecommissie kan 
ook appreciatie opbrengen voor de aanpak bij het beperken van de huurlasten in het complex 
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“Het Convent”, een beschermd gebouw. Daar liepen de kosten erg hoog op o.a. ten gevolge van 
het beschermd karakter van het gebouw waardoor duurdere ingrepen noodzakelijk waren bij 
de renovatie. Samen met de huurders werden oplossingen gezocht en gevonden waardoor de 
huurlasten tot de helft teruggebracht werden. 
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4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van WOONZO voor de woonzekerheid van haar 
bewoners als goed: er is een duidelijke procedure huurdersachterstallen die ruimte voor 
afbetalingen biedt en er wordt goed samengewerkt met het OCMW’s van de regio rond huurders 
met (betaal)problemen. WOONZO houdt een overzicht van de huurbeëindigingen bij en 
rapporteert daarover in haar jaarverslag. Bij vertrek van de huurder peilt ze naar de reden voor 
het vertrek. In 2012 voerde de maatschappij 4 procedures bij de vrederechter in ontbinding van 
de huurovereenkomst. In twee gevallen gaf dit aanleiding tot een gedwongen uithuiszetting. In 
2013 lopen er 4 procedures bij de vrederechter tot beëindiging van de huur. 

- De cijfers rond huurbeëindiging vinden we terug in het jaarverslag. WOONZO houdt intern 
nog meer gegevens bij rond de huurbeëindigingen (mutaties, vertrek naar rusthuis, 
overlijden). WOONZO vraagt aan de huurder altijd naar de reden van zijn vertrek. In 2012 
liepen er vier procedures bij de vrederechter in ontbinding van de huurovereenkomst, 3 
overeenkomsten werden ontbonden. Eén huurder vertrok vrijwillig, 2 huurders werden 
gedwongen uit huis gezet. De visitatiecommissie vindt deze aantallen aanvaardbaar. 
 

- WOONZO heeft huurdersachterstallen voor in totaal 77.278 euro (wat 2,22% van haar 
jaarhuuromzet bedraagt). Procentueel behoort WOONZO tot de middengroep van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Volgens het eigen jaarverslag 2012 bedroeg de 
achterstal in 2012 62.783 euro. WOONZO rapporteert in het jaarverslag over de evolutie van 
de huurdersachterstallen, op welke periode ze betrekking hebben en maakt een opsplitsing 
van de achterstallen tussen huurders en ex-huurders. De visitatiecommissie vindt dit positief 
omdat zo kan worden opgevolgd of de inzet van de maatschappij voor het in het hand houden 
van huurachterstallen voldoende is. 
 

- WOONZO heeft een procedure huurdersachterstallen (“behandeling van huurachterstallen” 
genoemd) die opgenomen is in het procedurehandboek. Die procedure is gekend door de 
medewerkers. In een eerste fase zet de maatschappelijke werkster van de maatschappij 
intensief in op persoonlijke contacten met de betrokken huurders, zowel telefonisch als via 
huisbezoeken. Deze werkwijze beperkt het aantal huurbeëindigingen wegens 
huurdersachterstallen. Er is een vlotte samenwerking met de OCMW’s uit de regio rond 
huurders met problemen. Sinds 2009 is er een contract met een advocaat voor de 
invorderingsprocedure. 

 
- WOONZO werkt samen met CAW Limburg, in het kader van de zogenaamde “bemoeizorg”. 

Die begeleiding is specifiek gericht om huurders in moeilijkheden te ondersteunen en zo 
uithuiszetting te vermijden. 
 

- Door de goede samenwerking en de overlegmomenten beoordelen de sociale woonactoren 
en de bewoners, tijdens de gesprekken, de bereidheid van WOONZO om de woonzekerheid te 
bewaken als goed.  
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OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt de omgang van WOONZO met leefbaarheidsproblemen goed. De 
maatschappij heeft bij de planning van nieuwe projecten aandacht voor de diversiteit van het 
aanbod en heeft daarbij duidelijk de leefbaarheid van de wijken voor ogen. WOONZO heeft inzicht 
in de leefbaarheidsrisico’s in haar patrimonium en duidt de wijk Paspoel aan als een wijk met een 
hoger risico. Het is een wijk met o.a. 3 hogere woonblokken van 8 bouwlagen waar plannen zijn 
voor vervangingsbouw in verschillende fasen. Veel leefbaarheidsproblemen zijn er in de andere 
wijken niet. Ook de welzijnsactoren brengen die niet aan. Als er zich een acuut probleem 
voordoet, pakt de SHM dit aan, vaak in samenwerking met de welzijnsactoren.  

- Uit de gesprekken met de woon- en welzijnsactoren en de huurders blijkt dat er niet veel 
leefbaarheidsproblemen in de wijken van WOONZO zijn. Wanneer zich een dergelijk 
probleem toch voordoet, neemt de maatschappelijk werkster het dossier op en wordt gezocht 
naar de meest aangewezen begeleiding of ondersteuning. Zo werkt WOONZO bijvoorbeeld 
samen met CAW Limburg om een zestal problematische huurdersgezinnen te begeleiden, via 
een zogenaamd ‘bemoeizorgtraject’. 
 

- Voor de wijk Paspoel II heeft WOONZO voor de bestaande situatie volgende 
leefbaarheidsacties ondernomen: 

 er is een samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Limburg voor de verbetering 
van de leefbaarheid in de wijk, specifiek in Paspoel II. Een Vormingpluscentrum 
coördineert en organiseert cursussen, activiteiten, workshops en lezingen voor 
volwassenen en heeft tot taak sociaal-culturele organisaties en verenigingen te 
ondersteunen. WOONZO heeft aan Vormingplus Limburg de opdracht gegeven om 
een reeks bewonersvergaderingen te coachen in Paspoel II en geeft daarbij materiële 
ondersteuning. In een volgende fase zal WOONZO samen met RIMO Limburg vzw 
(hierna RIMO – www.rimo.be) inzetten op buurtopbouwwerk in de wijk; 

 de maatschappelijke werkster van de SHM houdt een halve dag zitdag in Paspoel II 
om huurders te helpen met hun problemen; 

 WOONZO heeft een conciërge (PWA) aangesteld in Paspoel II. Dit wordt door de 
welzijnsactoren en de bewoners als zeer positief ervaren; 

 de SHM werkt samen met de stad Tongeren en vzw De Schakelaar rond jeugd, sport 
en vakantiewerking in de wijk Paspoel. Ze stelt daarvoor een lokaal ter beschikking; 

 voor huisvuilbeheersing wordt samengewerkt met de GAS-ambtenaar van de stad 
Tongeren.  

Door deze initiatieven heeft WOONZO duidelijk “ogen en oren” in de wijk.  
WOONZO heeft bij de projectdefinitie van de open oproep voor de vervangingsbouw van 
Paspoel de kaart getrokken van een leefbare huisvesting, een leefbare omgeving en een stevig 
sociaal draagvlak in en rond haar wijken: er is bijzondere aandacht voor de gebruiksbeleving 
voor de bewoners, de toegankelijkheid en de buitenruimtes van het project.  
 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat WOONZO al goede stappen heeft ondernomen om 
bewonersgroepen bij het wijkbeheer te betrekken. Op dit moment zijn er geen structurele 
bewonersvergaderingen, maar door wijkvergaderingen bij renovaties, bij nieuwe projecten en 
door bewonersoverleg rond het beheersen van de huurlasten komt de maatschappij haar 
basisbegeleidingstaak om bewonersparticipatie te stimuleren en te ondersteunen na. Voor de 

http://www.rimo.be/


 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 27 VAN 47 

wijk Paspoel II heeft WOONZO Vormingplus Limburg gevraagd om een reeks 
bewonersvergaderingen te coachen. 

- WOONZO doet duidelijk inspanningen om bewonerswerking te stimuleren en zo ook haar 
eigen werking te verbeteren. In het complex “Het Convent” in Tongeren heeft intensief 
overleg met de huurders kunnen leiden tot een daling van de huurlasten die daarvoor erg 
hoog lagen (zie OD 3.2). Ook in de wijk Gutshoven (Heers) is door bewonersoverleg de kost 
van het groenonderhoud gedaald. De bewoners hebben n.a.v. dit overleg beslist om het 
onderhoud zelf uit te voeren. 
 

- Voor Paspoel II doet WOONZO beroep op Vormingplus Limburg om een reeks 
bewonersvergaderingen te coachen. Uit een verslag van zo’n vergadering blijkt dat heel wat 
thema’s aan bod komen: samen leven als buren, zwerfvuil, wat te doen met kleine 
problemen… 
 

De visitatiecommissie beveelt WOONZO wel aan om bewonersgesprekken te organiseren in al 
haar wijken en om in het licht van de doelstellingen die aan SHM’s worden opgelegd, een 
duidelijke visie en strategie te ontwikkelen over de manier waarop ze haar bewoners in de 
toekomst nog meer en beter zou kunnen betrekken. 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning aan de bewoners van WOONZO 
als goed. Ze heeft hiertoe een aantal procedures uitgeschreven in het procedurehandboek. Ze 
neemt sommige ondersteuningstaken op in samenwerking met woon- en welzijnsactoren. Met 
het OCMW van Tongeren is er structureel overleg. De maatschappij heeft ook veel aandacht voor 
de technische ondersteuning zowel bij de intake, tijdens de huurperiode als bij de beëindiging 
ervan. 

- Door het bijhouden en analyseren van gedetailleerd cijfermateriaal van de kandidaat-
huurders en van de gezinnen van de huurders (zie ook het jaarverslag) houdt WOONZO de 
vinger aan de pols voor haar sociaal beleid. Zo kan ze evoluties zien en oordelen of het 
noodzakelijk is om haar sociaal beleid bij te sturen.  
 

- WOONZO kent een uitgeschreven ontvangstprocedure voor nieuwe kandidaat-huurders. 
Nieuwe huurders krijgen uitgebreid uitleg over het gebruik van de woning (verwarming, 
verluchting). 
 

- Er is ook een procedure voor de afrekening van de huurwaarborg en een klachtenprocedure. 
Deze procedures zijn een duidelijke houvast voor de medewerkers van WOONZO. De cel 
Verhuring werkt intensief samen met de maatschappelijk werkster.  
 

- De maatschappelijk werkster doet individuele begeleiding van huurders in moeilijkheden en 
legt 2 tot 3 huisbezoeken per week af. WOONZO pleegt regelmatig overleg met sociale 
actoren zoals het OCMW en het CAW over individuele huurders. WOONZO heeft twee maal 
per jaar structureel overleg met het OCMW van Tongeren. WOONZO wil zelf dit structureel 
overleg uitbreiden tot de andere OCMW’s. 
 

- Bij technische interventies worden al eens sociale aandachtspunten vastgesteld die door de 
dienst verhuringen of de maatschappelijk werkster worden opgenomen, die samen met de 
bewoners naar oplossingen zoekt. 
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- Als de huur wordt opgezegd, volgt er een “preventief” bezoek aan de vertrekkende huurder 

om deze tips te geven over de nog noodzakelijke herstellingen die de huurder zelf kan doen 
(zie ook OD 3.2). Zo wil WOONZO een dure afrekening voor huurschade voorkomen. De 
visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk, die bij nogal wat SHM’s wordt toegepast. Voor 
centrale verwarmingsproblemen is er een 24 uur-service waarmee de huurders rechtstreeks 
contact kunnen opnemen. 
 

- Het gesprek van de visitatiecommissie met de bewoners verliep in een opvallend goede sfeer. 
Uit dit gesprek bleek veel betrokkenheid van de bewoners met elkaar en een algemeen 
tevreden gevoel over de werking en de ondersteuning van de maatschappij. 
 

PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Totaaloordeel: Goed 
 
WOONZO is zich duidelijk bewust van de sociale missie die het sociaal wonen heeft. 
WOONZO zet zich in voor de woonzekerheid van haar huurders door de huurdersachterstallen 
via persoonlijke contacten op te volgen. Uit de projectdefinitie voor de vervangingsbouw in de 
wijk Paspoel II blijkt dat WOONZO een visie heeft ontwikkeld rond leefbaarheid in haar wijken. 
WOONZO is goed georganiseerd om leefbaarheidsproblemen op te pikken. De werking van 
bewonersgroepen wordt gestimuleerd door een samenwerking met Vormingplus Limburg en de 
maatschappij betrekt haar bewoners bij de beheersing van de huurlasten. De 
huisvestingsondersteuning loopt goed, dit tot tevredenheid van de bewoners. De 
visitatiecommissie vindt nog meer structureel overleg met alle welzijnsactoren wel 
aangewezen. 
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De SHM scoort voor verbetering vatbaar op het vlak van financiële leefbaarheid. Vanaf 2007 
t.e.m. 2011 begeleidde de VMSW WOONZO op financieel vlak omdat er problemen waren met de 
financiële leefbaarheid en de daarmee samenhangende continuïteit van de SHM. Uiteindelijk 
resulteerde dit ook in een plan van aanpak 2011-2015 dat als doel heeft dat de SHM rond 
2015/2016 een positieve vrije cashflow zou behalen, wat de SHM ook financieel leefbaar zou 
maken. De financiële toestand van de SHM evolueert in de positieve richting maar een uiterst 
voorzichtig financieel beheer blijft absoluut noodzakelijk. De financiële ratio’s onderbouwen deze 
beoordeling. 

- WOONZO voldoet op volgende financiële ratio’s niet aan de norm: 
 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin lag in de periode 2008 t.e.m. 2012 altijd 

onder de 1. Deze ratio geeft weer in welke mate de SHM in staat is om haar financiële 
verplichtingen op korte termijn na te komen. Wanneer de ratio lager dan 1 bedraagt, 
stelt er zich op dit vlak een probleem. Sinds 2012 kan een lichte verbetering worden 
vastgesteld in deze ratio maar blijft ze met 0,7 in de gevarenzone; 

 de netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering heeft in de afgelopen 5 
jaren nooit aan de norm voldaan. Een netto vrije cash flow marge die minder dan 1 
bedraagt wil zeggen dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven. Hoe lager dit kengetal 
hoe meer de SHM zich in de veilige zone bevindt. In de periode van 2008 t.e.m. 2012 is 
de netto vrije cash flow ongeveer stabiel gebleven net boven de 1. 
 

- De netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering lag in 2012 met 2% licht boven de 
norm (norm is hoger dan 0%). In de periode 2008 t.e.m. 2010 lag de nettowinstmarge rond de 
0%, in 2011 bedroeg deze ongeveer 22%, maar dit was uitzonderlijk omwille van een 
terugname van een boekhoudkundige voorziening voor groot onderhoud en herstellingen. 
 

- Met een solvabiliteit van ongeveer 9% in de jaren 2011 en 2012 blijft er een risico dat de SHM 
haar financiële verplichtingen t.o.v. schuldeisers niet zou kunnen nakomen. Het aandeel eigen 
vermogen in de balans zorgt immers maar voor een beperkte buffer in geval van grote 
schommelingen in de uitgaven en inkomsten van de SHM. De solvabiliteit is licht verbeterd 
t.o.v. de periode 2008 t.e.m. 2010. 
 

- De financiële ratio’s voldeden in de periode voor 2008 ook niet aan de norm. De investeringen 
in de renovatie van het patrimonium in de periode 2006/2007 en in de grote onderhouds- en 
herstellingswerken gefinancierd met eigen middelen hadden een bijkomende negatieve 
invloed op financiële toestand van de SHM die vrij vlug tot uiting kwam in de financiële 
planning door de VMSW opgemaakt. Vanaf 2007 t.e.m. 2011 werd WOONZO begeleid door de 
VMSW om aan deze toestand te remediëren. Samen met de VMSW werden een aantal 
noodzakelijke stappen uitgewerkt en geïmplementeerd, zoals een personeelsherstructurering 
en het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen. In 2011 resulteerde dit ook in een 
plan van aanpak om de SHM terug financieel leefbaar te maken tegen 2015/2016. In dit plan 
van aanpak heeft WOONZO eerst en vooral een aantal knelpunten gedefinieerd, zoals de vrij 
hoge werkingskosten, het gebrek aan eigen middelen en dus aan een buffer, de problematiek 
van de renovatie van Paspoel II, de lange doorlooptijd van nieuwbouw- en renovatieprojecten 
en een hoog sociaal passief. Vervolgens werden 11 maatregelen voorgesteld waarvan de 
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belangrijkste reeds vermeld werden in dit rapport en die als volgt kunnen samengevat 
worden in 7 punten: 

 een personeelsherstructurering; 

 de correcte afrekening van de huurlasten; 

 het correct en tijdig realiseren van de projecten die in de pijplijn zitten binnen het 
NFS2(nu FS3)-plafond (waarbij nieuwe projecten tijdelijk naar de achtergrond werden 
geschoven); 

 diverse besparingsmaatregelen (zie OD 5.2) en de beheersing van de leegstand, 
vooral in het project Paspoel II; 

 de beperking van de aankoop van niet-strategische gronden en panden (zie OD 1.4); 

 de beheersing van de kosten voor onderhoud en herstelling (bevriezing van de 
uitgaven); 

 de verkoop van woningen met hoge verwachte renovatiekosten. 

Ten slotte worden alle maatregelen en investeringen ook geëvalueerd aan de hand van 

een financiële planning.  

 
- Zowel uit de eigen financiële planning van de SHM als uit deze opgemaakt door de VMSW (zie 

OD 5.4) blijkt dat er in de eerste drie jaren (2014 t.e.m. 2016) geen liquiditeitstekorten 
worden verwacht maar dat de liquiditeitspositie vanaf 2017 in de negatieve zin evolueert 
omdat er vanaf dan wel een negatieve vrije cashflow wordt voorspeld door de modellen.  
 

- Voor de beoordeling van de financiële toestand is het ook relevant op te merken dat de 
(mediaan) huurprijs per maand voor een appartement, bungalow of duplex bij de 20 laagste 
van de sector ligt. De mediaan huurprijs van een eengezinswoning ligt bij meer dan 60% van 
de SHM’s hoger. De huurinkomsten van de SHM liggen dus relatief laag maar de SHM bezit in 
feite nauwelijks instrumenten om hieraan te verhelpen. 
 

Aangezien de financiële toestand van WOONZO nog een aantal jaren erg precair blijft, raadt de 
visitatiecommissie ten sterkste aan te blijven inzetten op de verbetering van de financiële 
leefbaarheid van de SHM en om het actieplan 2011-2015 consequent te blijven uitvoeren. 

 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed 
 
De SHM presteert goed op het vlak van de beheersing van haar kosten. De gemiddelde (totale) 
werkings- en onderhoudskosten per woning behoren tot de 50% laagste van de sector. Bovendien 
doet de SHM inspanningen om haar kosten onder controle te houden. De frictieleegstand ligt op 
het gemiddelde van de sector.  
 
- De totale werkings- en onderhoudskosten per woning lagen in 2012 net onder de 

mediaanwaarde van de sector. De kosten voor onderhoud en werking van de SHM 
vertoonden in 2012 wel een opvallende daling t.o.v. de voorgaande jaren. Deze kosten per 
woning behoorden in de periode van 2008 t.e.m. 2011 tot de hoogste van de sector al was er 
vanaf 2010 al een licht dalende trend waar te nemen die zich dus vanaf 2012 definitief heeft 
doorgezet. Uit het actieplan 2011-2015 blijkt dat de SHM zich bewust was van de hoge 
werkingskosten per verhuurde eenheid en zich als doelstelling heeft gesteld om die in 
absolute waarde met ongeveer 250.000 euro per jaar te verminderen. In 2012 is WOONZO 
daarin geslaagd en bedroeg de daling zelfs 350.000 euro. Vertaald naar de kosten per 
woongelegenheid betekent dit een verlaging van de werkingskosten van ongeveer 1.780 euro 
per woning naar ongeveer 1.200 euro per woning per jaar. 
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- De SHM heeft dus maatregelen genomen om haar kosten te beheersen: 

 de SHM heeft een heel overzichtelijk document opgemaakt omtrent de indeling en de 
werking van de eigen technische dienst. Dit bevat duidelijke taakbeschrijvingen, 
verantwoordelijkheden en controlepunten. De visitatiecommissie is de mening 
toegedaan dat grondig werd nagedacht over een efficiënte werking van de eigen 
technische dienst en over de opvolging van de externe aannemers. Dit zal bijdragen 
tot het beheersen van de kosten voor groot onderhoud en herstellingen; 

 WOONZO toetst de financiële gevolgen af van voorstellen van beslissingen t.o.v. de 
jaarbegroting. Alhoewel een jaarbegroting slechts een beperkte waarde heeft bij een 
SHM omdat de allerbelangrijkste uitgaven, m.n. de aflossingen van de leningen en de 
personeelskosten moeilijk op korte termijn te verminderen zijn, kan het toch een 
instrument zijn om kleinere uitgaven onder controle te houden. Bovendien gebruikt 
de SHM de begroting ook om achteraf de actuele toestand te vergelijken met de 
budgetten en krijgt men op een overzichtelijke manier een evolutie van de reële 
uitgaven en inkomsten t.o.v. de gebudgetteerde waarden over meerdere jaren; 

 De belangrijkste maatregelen werden opgenomen in het actieplan 2011-2015: 
o op een sociale manier wordt een herstructurering van het personeelseffectief 

doorgevoerd (al wordt daarbij wel aandacht besteed aan de versterking van 
de klantontvangst); 

o er werd een besparingsactie doorgevoerd op het vlak van de algemene 
kosten waarbij duidelijk tal van uitgaven in vraag werden gesteld en 
afgetoetst op hun noodzaak. Abonnementen werden opgezegd, 
verplaatsingskosten verminderd, vacaturekosten stopgezet, … 

o de uitgaven voor groot onderhoud en herstellingen werden bevroren voor 5 
jaren (waarbij noodzakelijke herstellingen wel uitgevoerd worden). 

De visitatiecommissie ervaart de SHM als kostenbewust. De inspanningen van WOONZO 

hebben duidelijk resultaat opgeleverd en de visitatiecommissie waardeert de 

verwezenlijkingen die op korte termijn werden gehaald. Een vergelijking van de uitgaven 

2012 t.o.v. 2011 toont aan dat WOONZO bijna alle uitgaven heeft kunnen drukken. Gelet 

op de financiële toestand van de SHM zullen deze inspanningen natuurlijk nog enkele 

jaren moeten aangehouden worden maar ook dit aspect werd in het actieplan 2011-2015 

opgenomen. Kortom, WOONZO heeft een duidelijke strategie om haar kosten te 

verminderen. 
 

- De frictieleegstand lag in 2010 en 2011 vrij hoog in vergelijking met de rest van de sector. 
WOONZO situeerde zich bij de 25% SHM’s met de hoogste frictieleegstand in die periode. 
Opnieuw luidde 2012 een ommekeer in. De frictieleegstand bedroeg nog ongeveer 1,55% in 
2012, meer dan een halvering, en daarmee scoorde WOONZO net niet bij de 50% beste 
scorende SHM’s in 2012. Om leegstand zoveel mogelijk te vermijden, houdt de SHM bij de 
opzegging van het huurcontract een zogenaamde ‘voorcontrole’. Zo kan de SHM aan de 
huurder melden welke zaken hij in orde moet brengen tegen het einde van de 
opzeggingsperiode en worden kosten ten laste van de huurder zoveel mogelijk vermeden. De 
SHM bepaalt op dat moment ook welke herstellingen ten laste van de verhuurder zijn, zodat 
ze voor het einde van de opzeggingsperiode materialen kan bestellen, de herstellingen door 
eigen arbeiders kan inplannen en onderaannemers tijdig kan bestellen. De SHM probeert 
daarmee de periode van frictieleegstand tussen twee verhuringen zo klein mogelijk te 
houden. De woon- en welzijnsactoren gaven over het algemeen aan dat ze geen weet hadden 
van een leegstandsproblematiek bij WOONZO. De SHM gebruikt ook een vrij overzichtelijk 
systeem om de leegstand op te volgen en daaruit blijkt dat de frictieleegstand zelden langer 
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bedraagt dan 1 maand, met de uitzondering voor de oudere woningen die aangemerkt 
werden om te verkopen. 
 

- Structurele leegstand was de voorbije jaren zo goed als onbestaande, maar de SHM heeft dan 
ook nauwelijks grote renovaties uitgevoerd waarbij het betreffende patrimonium langzaam 
maar zeker diende leeggemaakt te worden om de werken mogelijk te maken. Voor het 
project Paspoel II worden de verhuisbewegingen nu wel voorbereid en de structurele 
leegstand begint dus op te lopen. In het actieplan 2011-2015 wordt als doelstelling 
aangegeven dat de leegstand hierdoor “minimaal” dient te blijven. In het project “Paspoel 
Anders” wordt een efficiënte aanpak van de herhuisvesting als een van de accenten 
aangebracht. De SHM probeert dus ook de structurele leegstand te beheersen. De 
visitatiecommissie raadt aan om bij collega-SHM’s, die de voorbije jaren geconfronteerd 
werden met veel verhuisbewegingen, na te gaan hoe zij de structurele leegstand 
minimaliseren. 
 

- Bij OD 3.1 “De SHM bouwt prijsbewust” is reeds uitgebreid aan bod gekomen dat de SHM de 
contractwijzigingen t.o.v. het aanbestedingsbedrag (meerwerken) voor renovatieprojecten 
onder controle heeft. Het aantal nieuwbouwprojecten is de voorbije jaren nog te beperkt 
geweest om een algemene conclusie te trekken op het vlak van het voorkomen van 
meerwerken. 

 
OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude 
Beoordeling: goed 
 
De SHM scoort goed op het vlak van het voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal maar 
kan haar inspanningen op het vlak van het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude 
opdrijven. In percentage van de huurinkomsten behoort de huurdersachterstal bijna bij de 50% 
laagste van alle SHM’s en dit in de voorbije 5 jaren. De SHM hield echter de kosten voor de 
huurschade bij vertrokken huurders t.e.m. 2011 extracomptabel bij en boekte dit pas in indien de 
betreffende bedragen werden ontvangen. Vanaf 2012 worden deze vorderingen op de huurders 
vertrokken vanaf 2012 wel correct en tijdig ingeboekt. De visitatiecommissie beschikte niet over 
het volledige bedrag van de vorderingen op de vertrokken huurders van voor 2012 zodat de 
visitatiecommissie geen oordeel kan vellen of deze invloed heeft op het percentage 
huurdersachterstal. 

 
- WOONZO heeft een uitgebreide procedure huurdersachterstallen (“behandeling van 

huurachterstallen” genoemd) die opgenomen is in het procedurehandboek. Die procedure is 
gekend door de medewerkers. In een eerste fase zet de maatschappelijke werkster van de 
maatschappij intensief in op persoonlijke contacten met de betrokken huurders, zowel 
telefonisch als via huisbezoeken (zie OD 4.1). Er is een vlotte samenwerking met de OCMW’s 
uit de regio rond huurders met problemen. De procedure laat ook de nodige ruimte voor het 
opstellen van een afbetalingsplan (met in principe een maximumduur van 3 maanden). 
 

- De SHM hield t.e.m. 2011 de kosten voor de huurschade bij vertrokken huurders 
extracomptabel bij en boekte dit pas in indien de betreffende bedragen worden ontvangen. 
Volgens de boekhoudwetgeving dienen deze vorderingen op de (vertrokken) huurders 
minimaal jaarlijks geïnventariseerd te worden en in de boekhouding te worden opgenomen. 
Afhankelijk van de bijzondere boekhoudregels voor de SHM’s, kan ook onmiddellijk een 
waardevermindering worden geboekt indien de SHM meent dat deze vordering (gedeeltelijk) 
oninvorderbaar is geworden. De visitatiecommissie heeft geen volledig zicht gekregen op het 
bedrag van het extracomptabele huurdersachterstallen en kan dus geen oordeel vellen over 
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de invloed ervan op het percentage huurdersachterstal. De SHM neemt nu de betreffende 
kosten in de boekhouding op en dient, conform de reglementering, de nodige afboekingen en 
waardeverminderingen periodiek te boeken. Dit draagt tevens bij tot een vergelijkbaarheid 
tussen de SHM’s onderling. 
 

- De SHM besteedt aandacht aan het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude. Eerst en 
vooral licht de SHM bij het ondertekenen van het huurcontract het belang van het aangeven 
van bijwoning toe. Bij een bezoek door huurders aan de SHM wordt bij vermoeden van fraude 
nogmaals extra gewezen op dit vermoeden en worden de huurders ‘verzocht’ zich in regel te 
stellen. Sinds eind juli 2013 heeft de SHM een afspraak met de stad Tongeren dat bij een 
vermoeden van domiciliefraude, er een schrijven kan gericht worden aan de dienst bevolking, 
die vervolgens de wijkagent instrueert om een controle ter plaatse uit te voeren. Tot op het 
moment van de visitatie had WOONZO 5 dossiers opgestuurd naar de dienst bevolking ter 
controle. Voor 4 dossiers heeft de wijkagent aangegeven “dat alles in orde is”. Voor 1 dossier 
heeft de SHM nog geen informatie ontvangen en dit zal overgemaakt worden aan de inspectie 
RWO voor verder onderzoek. Verder heeft de SHM bij een ander dossier de huur opgezegd 
nadat via de wijkagent de melding was gekomen dat de huurder een kamer onterecht 
onderverhuurde. Dit dossier is sinds een zestal maanden in behandeling bij het vredegerecht 
van Tongeren. Een uitspraak is er nog niet. De visitatiecommissie wijst erop dat sommige 
SHM’s een aantal instrumenten hebben ontwikkeld om meer actief met domicilie- en sociale 
fraude om te kunnen gaan, zoals een ‘risicoanalyse’, het vergelijken van de inkomens over 
een aantal jaren, …. De visitatiecommissie stelt voor dat WOONZO te rade gaat bij deze 
collega SHM’s. Het bestrijden van domicilie- en sociale fraude draagt tevens bij tot het 
voorkomen van huurdersachterstallen omdat hiermee hoogoplopende verrekeningen worden 
voorkomen. 

 
OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
Vanaf 2007 t.e.m. 2011 werd WOONZO op financieel vlak begeleid door de VMSW die daarbij 
intensief gebruikt maakt van haar eigen financieel planningsinstrument. De SHM stelt een 
alternatieve, financiële planning op met een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar, al wordt slechts de 
eerste 5 jaren actief gebruikt. Deze plannen worden besproken op de raad van bestuur en hebben 
als input gediend voor het actieplan 2011-2015. Omdat de SHM beide plannen als een 
beleidsinstrument gebruikt, is de visitatiecommissie van oordeel dat de SHM goed presteert voor 
deze operationele doelstelling.  
 
- Aangezien de SHM onder financiële begeleiding van de VMSW stond in de periode 2007 t.e.m. 

2011 maakte ze automatisch gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen 
van haar financiële planning. Volgens dit model wordt de cashflowstroom uit de gewone 
operationele werking aangevuld met de financiële stromen van de eenmalige 
investeringsuitgaven voor groot onderhoud, voor aankopen en/of voor renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. Deze investeringen kunnen gefinancierd worden met gesubsidieerde 
lange termijnfinanciering (via NFS2 of FS3), met marktconforme leningen en/of met eigen 
middelen. In dit laatste geval is er een directe negatieve impact op de liquide middelen van de 
SHM. De planning van de VMSW concentreert zich in eerste instantie op de 
terugbetalingscapaciteit van de SHM van de door de VMSW toegestane leningen.  
 

- WOONZO heeft een eigen model van financiële planning opgemaakt. Het concept hiervan 
vertrekt van dezelfde basisgegevens als het VMSW-plan en werd afgetoetst met de VMSW 
maar de SHM beschouwt dit eigen instrument als eenvoudiger te hanteren. De SHM checkt 
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wel periodiek af of de beide planningen dezelfde resultaten opleveren. De renovatie- en 
onderhoudsplanning is geïntegreerd in de financiële planning evenals de geplande verkopen 
van sociale huurwoningen en koopwoningen (projecten Riemst). Alhoewel de beide 
planningen aangeven dat de financiële toestand vanaf 2016 zal verbeteren, is de financiële 
planning van de SHM wat optimistischer. Vooral de inkomsten worden door de SHM hoger 
ingeschat dan door de VMSW. 

 
- De maatschappij beschikt over een overzichtelijke projectplanning t.e.m. 2020 waarin alle 

eventuele sloop- en nieuwbouwprojecten zijn opgenomen, incl. het (gewenste) jaar van 
realisatie. De voorziene structurele leegstand i.f.v. komende werken is daarin eveneens 
aangegeven. Deze planning vormt ook de input van het financieel plan (zie OD 1.1).  

 
Het financiële plan heeft als een belangrijke input gediend voor het actieplan 2011-2015 en het 
wordt dus als een beleidsinstrument gebruikt. Toch raadt de visitatiecommissie aan om nog 
intensiever gebruik te maken van deze financiële planningen bij het nemen van belangrijke 
investeringsverplichtingen en altijd een tijdshorizon van minimaal 10 jaar te beschouwen en bij 
voorkeur zelfs 15 tot 20 jaar. Rekening houdend met de financiële toestand en de omvangrijke 
investeringen in het project Paspoel II is dit de enige realistisch te beschouwen periode. Ter 
onderbouwing van deze stelling: de terugbetalingstermijn van de onderliggende NFS2/FS3-
leningen bedraagt al minimaal 33 jaar.  
 
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie vindt dat WOONZO goede prestaties levert in haar streven om naar een 
echte woonmaatschappij te evolueren en baseert zich daarbij op de volgende argumenten: 
- in het verleden bouwde WOONZO ook sociale koopwoningen. Momenteel is er een informele 

afspraak met KLE Tongeren dat deze SHM in het actieterrein voortaan instaat voor het 
realiseren van de koopwoningen. WOONZO zal nog twee voorziene projecten met 
koopwoningen in Riemst afwerken. De visitatiecommissie suggereert wel om de opgebouwde 
expertise m.b.t. de koopactiviteiten niet verloren te laten gaan; 

- de SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van de gemeenten uit het actieterrein. Uit de 
verslagen van het lokale woonoverleg blijkt dat de projecten van WOONZO daarbij aan bod 
komen. In Tongeren wordt natuurlijk bijzondere aandacht besteed aan het project “Paspoel 
Anders”; 

- er is periodiek overleg met de SVK’s actief in het actieterrein van WOONZO. De SHM verwijst 
ook door naar de SVK indien nodig en de folders van de SVK’s zijn beschikbaar in de 
wachtruimte van WOONZO; 

- de SHM is in hetzelfde gebouw gevestigd als de erkende kredietmaatschappij “Eigen Huis” 
zodat doorverwijzing erg eenvoudig is; 

- in het verleden heeft de SHM haar actieterrein sterk uitgebreid (zie beschrijving in hoofdstuk 
3). Onder andere gelet op de financiële toestand van de SHM is een uitbreiding van het 
actieterrein niet onmiddellijk aan de orde. 

Samenwerking met het VWF is er nog niet maar het VWF neemt deel aan het lokaal woonoverleg 
van Tongeren zodat er toch periodiek contacten zijn. 
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OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM over een goed systeem van interne controle 
beschikt. De SHM heeft een aantal procedures en processen beschreven en opgenomen in een 
procedurehandboek. Het vier-ogen principe m.b.t. betalingen en de controle van facturen wordt 
gerespecteerd. De deontologische code is gekend door de leden van de raad van bestuur en het 
personeel. 

 

- Een aantal kritische processen zijn beschreven en waren reeds vroeger goedgekeurd. Deze 
procedures werden in de loop van 2013 gebundeld in het procedurehandboek dat kort na de 
visitatie werd goedgekeurd (zitting van de raad van bestuur 28/10/2013). Het 
procedurehandboek bevat 3 grote hoofdstukken, m.n. de procedures m.b.t. de interne 
controle en organisatie, de procedures m.b.t. kandidaten en huurders en de deontologische 
codes. Samen met de directie en de betrokken medewerkers werden een 3-tal procedures 
overlopen om na te gaan of de principes van functiescheiding worden gerespecteerd en om te 
verifiëren, in de mate van het mogelijke, of de procedures ook gekend zijn en worden 
toegepast: 

 de betalingsprocedure is zodanig opgebouwd dat de betalingen die moeten uitgevoerd 
worden in het betalingssysteem ISABEL worden ingevoerd. De boekhouder controleert 
deze verrichtingen. De zaakvoerder ondertekent de betalingen na controle van bedrag 
en rekeningnummer. De directeur kan geen betalingen invoeren in ISABEL, enkel 
handtekenen; 

 de procedure huurachterstallen; 
 de procedure verwerking aankoopfacturen. 

Deze drie procedures voldoen aan het principe van functiescheiding en zijn bij de bevraagde 
medewerkers gekend.  
 

- Over het algemeen zijn de procedures overzichtelijk opgemaakt (o.a. met flowdiagrammen). 
Vooral het schema omtrent de technische dienst is bijzonder bevattelijk en heeft in een 3-tal 
pagina’s alle elementen van de werking weer, zoals de bevoegdheden, de taken, de 
controlepunten, enz… Nochtans gaven de huurders aan dat het opvolgen van de gemelde 
technische klachten een aandachtspunt is voor de werking van de SHM. De visitatiecommissie 
raadt de SHM aan om na te gaan of de procedures voor de technische klachtenopvolging 
voldoende controlepunten bevatten om de afhandeling ervan op te volgen en om technische 
klachten te detecteren die lang blijven aanslepen.  
 

- Uit de verslagen van Inspectie RWO blijkt dat de SHM een permanente inspanning moet 
leveren om de procedures up-to-date te houden en de visitatiecommissie kan zich aansluiten 
bij de opmerking dat het wenselijk zou zijn alle belangrijke contacten met de (kandidaat-) 
huurders in het (elektronisch) dossier op te nemen. Volgens de SHM gebeurt dit nu al voor de 
procedure huurderachterstallen en is het de bedoeling dit op termijn uit te breiden tot alle 
belangrijke contactnames, na aanpassing van de huuradministratiesoftware van de SHM. 

 

- WOONZO beschikt over een deontologische code voor het personeel en voor de leden van de 
raad van bestuur. Procedures kunnen een hulpmiddel zijn om integer te werken maar kunnen 
in complexe organisaties als SHM‘s niet alle situaties vatten. Een deontologische code biedt 
raadsleden en personeelsleden van een SHM een bijkomende houvast om integer te kunnen 
handelen onder tal van omstandigheden.  
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-  
 
OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie meent dat de SHM bereid is tot verandering en verbetering. 
 

- WOONZO komt uit een moeilijke periode die in 2007 onder meer resulteerde in een 
directiewissel. Vanaf 2007 stond de SHM onder financiële begeleiding van de VMSW. De 
financiële problemen brachten de continuïteit van de SHM immers in gevaar. Samen met de 
VMSW werd een plan van aanpak tot gezondmaking van de financiële toestand uitgewerkt. 
Uit wat voorafgaat in dit rapport blijkt dat de financiële gezondheid van WOONZO terug in de 
goede richting evolueert. De SHM heeft bewezen dat ze dit plan autonoom kan uitvoeren en 
dus bereid is tot verbetering en tot de verhoging van de efficiëntie. Dit plan heeft als grootste 
beperking dat het enkel focust op de financiële toestand van de SHM en dus geen 
ondernemingsplan is. Dergelijk plan bevat traditioneel de visie en missie van de SHM evenals 
de strategische doelstellingen die vertaald worden naar operationele doelstellingen en ten 
slotte ook in een actieplan en de nodige acties.  
 

- Verder gaf de raad van bestuur aan dat er op het vlak van de interne communicatie tussen de 
diverse diensten de laatste jaren een opmerkelijke verbetering valt waar te nemen. De raad 
van bestuur heeft op eigen initiatief een audit uitgevoerd m.b.t. de werking van de SHM en de 
interne communicatie maar aangezien het rapport zich nog in de ontwerpfase bevond, hield 
de SHM er aan om het rapport nog niet te overhandigen aan de visitatiecommissie. In ieder 
geval geeft dit aan dat de SHM aandacht heeft voor zelfevaluatie en van daaruit haar werking 
wil verbeteren. De visitatiecommissie nodigt de SHM dan ook uit om de opgedane ervaringen 
op een hoger niveau te tillen en het verbeteringstraject op een meer gestructureerde manier 
aan te pakken. Daarbij kan ze misschien een beroep doen op SHM’s die al een belangrijk 
gedeelte van dit traject hebben afgelegd.  

 
- De organisatie van de SHM kent een vrij vlakke structuur. Elke medewerker heeft een 

functiebeschrijving, een jaarplanning en wordt (twee)jaarlijks geëvalueerd. De 
personeelsleden geven zelf aan dat ze een sterk team vormen. De SHM maakt verder vooral 
gebruik van de opleidingen georganiseerd door de VMSW, VVH en Wonen Vlaanderen. 
Volgens de sociale balans hebben 6 personeelsleden daarnaast 52 uur (betalende) opleiding 
gevolgd in 2012, dit komt neer op ongeveer een halve opleidingsdag per personeelslid of 
ongeveer 0,25% van het totaal aantal gepresteerde uren. Dit visitatiecommissie vindt dit een 
relatief beperkte opleidingsinspanning voor de complexe omgeving waarin een SHM opereert. 
De SHM investeert in beperkte mate in het gebruik van informatietechnologie en is op dat 
vlak eerder een volger die vooral vertrouwt op de aansturing door haar grootste 
softwareleverancier. 

 
- De SHM zet in op het volgen van de vastgoedmarkt. In de projecten die gerealiseerd worden 

door promotoren binnen de sociale last zoals gedefinieerd in het grond- en pandendecreet 
heeft WOONZO actief onderhandeld met de projectpromotoren en hebben deze telkens 
rekening gehouden met de wensen van de SHM op het vlak typologie van de woningen (zie 
OD 1.1).  
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PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar 
 
De SHM scoort voor verbetering vatbaar op het vlak van financiële leefbaarheid. Vanaf 2007 
t.e.m. 2011 begeleidde de VMSW WOONZO op financieel vlak omdat er problemen waren met 
de financiële leefbaarheid en de daarmee samenhangende continuïteit van de SHM. De 
begeleiding resulteerde in een plan van aanpak 2011-2015 dat als doel heeft dat de SHM rond 
2015/2016 een positieve vrije cashflow zou behalen, wat de SHM ook financieel leefbaar zou 
maken. De financiële toestand van de SHM evolueert in de positieve richting maar een uiterst 
voorzichtig financieel beheer blijft absoluut noodzakelijk 
De visitatiecommissie raadt WOONZO ten sterkste aan te blijven inzetten op de verbetering van 
de financiële leefbaarheid van de SHM en om het actieplan 2011-2015 consequent te blijven 
uitvoeren. 
 
De SHM zet stappen in haar ontwikkeling naar een echte woonmaatschappij en zal op korte 
termijn nog twee voorziene projecten met sociale koopwoningen realiseren. De 
visitatiecommissie stelde vast dat WOONZO bereidheid toont om te veranderen en om haar 
prestaties te verbeteren. Alle actoren waarmee visitatiecommissie contact had, inclusief de 
bewoners, gaven aan de SHM haar werking de voorbije jaren sterk heeft verbeterd. Het is nu 
aan WOONZO om dit te bestendigen. 
 
De SHM voorkomt huurdersachterstallen en bestrijdt domicilie- en sociale fraude. Op dit laatste 
aspect kan de SHM nog progressie maken. En alhoewel de SHM een goed financieel plan 
gebruikt als een beleidsinstrument bij het nemen van investeringsbeslissing raadt de 
visitatiecommissie toch aan om intensiever gebruik te maken van dit financiële 
planningsinstrument in het kader van het omvangrijke investeringsprogramma van de SHM 
voor de volgende jaren (o.a. Paspoel II). Ten slotte zijn ook de principes van interne controle 
gekend bij de SHM en worden ze toegepast. 
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie stelt vast dat WOONZO de burgers duidelijk en goed informeert: de 
website, de informatiebrochures en de briefwisseling zijn informatief en het onthaal is 
klantgericht en vriendelijk. De huurders zijn tevreden over de communicatie met en de informatie 
door de maatschappij. Het kantoor van WOONZO is vlot bereikbaar. Klantvriendelijkheid en 
professionele dienstverlening zijn opgenomen in de deontologische code voor het WOONZO-
personeel, dat zich goed bewust is van het belang ervan.  

 
- WOONZO heeft sinds 2011 een klantvriendelijke website met actuele nieuwsberichten. De 

site is gericht op het informeren van haar doelgroepen: huurders, kandidaat-huurders en de 
betrokken woon- en welzijnsactoren. Zo kunnen bijvoorbeeld kandidaat-huurders het 
gemeentelijk toewijzingsreglement raadplegen op de website. 
 

- Het onthaal bij WOONZO verloopt klantgericht. Contact kan via telefoon, loket (voor kleine 
zaken) en verloopt steeds meer via e-mail. Er zijn ruime openingsuren (elke voormiddag en op 
woensdag ook in de namiddag) en de lokalen zijn goed toegankelijk. Het kantoor van 
WOONZO is dicht bij het centrum van Tongeren gelegen en is vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Door de architectuur van het gebouw verlopen de gesprekken met de 
huurders en de kandidaat-huurders in een open landschapsbureau, maar de inrichting van de 
open kantoren zorgt toch voor een beperkte privacy. Indien nodig zoekt de betrokken 
medewerker een apart lokaal op om die privacy echt te kunnen garanderen. De sociaal 
assistente houdt ook permanenties in de wijk Paspoel II om de drempel naar de huurders toe 
heel laag te houden. 
  

- WOONZO stelt een aantal eenvoudige infobrochures ter beschikking in de inkomhal van de 
maatschappij. Deze brochures werden bij de visitatie van de SHM Nieuw Sint Truiden als een 
goede praktijk erkend en worden wellicht door de meeste sociale huisvestingsmaatschappijen 
die deel uitmaken van het Woonplatform Limburg ter beschikking gesteld. De 
visitatiecommissie vindt deze brochures, die telkens één item behandelen (bv. tuinhuisje 
oprichten, afwasmachine plaatsen) een vorm van zeer toegankelijke, duidelijke en 
waardevolle informatie. 
 

- De medewerkers van de huurdienst en de sociale dienst volgden een opleiding klare taal. De 
visitatiecommissie krijgt een aantal brieven aan huurders te lezen die duidelijk zijn opgesteld 
en goed leesbaar zijn. 
 

- Bij de ondertekening van de huurovereenkomst ontvangt elke nieuwe huurder een 
“zakboekje voor de bewoner”. Hierin kan hij gedetailleerd terugvinden welke kosten ten laste 
zijn van de verhuurder en welke ten laste van de huurder. WOONZO communiceert met haar 
bewoners ook regelmatig via collectieve brieven (bv. gericht aan een hele wijk) en via 
berichten in de inkomhal van een wooncomplex. Zo werd recent aan alle bewoners de 
(nieuwe) hersteldienst voor de centrale verwarming meegedeeld via brief. In de wijk Op De 
Locht werd er dan weer gericht gecommuniceerd rond overlastproblemen. De bewoners 
uitten hun tevredenheid over deze open en vlotte communicatie door en met de 
maatschappij tijdens het gesprek met de visitatiecommissie. 
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- WOONZO heeft een uitgeschreven klachtenprocedure in haar procedurehandboek, maar we 
vinden geen rapportage van de eerstelijnsklachten terug in het jaarverslag, noch op de 
website. De bewoners zijn niet vertrouwd met de interne klachtenbehandelaar. Dit is volgens 
de visitatiecommissie een aandachtspunt voor WOONZO. 

 
OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
WOONZO vervult zijn communicatieplicht naar de VMSW, het agentschap Inspectie RWO en het 
agentschap Wonen-Vlaanderen op een correcte manier, hoewel de verslagen van het 
directiecomité in het verleden al eens te laat worden overgemaakt aan Inspectie RWO. De 
welzijnsactoren en de beleidsinstanties beoordelen de communicatie van WOONZO als positief. 
Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de maatschappij op dit vlak als goed. 
 
- WOONZO neemt deel aan het Lokaal Woonoverleg van de gemeenten in het actieterrein. De 

directeur is aanwezig op dit overleg en neemt soms een personeelslid mee naar dit overleg, 
naargelang de agenda. Vaak is dit de architect. Diens aanwezigheid op het woonoverleg wordt 
als zeer positief ervaren, o.a. omdat dit het overleg over de projectopvolging faciliteert. 
 

- De beleidsinstanties, zowel op stedelijk als op provinciaal niveau, zijn tevreden over de 
communicatie met en van WOONZO. De actoren omschrijven WOONZO als heel toegankelijk 
en zijn tevreden over de snelle respons en de goede rechtstreekse contacten. 
 

- WOONZO is lid van het Woonplatform Limburg, waar sinds 1975 negen sociale 
huisvestingsmaatschappijen samenwerken en overleg plegen rond de thema’s die sociaal 
wonen aanbelangen. Dit forum heeft een aparte informatiesite www.woonplatform.be. De 
samenwerking leidt tot een goede eenvormige dienstverlening aan de Limburgse sociale 
huurders en tot een betere en gestructureerde informatieverstrekking aan betrokken actoren. 
WOONZO refereert o.a. naar de logistieke ondersteuning op vlak van informatica, bv. voor het 
maken en onderhouden van de website. Dit platform maakt een snelle en degelijke 
uitwisseling van informatie tussen de betrokken woonorganisaties mogelijk. 
 

- Omwille van de positieve ervaringen die sociale woonactoren en zorgpartners met de SHM 
hebben, signaleren deze wel vragende partij te zijn om een meer structurele samenwerking 
met WOONZO op te zetten. Ze willen daarmee het sociaal beleid en de 
huisvestingsondersteuning in de regio nog versterken. De visitatiecommissie beveelt 
WOONZO aan om in gesprek te gaan met de actoren over deze vraag. 
 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De visitatiecommissie stelt vast dat WOONZO nu al peilt naar de tevredenheid van haar huurders. 
Bij elke huurder die vertrekt, wordt gevraagd naar zijn motief om te verhuizen. WOONZO heeft in 
bepaalde wijken enquêtes georganiseerd om de huurlasten en de poetskosten te evalueren, dit 
met een gunstig resultaat voor de bewoners. Voor de toekomst heeft ze werk gemaakt van meer 
uitgebreide bevragingen. Omdat die op het ogenblik van de visitatie nog niet gebruikt worden, 
worden de prestaties tot dan beoordeeld als voor verbetering vatbaar. 

- Een algemeen tevredenheidsonderzoek bij alle huurders kan een bijdrage leveren tot het 

verbeteren van de klantgerichtheid van WOONZO. WOONZO heeft recent een aantal 

enquêtes opgesteld. Die zijn nog niet in gebruik, maar WOONZO wil er snel mee aan de slag 

http://www.woonplatform.be/
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gaan. Er is een algemene bewonersenquête, een enquête voor kandidaat-huurders na 

inschrijving, een enquête voor de nieuwe huurder en een enquête voor de vertrokken 

huurder. De visitatiecommissie vindt het positief dat de algemene bewonersenquête zeer 

breed gaat en peilt naar de kwaliteit van de woning, de woonomgeving, het onthaal, de 

dienstverlening, de klachtbehandeling, de communicatie, de huurprijs/huurlasten en de 

herstellingen. Het is duidelijk dat WOONZO verbeterpunten wil halen uit die bevraging. Met 

deze instrumenten kan WOONZO een objectief en gestructureerd systeem van 

huurderstevredenheidsmetingen realiseren.  

 
De visitatiecommissie beveelt WOONZO aan om met regelmaat deze enquêtes bij voldoende 
huurders uit te voeren om daarna te communiceren over de acties die naar aanleiding van de 
meting worden genomen.  

 
PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar  
 
WOONZO informeert burgers, beleidsinstanties en actoren in haar actieterrein goed. De 
maatschappij heeft een goede website en is zowel telefonisch als fysiek goed bereikbaar. 
WOONZO neemt actief deel aan het lokaal woonoverleg en de vele partners zijn tevreden over 
de samenwerking. De welzijnsactoren willen die samenwerking graag nog wat meer structureel 
ingebed gezien. WOONZO peilde in het verleden op beperkte basis naar de tevredenheid van 
haar bewoners, maar heeft nu een aantal enquêtes uitgewerkt maar nog niet toegepast om dit 
in de toekomst grondiger te doen met het oog op het detecteren en aanpakken van 
verbeterpunten voor de hele organisatie. 

  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 41 VAN 47 

5. AANBEVELINGEN 

5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 
Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM 
de volgende aanbevelingen: 

 
1. Ga actief op zoek naar mogelijkheden en initiatieven in het kader van bijzondere 

doelgroepen en bevraag de sociale actoren daarover. Stem waar nodig het aanbod van 
huurwoningen af op de noden van deze doelgroepen (OD 1.5); 

2. Werk een visie en strategie uit op het vlak van milieuvriendelijkheid in functie van 
betaalbaarheid en vertaal dat in concrete 
maatregelen. Informeer de huurders omtrent het energiezuinig omgaan met de woning.  

3. Neem het concept van aanpasbaar bouwen mee in de toekomstige nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Werk hier een strategie rond uit. Een aanpasbaar gebouwde woning kan 
meegroeien met de bewoners (“levenslang wonen”) en kan ook dienen voor een wisselend 
doelpubliek (oud, jong, personen met een beperking) of aan de evoluerende noden van de 
huidige bewoners. De SHM kan daarbij een beroep doen op de expertise van collega’s SHM’s. 
(zie OD 2.3);  

4. Blijf inzetten op de verbetering van de financiële leefbaarheid van de SHM en voer de 
maatregelen opgesomd in het actieplan 2011-2015 consequent uit (OD 5.1) en maak nog 
intensiever gebruik van de financiële planningsinstrumenten bij het nemen van belangrijke 
investeringsverplichtingen. Beschouw daarbij altijd een tijdshorizon van minimaal 10 jaar en 
bij voorkeur zelfs 15 tot 20 jaar. Zet tevens een opvolging op op het vlak van de bouwkosten 
tijdens de volledige projectcyclus (van “gepland” bij het idee tot “uitgevoerd” bij definitieve 
oplevering) en rapporteer hierover periodiek aan de raad van bestuur en eventueel via het 
jaarverslag (OD 3.1). Deze opvolging geeft een inzicht in het feit of de SHM globaal 
prijsbewust bouwt en biedt tevens mogelijkheden om, waar nodig, bij te sturen. Dit bijsturen 
kan ook de vorm aannemen van het aanpassen van de ontwerpnota en/of de bestekken; 

5. Organiseer bewonersgesprekken in al de wijken, dit in het licht van de doelstellingen die aan 
SHM’s worden opgelegd in het kader van bewonersparticipatie. Ontwikkel ter zake een 
duidelijke visie en strategie over de manier waarop de bewoners in de toekomst nog meer en 
beter zou kunnen betrokken worden; 

6. Implementeer de recent uitgewerkte tevredenheidsmetingen de volgende jaren zo ruim 
mogelijk gespreid over het hele patrimonium. 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
- De SHM heeft oog voor de verbetering van de eigen werking. De visitatiecommissie heeft 

voldoende vertrouwen dat de maatschappij verbeterpunten zelfstandig zal oppakken. 
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5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid. 
 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij 
die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context de meest effectieve 
en efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere 
SHM’s en woonactoren wordt gebracht. 
 
Op basis van de prestatiebeoordelingsmethodiek heeft de visitatiecommissie geen bijzondere 
werkwijzen geïdentificeerd die mogelijk als ‘goede praktijk’ uitgediept en veralgemeend kunnen 
worden naar andere sociale huisvestingsmaatschappijen. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

 
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 
- Inge Gaublomme   Directeur 
- Bart Princen   Voorzitter 
- Stijn Wissels   Ondervoorzitter 
- Charly Vanandroye   Bestuurder (gemeente Heers) 
- Omer Vanderbeeken  Bestuurder (OCMW Borgloon) 
- Guy Deckers   Bestuurder (privé) 
 
Medewerkers SHM 
- Dirk Steukers   Financieel manager 
- Marnik Croux   Architect – projectcoördinator 
- Cindy Vanelderen   Coördinator van de administratie 
- Geneviève Claesen   Maatschappelijk assistente 

 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Stefanie Grootaers   Stedenbouwkundige ambtenaar Stad Borgloon 
- Hilde Van Ransbeeke  Coördinator IGS Haspengouw - Stebo 
- An Dubois    OCMW afgevaardigde – Gemeente Heers 
- Rob Schoufs   Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening – Gemeente Riemst 
- Ingrid Quinten   Afdelingshoofd Wonen Provincie Limburg 
- Marlies Janssen   Huisvestingscoördinator Stad Tongeren 
 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Geert Van den Berghe  Teambegeleider CAW Limburg 
- Linda Machiels   Diensthoofd OCMW Borgloon 
- Toon Machiels   Coördinator Huisvestingsdienst Huurderssyndicaat 
- Annelies Vanvinckenroye  Maatschappelijk assistent OCMW Tongeren 
- Arlette Bours   Diensthoofd sociale dienst OCMW Tongeren 
- Inge Vanbrabant   Coördinator SVK Houtvast 
- Emmy Bourguignon   Sociale Dienst OMCW Riemst 
- Katrien Hechtermans  Coördinator SVK Land van Loon 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- Een tiental aanwezige huurders 

De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 

 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
- Jo Dardenne   Schepen Stad Borgloon 
- Katja Oclin    Voorzitter OCMW Riemst – Schepen Gemeente Riemst 
- Johnny Vrancken   Voorzitter OCMW Tongeren – Schepen Stad Tongeren 
- Jos Schouterden   Schepen Stad Tongeren 

 

  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING WOONZO  PAGINA 44 VAN 47 

BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN  

 
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale 
huisvestingsmaatschappij . De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM 
in staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de 
SHM als lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor 
een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische 
lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het 
rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in 
de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties 
van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 
www.wonenvlaanderen.be.  
 
Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende 
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast 
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op de 
privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme aanpassingen 
nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou zijn. Daarnaast 
speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol. Het subsidiabel 
plafond is identiek aan dat van een nieuwbouwwoning  
Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de 
eerste verplichte stap om in aanmerking te kunnen komen voor 
een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM een 
project digitaal aanmelden bij de VMSW. Niet alle details 
moeten op dat moment bekend zijn en zelfs het aantal en type 
woningen kan nog wijzigen. Bedoeling van de aanmelding is dat 
de overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op de projecten die 
SHM’s in Vlaanderen op middellange termijn plannen. 
Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail 
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het 
gaat om woningen die in overeenstemming met de ‘C2008 
(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer 
en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een ‘aanpasbare 
woning’ biedt de mogelijkheid om de woning zonder al te grote 
ingrepen en tegen een lage kost aan te passen aan de gewijzigde 
noden van de bewoners. De maatvoeringen voor de aanpasbare 
woningen zijn afgeleid van de gebruiksruimten voor 
rolstoelgebruikers, maar deze zijn comfortabel voor iedereen. 
Voor een omschrijving van de criteria waaraan deze woningen 
moeten voldoen: zie C2008, p. 112-116 (www.vmsw.be ). 
Actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 
de SHM woningen sociaal verhuurt of zal verhuren en/of sociale 
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of 
heeft gerealiseerd in de voorbije 10 jaar. Het terrein wordt 
afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM die 
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal 
verhuren of zal realiseren. De SHM kan zelf een onderscheid 
maken in welke activiteiten ze in welke gemeenten van haar 
actieterrein ontplooit of zal ontplooien. Gemeenten waar de 
SHM woningen ontwikkelt (aanmeldt) of verhuurt behoren 
automatisch tot het actieterrein. 
Actualisatie: elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt houdt 
in een inschrijvingsregister (of wachtlijst genoemd) een lijst bij 
van kandidaat-huurders voor haar woningen. De SHM is 
verplicht om minstens elke twee jaar alle kandidaten aan te 
schrijven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog 
voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen) en of hun 
gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. De 
kandidaat-huurders moeten binnen een bepaalde termijn de 
gevraagde gegevens te bezorgen aan de maatschappij, waarbij 
ze eventueel ook hun voorkeuren (bijvoorbeeld de ligging van of 
het type van de woning) kunnen aanpassen. Indien de SHM geen 
antwoord ontvangt, verstuurt ze een herinneringsbrief aan de 
kandidaat-huurder met de vraag om alsnog de nodige gegevens 

te bezorgen. Indien de kandidaat-huurder niet reageert of niet 
meer aan de voorwaarden voldoet, worden hij geschrapt uit het 
register en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst. 
ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar hulp 
nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 
(opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets vastnemen, iets 
oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , kan men een beroep 
doen op een dienst voor zelfstandig wonen. De keuze om ADL-
woningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een 
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde 
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies. 
Bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de 
aankoop, bouw, het behoud of renovatie van hun enige woning 
twee soorten sociale leningen sluiten: leningen verstrekt door de 
VMSW of het VFW en leningen verstrekt door Erkende 
Kredietmaatschappijen (EKM’s). 
De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen worden 
bijzondere sociale leningen genoemd omdat de Vlaamse 
overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor 
de VMSW en het VWF lagere rentetarieven aanbieden dan de 
meeste private banken. Zowel de woning als de lener moeten 
aan bepaalde voorwaarden voldoen (zoals 
inkomensvoorwaarden, aankoopprijsvoorwaarden, …). Deze zijn 
nu reeds grotendeels gelijklopend en vanaf 2014 wordt 
verwacht dat deze voorwaarden van het VWF en de VMSW 
volledig identiek zullen zijn. Bij de VMSW noemen ze de 
bijzondere sociale lening een Vlaamse Woonlening en 
particulieren kunnen ze afsluiten aan het loket van een aantal 
SHM’s in Vlaanderen. Het VWF noemt de bijzondere sociale 
lening een sociale lening. Meer informatie hierover vind je op 
www.vlaamswoningfonds.be en www.vlaamsewoonlening.be. 
De door de VMSW en het VWF gehanteerde namen zorgen voor 
begripsverwarring, omdat er ook sociale leningen door EKM’s 
worden verstrekt onder andere voorwaarden. Voor de 
financiering van deze sociale leningen voorziet de Vlaamse 
overheid enkel een gewestwaarborg en geen subsidie, wat een 
grote impact op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale 
leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld 
toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze 
daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat gebruikelijk is bij 
private banken. De voorwaarden waaraan de particulier en de 
woning moet voldoen zijn minder streng voor een door een 
Erkende Kredietmaatschappij toegekende sociale lening dan 
voor een bijzondere sociale lening. Er zijn momenteel iets meer 
dan 30 EKM’s verspreid over heel Vlaanderen. Meer informatie 
vind je op www.sociaal-woonkrediet.be 
BSO of Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende het 
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente 
een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale 
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels 
opgenomen. De nulmeting is de situatie op 31 december 2007:. 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaamswoningfonds.be/
http://www.vlaamsewoonlening.be/
http://www.sociaal-woonkrediet.be/
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Via een voortgangstoets (in principe elke twee jaar) kent men 
het aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en 
kavels, die sinds 1 januari 2008 werden gerealiseerd. De eerste 
voortgangstoets gebeurde op basis van de situatie op 
31/12/2011. 
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)  
C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouw is een 
leidraad voor bouwheer en ontwerpers. Onderwerpen zoals 
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en 
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en renovatie 
worden uitgebreid behandeld. De C2008 is van toepassing voor 
elk project waarvoor een SHM een aanvraagdossier indient, net 
zoals voor elk voorontwerp dat een SHM indient. Meer info op : 
www.vmsw.be  
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen 
over beleid, doelstellingen en samenwerking. Wordt 
bijvoorbeeld gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse 
stedenbeleid. 
EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt 
gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze 
normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben 
betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de 
netto-energiebehoefte voor verwarming, het binnenklimaat 
(ventilatie en oververhitting). Meer info op www.vlaanderen.be  
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert 
potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de 
woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning 
te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. 
Het attest wordt opgemaakt door een erkende 
energiedeskundige type A. Meer info: www.vlaanderen.be en op 
www.energiesparen.be 
Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden 
en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure 
voor de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10198
43 
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen woningen 
meer hebben met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met 
weinig energiezuinige verwarmingssystemen. Deze strategische 
doelstelling wordt kortweg het Vlaams 
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) genoemd (meer 
info in het Draaiboek). De gegevens van de patrimoniumenquête 
rond ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen 
in de prestatiedatabank.  
E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 
woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger 
de woning is. 
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke sociale 
correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de Vlaamse 
overheid de objectieve tekorten van de huurinkomsten opvangt. 
Dit mechanisme dekt het verschil tussen de inkomsten van de 
SHM's en een aantal aanvaarde uitgaven. Het inkomen van de 
huurder is de belangrijkste factor voor het bedrag van de 
huurprijs . SHM’s met een huurderspubliek met lage inkomsten 
zullen daardoor ook lagere huurinkomsten kennen. Om die 
lagere huurinkomsten te compenseren, ondersteunt de Vlaamse 
overheid SHM’s met een subsidie. In 2011 had ongeveer een 
derde van alle SHM’s recht op dergelijke subsidie. 
Huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn 
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan gaan 
om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde huurlasten, 
bepaalde kosten voor werken of schade worden hierin 
opgenomen. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te 

maken tussen SHM’s worden alle niet betaalde facturen (aan 
huurders) gedeeld door alle (aan huurders) in dat jaar 
gefactureerde bedragen.  
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of 
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s 
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en 
prestatieindicatoren  
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin 

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

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

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

Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een 
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het 
kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de 
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op 
basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in 
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het 
lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16° 
kaderbesluit sociale huur). 
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een 
aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en 
woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in 
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden. (zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10164
03&param=inhoud). 
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau van 
de thermische isolatie van het gehele huis gebouw. Zij houdt 
rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, de daken, 
de vloeren en de vensters. Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter 
het huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of gerenoveerde woningen 
geldt in Vlaanderen een norm van maximaal 45 W/m²K. Vanaf 
2014 wordt dit 40. 
Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en 
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand 
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden 
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering 
van een renovatie- of bouwproject. Het is de SHM zelf die per 
woning aangeeft of de leegstand structureel is of niet. Elke 
woning die op 31/12 van een jaar geen huurder kent en niet 
door de SHM niet als structureel leegstaand werd aangeduid, 
wordt als frictieleegstaand beschouwd.  
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw 
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van 
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten 
in werking. Voor de financiering van sociale huurprojecten 
kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op renteloze leningen 
(bij de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar. In dit 
systeem wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde NFS2 
normen of plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per 

http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
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type bouwverrichting bedoeld dat door de overheid wordt 
gesubsidieerd met een renteloze lening. FS3 of derde 
financieringssysteem bouwt verder op de principes van NFS2 
maar de subsidiabele plafonds werden vervangen door een 
uitgebreidere simulatietabel die nauwer aansluit bij de zeer 
verscheiden bouwvormen die SHM’s realiseren. De aflossingen 
van de SHM bedragen in het begin van de aflossingsperiode 
minder dan op het einde (inflatiegericht afbetalingsschema) en 
de rentevoet is negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de 
realiteit minder moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft 
geleend.  
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele 
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide 
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in 
indicatoren die concreet maken hoe de strategische 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans worden 
meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit één 
strategische doelstelling. Operationele doelstellingen worden 
dus veel meer dan de strategische doelstellingen geformuleerd 
in termen van prestaties van de SHM’s (omdat de SHM er zelf de 
verantwoordelijkheid voor draagt).  
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met een 
voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende stappen die 
achtereenvolgens doorlopen worden: a) een meting van de 
prestaties van de SHM, b) een visitatie van de SHM, en c) de 
opmaak van een visitatierapport waarin de prestaties van de 
SHM worden beoordeeld. 
Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-, 
effect-, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen 
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde 
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een 
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige 
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht krijgen 
om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen dezelfde 
voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- 
of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. 
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische 
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode 
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s 
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken en 
kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De 
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet 
exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan 
niet woon-)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate 
waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden 
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.  
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- en 
Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning verplicht 
de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat 
een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt dat in lijn is met 
het op het verkavelings- of bouwproject toepasselijke 
percentage. In alle gemeenten waar nog niet is vastgesteld dat 
aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is voldaan, moet een 
sociale last worden opgelegd bij bepaalde stedenbouwkundige 
en verkavelingsaanvragen. Bij kleinere verkavelings- en 
stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus geen sociale last 
opgelegd. Rond sociale last is een zeer uitgebreide 
reglementering van toepassing (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be). 
Sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be) 
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie 
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen 
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale 
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien dat 
gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden 
ook bijkomende specifieke voorrangsregels voor toewijzing 
kunnen bepalen. Zo kan een gemeente rekening houden met de 
lokale binding van de kandidaat-huurders, met de 
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de 
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of een 
deel ervan (art. 26 kaderbesluit sociale huur ).  
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het 
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw, 
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en 
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP 
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer een 
project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de mate 
waarin de overheid een deel van de kosten voor de realisatie 
van het project op zich neemt. Afhankelijk van het type project, 
de woningen en de initiatiefnemer, worden hiervoor 
verwervingssubsidies, projectsubsidies of rentesubsidies 
voorzien. 
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(www.vaph.be)  
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de 
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te 
verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel strikte 
voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan 
openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de 
Vlaamse Regering daartoe erkent. Verzekering Gewaarborgd 
Wonen: De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een verzekering 
voor particulieren die werken en die een hypothecaire lening 
aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. 
De verzekering loopt over een periode van tien jaar en is volledig 
gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. 
Er zijn geen inkomensgrenzen. Ingeval van onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan men een 
tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van de hypothecaire 
lening. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen 
zelf, van het werkelijk geleden inkomensverlies, van het bedrag 
dat men maandelijks afbetaalt en van het E-peil van de woning. 
Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind 
je op www.wonenvlaanderen.be.  
Vlaamse Woonlening: zie Bijzondere sociale lening 
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur 
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens 
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt 
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele 
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. 
VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een 
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd 
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds 
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 
VTE. 
Wachtlijst: zie “actualisatie” 
 

 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vob-vzw.be/
http://www.vaph.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
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 Tongeren, 31 maart 2014. 
 
 
 
 
 Mevrouw Freya Van den Bossche 

Vlaams Minister van Energie, 
Wonen, Steden en Sociale 
Economie 

 Martelarenplein 7 
 1000 Brussel    
 
 
Uw referentie onze referentie contactpersoon 
 IG BW 2014 03 31 - 247  Inge Gaublomme  
 
 
 
Betreft :  Reactie van de Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo cvba op het 

definitief verslag van de visitatiecommissie. 
 
 
Geachte Mevrouw de Minister 
Geachte heer voorzitter van de Visitatieraad 
 
 
De Raad van Bestuur van de gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo cvba ondersteunt 
ten volle het principe van de prestatiebeoordeling en onderkent hierin de opportuniteit om de 
werking van onze huisvestingsmaatschappij te verbeteren. 
 
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 30.01.2014 werd het ontwerpvisitatierapport 
door de leden van de visitatiecommissie uitgebreid toegelicht. 
 
Op 10.03.2014 ontvingen wij het definitieve visitatierapport. 
 
Onze Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van 27.03.2014 een grondige bespreking gehouden 
over het definitieve rapport en heeft de actiepunten en de prioriteiten inzake de aanbevelingen 
bepaald. 
 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het rapport in de beoordelingstabel voor de meeste 
domeinen een score ‘goed’ geeft aan onze huisvestingsmaatschappij (17 van de 24 te beoordelen 
operationele doelstellingen werden beoordeeld als ‘goed’, 2 van de 24 operationele doelstellingen 
waren ‘niet van toepassing’ en 5 operationele doelstellingen kregen een score ‘voor verbetering 
vatbaar’). 
 
De hiernavolgende 5 operationele doelstellingen kregen een score ‘voor verbetering vatbaar’: 
OD 1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden van de verschillende doelgroepen. 
OD 2.2. De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid. 
OD 2.3. De SHM bouwt aanpasbaar. 
OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar. 
OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten. 
 
Onze Raad van Bestuur wenst als volgt te reageren op deze 5 voornoemde doelstellingen: 
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OD 1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden van de verschillende doelgroepen. 
 
De aanbeveling van de visitatiecommissie is de volgende: 
‘Ga actief op zoek naar mogelijkheden en initiatieven in het kader van bijzondere doelgroepen en 
bevraag de sociale actoren daarover. Stem waar nodig het aanbod van huurwoningen af op de 
doelgroepen’. 
 
De Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van 23.01.2014 beslist dat er een structureel overleg 
en een structurele samenwerking opgestart zal worden met de sociale actoren uit het werkgebied, 
zoals de OCMW’s en de private welzijnsorganisaties, en dat samen met hen de belangrijkste 
doelgroepen geïdentificeerd zullen worden. 
 
De voorzitters en secretarissen van de OCMW’s uit het werkgebied zullen uitgenodigd worden voor 
een bijeenkomst bij Woonzo om deze beleidsvisie aan hen toe te lichten en een plan van aanpak voor 
structurele samenwerking uit te werken. 
 
Samen met de opbouwwerker van RIMO, sedert december 2013 halftijds werkzaam in ons project 
Paspoel II, zijn we gestart met het samenstellen van een ‘sociale kaart’ van Tongeren.  
We bezoeken de welzijnsinstellingen uit Tongeren (zoals Poverello, vzw Prosperke, St-Vincentius…) 
om te onderzoeken of en hoe er wederzijdse diensten aangeboden kunnen worden en een 
samenwerking kan opgestart worden.  
Het opzet is om via deze welzijnsorganisaties extra informatie over de doelgroepen te inventariseren.  
 
De gemeenten Borgloon, Riemst en Tongeren zijn bezig met de opmaak van een Lokaal 
Toewijzingsreglement voor Senioren. Woonzo dringt er bij hen op aan dat ze deze procedure zo snel 
mogelijk zullen afwerken en het goedgekeurde reglement aan de minister zullen overmaken, zodat in 
elk van deze gemeenten voldoende woningen voorbehouden kunnen worden voor 65-plussers. 
 
In al onze projecten in de pijplijn wordt nu reeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de op dit 
ogenblik gekende doelgroepen, nl. alleenstaanden en ouderen. In functie daarvan wordt kleiner 
gebouwd. 
Tijdens de projectdefinitie van ons belangrijke renovatieproject Paspoel Anders hebben we een 
uitgebreide studie gemaakt van de bestaande huurderssamenstelling en het programma van het 
nieuwe project is hier volledig op afgestemd. Zo voorzien wij in Paspoel Anders heel wat 
appartementen specifiek uitgerust voor senioren en voor huurders met een beperking. Een 60-tal van 
de 192 woongelegenheden zullen opgenomen worden in het Lokaal Toewijzingsreglement voor 
Senioren.  
 
Woonzo analyseert jaarlijks de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en houdt rekening met de 
behoeften die blijken uit de wachtlijsten bij het plannen van haar projecten. Woonzo wil zich in de 
toekomst echter niet enkel hierdoor laten leiden. Het is immers zeker dat het aanbod ook de vraag 
mee zal bepalen. In functie van de studie van de doelgroepen zal onderzocht worden of het aanbod 
aangepast kan en moet worden. 
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Woonzo heeft tot op heden geen ervaring met verhuringen buiten het sociaal huurstelsel maar wil 
hiervoor te rade gaan bij de collega SHM’s die hier ervaring mee hebben en goede resultaten boeken. 
 
Een eerste stap is zeker al het onderzoek naar de VZW’s die werkzaam zijn in ons werkgebied en naar 
de mogelijkheden om ‘Beschut & Begeleid’ wonen uit te werken. 
 
 
OD 2.2. De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid. 
 
De aanbeveling van de visitatiecommissie is de volgende: 
‘Werk een visie en strategie uit op het vlak van milieuvriendelijkheid in functie van betaalbaarheid 
en vertaal dat in concrete maatregelen. Informeer de huurders omtrent het energiezuinig omgaan 
met de woning’. 
 
Reeds gedurende jaren levert Woonzo inspanningen inzake milieuvriendelijkheid in functie van de 
betaalbaarheid.  
 
Woonzo streeft ernaar en onderzoekt hoe ze op een zo goed mogelijke manier kan voldoen aan de 
huidige milieuregelgeving. Woonzo zet als sociale huisvestingsmaatschappij in op duurzaam bouwen, 
op energiezuinige installaties, op goed geïsoleerde woningen zonder evenwel in te zetten op de 
technische hoogstandjes zoals zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, …  
 
Woonzo wil geen voorloper zijn op dit vlak en heeft zich tot op heden voornamelijk beperkt tot de 
wettelijk verplichte maatregelen. De Raad van Bestuur is sceptisch en voorzichtig wat betreft het 
implementeren van technologieën die nog in de kinderschoenen staan. 
Haalbaarheidsstudies intern en extern wijzen immers nog steeds uit dat de investeringskost van 
milieuvriendelijke technologische hoogstandjes niet opweegt tegen de energievoordelen voor de 
huurder.  
 
Het ambitieniveau van Woonzo dient, zo stelt de visitatiecommissie, op dit vlak verhoogd te worden.  
Hierin heeft de visitatiecommissie gelijk.  
 
Een visie omtrent ecologisch en duurzaam bouwen dient nog schriftelijk opgemaakt te worden. 
 
Volgende punten zullen hierin zeker opgenomen worden: 
 
Naar de toekomst toe zal onderzocht worden op welke wijze, steeds rekening houdend met de 
financiële haalbaarheid, nog méér milieuvriendelijke maatregelen geïmplementeerd kunnen worden 
in de projecten.  
Er zal onderzocht worden of er voldaan kan worden aan de verplichting te voldoen aan de ‘groene 
normen’ zonder dat de huisvestingsmaatschappij hiervoor (veel) extra investeringen dient te doen. 
De pistes houtskeletbouw, installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en plaatsing van 
warmtemeters worden op dit ogenblik reeds kritisch onderzocht.  
 
Ook zal de Vlaamse Maatstaf voor Duurzaam Bouwen en Wonen in deze studie zeker als 
referentiepunt gebruikt worden. 
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Volgende vragen zal de Raad van Bestuur hier echter steeds in het achterhoofd houden:  
 
Kan de huurprijs op een of andere manier toch gekoppeld worden een energiezuinige of 
energievriendelijke woning?  
Wat is het budgettaire kantelpunt?  
Hoe kunnen deze technieken uitgewerkt worden zodat het begrijpbaar is voor onze huurders?  
Welk is de financiële impact van dit alles voor de SHM en voor de huurders? 
 
Naast de eventuele  implementatie van voorzieningen zoals bvb. fotovoltaïsche cellen, 
warmtepompen, e.d. is niet alleen het budgettaire aspect belangrijk of beter bepalend wat de 
huurprijs aangaat.  
 
De plaatsing op zich is een eenmalige kost die scherp kan worden vastgelegd. Het nazicht en 
onderhoud is een andere parameter die moeilijk financieel inschatbaar is. Niet alleen het financiële 
luik maar ook de formatie van de SHM, zoals de technische dienst, moet zich hiertoe lenen. De 
doelstelling kan dus enkel en alleen maar gerealiseerd worden indien de Vlaamse Overheid hiervoor 
middelen voorziet. 
 
Naar de huurders toe zullen campagnes georganiseerd worden om hen te sensibiliseren omtrent het 
energiezuinig omgaan met de woning.  
 
Zo zal er bij alle huurders van Woonzo in de komende 3 jaren een energiescan uitgevoerd worden 
door STEBO vzw en zal het item ‘milieuvriendelijk energiegebruik’ ook als onderwerp behandeld 
worden tijdens de bewonersgesprekken (zie plan van aanpak bij de OD 6.3) . 
 
Er zullen praktische, eenvoudige en duidelijke fiches en stickers worden uitgewerkt die op de 
toestellen in de panden zullen worden gekleefd om de huurders te begeleiden in een correct gebruik 
van de installaties (ventilatiesysteem met aanwezigheidsmelding, CO meting, zonneboilers,…). 
 
Tijdens de plaatsbeschrijving zal er ruim de tijd voorzien worden om deze uitleg correct en duidelijk 
over te maken. 
 
 
OD 2.3. De SHM bouwt aanpasbaar. 
 
De aanbeveling van de visitatiecommissie is de volgende: 
‘Neem het concept van aanpasbaar bouwen mee in de toekomstige nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Werk hier een strategie rond uit. Een aanpasbaar gebouwde woning kan mee 
groeien met de bewoners (‘levenslang wonen’) en kan ook dienen voor en wisselend doelpubliek 
(oud, jong, personen met een beperking) of aan de evoluerende noden van de bewoners’. 
 
Het is de visie van de VMSM dat de sociale huisvesting een aanbod biedt aan de doelgroep ouderen 
en personen met een handicap en rekening houdt met de toenemende vergrijzing en de wens om zo 
lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te wonen. 
 
Woonzo dient in haar aanbod hierop een antwoord te bieden en dient hierrond een strategie uit te 
werken. 
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Aan al hetgeen opgelegd wordt door de VMSW wordt sowieso voldaan.  
 
Zo zijn alle woningen en woonoppervlakten op de begane grond en alle appartementen 
rolstoelbezoekbaar. Ook zijn de gemeenschappelijke delen van onze projecten, de 
omgevingsinfrastructuur en de publiek toegankelijke ruimten voor iedereen toegankelijk. 
  
Tot op heden zetten wij als maatschappij enkel bij een specifieke vraag van een huurder in op 
aanpassingen in de bestaande woning.  
In uitzonderlijke gevallen gebeuren deze aanpassingen grondig. Meer voorkomend zijn kleinere 
aanpassingen in functie van de noden van oudere huurders (vervangen van een bad door een 
douche, plaatsen van een hellend vlak aan een voordeur).  
 
De realiteit is dat het bestaande patrimonium zich niet altijd leent om omgevormd en aangepast te 
worden. 
 
De Raad van Bestuur wil de hierna volgende punten meenemen in de toekomst: 
 

1. Woonzo wil openstaan voor vragen en initiatieven van huurders en deze ondersteunen.   
 
Veelal komen deze mensen in aanmerking voor een betoelaging om aanpassingswerken te 
laten uitvoeren. Een financiële ondersteuning aan de zijde van de huurder en de technische 
kennis en bagage van onze maatschappij kan leiden naar een win/win situatie. 

 
2. In grotere projecten, waar er iets meer financiële ruimte is, kunnen in de toekomst een 

aantal woningen volgens de VMSW-principes van aanpasbaarheid uitgewerkt worden.    
 
Dit zal zeker nog onderzocht worden in het project Paspoel Anders.  

 
3. Woonzo wil het verhaal aanpasbaar bouwen/wonen ook op wijkniveau bekijken.  

 
In éénzelfde wijk trachten om zowel ééngezinswoningen, appartementen, 
rolstoelappartementen en bejaardenwoningen te voorzien. Huurders kunnen dan, indien dit 
nodig is, in een ander woningtype gaan wonen. 
Hierdoor  kunnen mensen hun volledige levenscyclus steeds in dezelfde wijk in een voor hen -
-op dat ogenblik- aangepaste woning wonen. 
 

4. Woonzo wil aanpasbaar wonen ook ontwikkelen in zorgaanvullende elementen.  
 
De Raad van Bestuur zal, naast de nu reeds bestaande contacten met zorgpartners (zoals vzw 
Intesa, vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg) nieuwe contacten organiseren met 
zorgpartners. Er zal gestreefd worden om projecten te voorzien waar er naast het effectieve 
huisvestingsaanbod ook nog een aangepast zorgaanbod kan worden voorgesteld.  
Vooral voor de doelgroep ouderen kan dit aanbod interessant zijn om deze huurders langer 
zelfstandig te laten wonen door de bijkomende ondersteuning van zorg, ontspanning, 
maaltijdbereiding, poetshulp, enz. 
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Ook in deze is het belangrijk op te merken dat naar kostprijs toe dezelfde problematiek zich hier stelt 
als bij de Operationele Doelstelling ‘milieuvriendelijk bouwen’, maar dan zowel voor verwezenlijking 
als ‘recurrent’ onderhoud en bijsturing van de diverse wooneenheden. 

 
OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar. 
 
De aanbeveling van de visitatiecommissie is de volgende: 
‘Blijf inzetten op de verbetering van de financiële leefbaarheid van de SHM en voer de maatregelen 
opgesomd in het actieplan 2011-2015 consequent uit. Maak nog intensiever gebruik van de 
financiële planningsinstrumenten bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. 
Beschouw daarbij altijd een tijdshorizon van minimaal 10 jaar en bij voorkeur zelfs 15 tot 20 jaar. 
Zet tevens een opvolging op op het vlak van de bouwkosten tijdens de volledige projectcyclus (van 
‘gepland’ bij het idee tot ‘uitgevoerd’ bij definitieve oplevering) en rapporteer hierover periodiek 
aan de Raad van Bestuur en eventueel via het jaarverslag. Deze opvolging geeft een inzicht in het 
feit of de SHM globaal prijsbewust bouwt en biedt tevens mogelijkheden om, waar nodig, bij te 
sturen. Dit bijsturen kan ook de vorm aannemen van het aanpassen van de ontwerpnota en/of de 
bestekken’. 
 
De minder goede  financiële situatie van Woonzo kent een aantal oorzaken uit het verleden.  

In de jaren 2007/2008 heeft de Raad van Bestuur de financiële problemen van de SHM onderkend en 
in samenwerking met de VMSW werden een aantal belangrijke beslissingen genomen die ervoor 
gezorgd hebben dat de negatieve spiraal waarin de financiële toestand zich bevond stopgezet werd. 

In 2011 werd een plan van aanpak opgesteld dat loopt tot einde 2015.  

Dit plan wordt tot op heden consequent uitgevoerd en het is de wens van de Raad van Bestuur dat de 
maatregelen in dit plan ook nog van kracht blijven de jaren na 2015.    

De Raad van Bestuur is er zich van bewust dat het niet evident is om op korte termijn een gezonde  
financiële situatie te realiseren vergelijkbaar met de goede scores van sommige andere SHM’s. 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat de SHM in staat moet zijn haar financiële ratio’s (vooral de 
vrije cashflow) langzaam te verbeteren, zodat de continuïteit van de SHM verzekerd blijft en 
tegelijkertijd haar hoofdopdracht ‘het verhuren van kwaliteitsvolle panden aan de sociaal zwakkeren 
van onze maatschappij’ niet uit het oog verloren wordt. 

Woonzo zal in de toekomst nog intensiever gebruik maken van het instrument van de financiële 
planning en er zal een langere tijdshorizon in acht genomen worden.   
Momenteel gebeurt dit op 10 jaar waarvan de eerste 5 jaar goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
In de toekomst zal dit gebeuren op 15 jaar waarvan de eerste 10 jaar goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur. 
 
Voortaan zullen ook belangrijke investeringsbeslissingen getoetst worden aan de financiële planning. 
Indien de investeringsbeslissing definitief is kan ze opgenomen worden in de planning. 
 
De werkingskosten van de SHM zijn vanaf 2015 in verhouding met het aantal verhuurde panden.  
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De bedoeling is hier in de toekomst nog beter te scoren zodat er marge vrijkomt voor de uitgaven 
‘groot onderhoud en herstellingen’. 
  
Momenteel worden de kosten van een bouwproject opgevolgd op diverse niveaus van de SHM. 
Bedoeling is dit meer te structureren, zoals werd voorgesteld door de visitatiecommissie, tot een 
volledige projectcyclus.  
 
Dit zal er toe bijdragen dat alle beslissingen -en daaraan verbonden kosten- overzichtelijker worden. 
De interne controle, ook door de Raad van Bestuur, zal daardoor verbeterd worden.  
 
Een nieuw bouwproject moet steeds getoetst worden aan de FS3-norm. Ook dit is reeds opgenomen 
in het financieel plan van aanpak van 2011.  
Overschrijding van deze norm is uitgesloten omdat Woonzo over onvoldoende eigen middelen 
beschikt. Tegelijkertijd zal bij elk bouwproject moeten nagegaan worden wat de eventuele kosten 
‘groot onderhoud en herstellingen’ zullen zijn in de toekomst. Ook dit moet vermeden worden. 
 
Tot slot stelt de Raad van Bestuur vast dat de huisvestingsmaatschappijen de laatste jaren een 
grotere sociale opdracht toegewezen krijgen met als gevolg dat grotere inspanningen, ook op 
financieel gebied, noodzakelijk zijn. 
 
OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten. 
 
De aanbeveling van de visitatiecommissie is de volgende: 
‘Organiseer bewonersgesprekken in al de wijken, dit in het licht van de doelstellingen die aan de 
SHM’s worden opgelegd in het kader van bewonersparticipatie. Ontwikkel ter zake een duidelijke 
visie en strategie over de manier waarop de bewoners in de toekomst nog meer en beter zou 
kunnen betrokken worden. Implementeer de recent uitgewerkte tevredenheidsmetingen de 
volgende jaren zo ruim mogelijk gespreid over het hele patrimonium’.   
 
Een onderzoek naar het welbehagen van de huurders in onze panden en de tevredenheid van de 
huurders over de werking van onze SHM werd in het verleden uitgevoerd door middel van 
huisbezoeken van vertegenwoordigers (ook bestuurders) van de SHM en dit meestal naar aanleiding 
van specifieke situaties en/of klachten. 

Ook werden er bewonersvergaderingen georganiseerd bij de ingebruikname van een nieuw complex 
of bij specifieke problemen waarbij alle bewoners van een project betrokken waren. 

Omdat de bovenstaande werkmethode maar een beperkt aantal bewoners omvat is het de bedoeling 
van Woonzo om over te gaan tot een meer gestructureerde werkwijze. 

Da Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat een participatieve samenwerking tussen huurders en 
verhuurder immers kan bijdragen tot de kwaliteit en de leefbaarheid van de sociale woningen. Maar 
de Raad van Bestuur is er zich ook van bewust dat participatie een proces is dat tijd vraagt en 
langzaam groeit en dat vooral stap voor stap moet opgebouwd worden.  

De Raad van Bestuur wil een proces op gang brengen om de inspraak van de huurders te verdiepen, 
door de inspraakmogelijkheden verder en dieper uit te bouwen, en ook te verbreden, door het bereik 
te vergroten met een speciale aandacht voor de meest kwetsbare huurders.  
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Diverse tevredenheidsmetingen werden het voorbije jaar reeds opgesteld. Het opzet is nu om deze 
op een gestructureerde wijze te gebruiken zodat de resultaten uit deze bevragingen kunnen leiden 
tot een verbetering van de werking van de SHM in relatie met de huurder en kandidaat-huurder en 
om nog een beter zicht te krijgen op de min- en pluspunten in onze panden. 

Om het contact met de huurders nog meer te versterken zullen er bewonersvergaderingen belegd 
worden per complex en dit op een regelmatige basis. 

Ter optimalisatie van bovenstaande doelstellingen zullen wij de collega SHM’s contacteren in verband 
met de goede praktijken die toepasbaar zijn in en op onze eigen huisvestingsmaatschappij. 

 
 
Tot slot dankt de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo 
cvba de visitatiecommissie voor haar uitgebreide inspanningen om de haar via de prestatiedatabank 
en via de visitatiegesprekken aangeleverde informatie op een zo juist, transparant en compact 
mogelijke manier te vertalen in de prestatiebeoordeling. 
 
Medewerkers, directie en Raad van Bestuur ondersteunen het definitieve visitatierapport. 
 
Woonzo heeft de visitatie en het rapport positief ervaren en zal de nodige initiatieven blijven nemen 
om in haar werking blijvend te evolueren naar een echte woonmaatschappij, het motto ‘uw thuis, 
onze zorg’ steeds als leidraad en met als doel op de verschillende prestatievelden minstens ‘goed’ 
maar ook ‘uitstekend’ te scoren in de volgende jaren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Inge GAUBLOMME     Bart PRINCEN 
Directeur      Voorzitter   
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