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Voorwoord

Geachte aandeelhouders,

Met dit jaarverslag blikken wij namens de raad van bestuur graag 

terug op het 99ste jaar van ons bestaan.  Als kranige negentiger 

hebben wij ons heel sterk gehouden in het bij momenten 

turbulente jaar 2021, maar trots zien wij binnenkort samen met u 

onze honderdste verjaardag tegemoet.

In 2021 moesten we onze directeur uitzwaaien, maar we hielden 

koers en de overgang verliep zelfs zo goed als vlekkeloos dankzij het 

voortreffelijk leiderschap van onze directeur ad interim Ann.  Ze 

loodste het team en onze huurders doorheen de coronaperiode, 

waarbij de dienstverlening toch centraal bleef staan.  Het door de 

huurders fel gesmaakte werken op afspraak is zelfs na corona in 

stand gehouden en dit tot ieders tevredenheid.

Naast de onzekerheid van corona creëerde ook de onzekerheid over 

de regeringsbeslissing m.b.t. de werkgebieden van de toekomstige 

woonmaatschappijen vaak nervositeit bij aandeelhouders, 

bestuurders en medewerkers.  Er werd dan ook veel tijd 

geïnvesteerd in overleg met de collega’s van Harelbeke om in 

samenspraak met onze overige gemeenten te komen tot een 

onderbouwd dossier dat aan de overheid kon voorgelegd worden 

om zoveel mogelijk van ons sedert bijna een eeuw opgebouwd 

werkingsgebied te behouden.  Het is inderdaad helemaal niet 

makkelijk om ons te moeten terugtrekken uit gemeenten waar we 

zo onwaarschijnlijk lang goed mee samengewerkt hebben en 

kwalitatief patrimonium hebben uitgebouwd.  Maar het 

noodgedwongen compromis dat uit de bus kwam, versterkt wel de 

kern van het nieuwe werkingsgebied dat wacht na onze honderdste 

verjaardag. De overige gemeenten vonden ook binnen de eigen 

regio een gepaste oplossing die aansluit bij hun wensen.  

 

De kwaliteit van het patrimonium van de maatschappij is het 

voorbije jaar weer gevoelig verhoogd dankzij onze grote 

onderhoudswerken en –investeringen voor meer dan 7 miljoen 

euro. Bij het onderhoud van het patrimonium zetten we in op 

zoveel mogelijk planmatige aanpak zodat stijgende ad hoc kosten 

worden vermeden opdat onze kosten onder controle zouden 

blijven.  Raamcontracten voor onderhoud en goede opvolging 

bleken de sleutel tot succes en garanderen een vlotte afhandeling.

Qua aantal woongelegenheden hebben we een laatste jaar van 

stagnatie gekend door onze laatste verkoopgolf van onverhuurbare 

woningen, maar vanaf volgend jaar zitten we weer in een stijgende 

trend met zicht op ruim 1700 woningen in 2030 als de 

schaalvergroting door de vorming van een woonmaatschappij 

buiten beschouwing wordt gelaten.  Dit betekent een groei met een 

derde extra verspreid over al onze gemeenten.

Door onze raamcontracten en een vernieuwde aanpak bij de dienst 

verhuring slaagden we er ook in om onze frictieleegstand en 

structurele leegstand serieus te verminderen.

Onze sociale werking was in de voorbije lockdownperiode 

merkwaardig genoeg al geïntensifieerd via o.a. belrondes en ook in 

2021 werd het huurderscontact op peil gehouden met een sterke 

opvolging door de dienst verhuring.

We zijn tevreden dat onze investeringen in nieuwbouw en 

onderhoud en onze uitgebreide sociale dienstverlening ons niet 

verhinderden om toch mooie financiële resultaten te kunnen 

voorleggen met blijvend goede financiële gezondheid.

Het is duidelijk dat het jaar 2021 velen op de proef heeft gesteld op 

verschillende vlakken, maar we zijn blij dat we konden rekenen op 

een team dat het hoofd koel hield en onder de deskundige leiding 

van Ann alle uitdagingen het hoofd wist te bieden.  

Eenzelfde koelbloedigheid mochten we ervaren bij de raad van 

bestuur en het directiecomité, die ik uitdrukkelijk wens te 

bedanken voor de goede samenwerking en voor het helpen 

navigeren in soms woelige wateren richting ons eeuwfeest dat er 

volgend jaar aankomt.  

 

Nadrukkelijk wens ik ook nog de lokale besturen te danken voor de 

constructieve samenwerking in het traject naar de vorming van de 

woonmaatschappij.

Ik wens u een boeiende ontdekking van onze realisaties in 2021 en 

kijk samen met u alvast uit naar ons eeuwfeest op 8 juli aanstaande.

Pietro IACOPUCCI 

Voorzitter Helpt Elkander
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Aandeelhouders

Lijst van de aandeelhouders op 31/12/2021:

Nr. Naam Aantal aandelen Nr. Naam Aantal aandelen

1 stadsbestuur Waregem 400 22 De Cabooter Raf 11

2 Vlaams Gewest 240 23 Iacopucci Pietro 11

3 gemeentebestuur Dentergem 200 24 Soens Rik 11

4 stadsbestuur Tielt 200 25 Declercq Wim 10

5 gemeentebestuur Wielsbeke 200 26 Vanlerberghe Annie 11

6 provincie West-Vlaanderen 180 27 Rogge Pol 8

7 gemeentebestuur Ardooie 100 28 De Coninck Filip 8

8 gemeentebestuur Pittem 100 29 Lahousse Bruno 8

9 OCMW Waregem 100 30 Duynslaeger Denis 8

10 Verhaeghe Jacques 46 31 De Keukeleire Bart 8

11 François Freddy 24 32 Desmet Peter 6

12 De Coninck Tom 24 33 Kerkhove Joost 6

13 Devos Freddy 22 34 Cools Nadine 4

14 Dewaele Christian 21 35 Desmet Gabriël 4

15 Deconinck Martine 20 36 Soenens Krist 4

16 Stevens Jan 20 37 Top Maurice 4

17 De Coninck Willy 17 38 Vanmeerhaeghe Ivan 4

18 Platteau Alfred 15 39 Poppe Jasminka 2

19 Devrieze Geert 15 40 De Koker Kathy 2

20 Algemeen Christen Coöperatieve 12 41 Ravelingien Kathleen 2

21 Naert Willy 12

Helpt Elkander is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de 

vorm van een handelsvennootschap op aandelen en ingeschreven 

in het register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van 

een handelsvennootschap hebben aangenomen ter griffie van de 

rechtbank van koophandel onder het nr. 127.

Sedert 1 november 2006 is de zetel gevestigd in Waregem, Hazepad 1.

Op 08/07/1922 werd een burgerlijke vennootschap met de vorm van 

een coöperatieve vennootschap opgericht onder de naam “HELPT 

ELKANDER”. 

De toenmalige bouwmaatschappij is erkend door de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij onder nummer 3410. De stichtingsakte 

werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 

03.08.1922 onder het nummer 8417.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte, verleden 

voor notaris Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris te Waregem, 

op 12.12.2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staadsblad 

van 18/12/2018 onder nummer 18340792, dit om de statuten in 

overeenstemming te brengen met het Performantiedecreet dat in 

werking trad op 14 juli 2017. 

Statutaire bepalingen
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Bestuursorganen

1 Iacopucci Pietro stad Waregem Voorzitter 

2 De Coninck Filip gemeente Wielsbeke Ondervoorzitter

3 Kerkhove Joost stad Waregem bestuurder

4 Ravelingien Kathleen stad Waregem bestuurder

5 Vanheusden An stad Waregem bestuurder

6 De Keukeleire Bart gemeente Dentergem bestuurder

7 Fraeyman Denis gemeente Pittem bestuurder

8 Poppe Jasminka stad Tielt bestuurder

9 Soens Rik privaat bestuurder

Bedrijfsrevisor

Dhr. Wim Bossuyt van de firma Auditas uit Roeselare is door de Algemene Vergadering van 8 mei 2021 aangesteld als bedrijfsrevisor voor de 

boekjaren 2021-2022-2023

De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 12,50, waarvan 

€ 3,13 te volstorten is. 

Sinds werkjaar 2020 worden aandelen toegekend volgens een 

reglement opgesteld door de raad van bestuur. 

Dit reglement beoogt zoveel als mogelijk versnippering van het 

particuliere aandeelhouderschap te vermijden. In het kader van de 

vorming van de woonmaatschappijen kunnen vanaf 1 januari 2022 

geen aandelen meer overgedragen worden tussen private 

aandeelhouders. 

Raad van bestuur 

Op 31/12/2021 is de raad van bestuur van Helpt Elkander als volgt 

samengesteld:

Directiecomité

Het directiecomité van Helpt Elkander bestaat uit 4 personen, 

aangevuld met de directeur.

Op 31/12/2021  is het directiecomité als volgt samengesteld::

  Mario Devroe
 namens gemeente Ardooie

   Pietro Iacopucci - Voorzitter
 namens stad Waregem

  Kathleen Ravelingien
 namens gemeente Waregem

   Bart De Keukeleire
 namens gemeente Dentergem

  Filip De Coninck  - Ondervoorzitter 
 namens gemeente Wielsbeke

  An Vanheusden
 namens stad Waregem

  Jasminka Poppe 
 namens stad Tielt

  Rik Soens
 privaat mandaat

  Joost Kerkhove 
 namens stad Waregem

  Ann Goerlandt
 Directeur a.i.

1 Iacopucci Pietro Voorzitter 

2 De Coninck Filip Ondervoorzitter

3 Ravelingien Kathleen

4 Vanheusden An

Ann Goerlandt (Directeur a.i.)  

raadgevend

De gemeente Pittem deelt een mandaat met Ardooie. Op 1 januari 

2022 vond een bestuurswissel plaats. Dhr. Mario Devroe vervangt 

dhr. Denis Fraeyman.
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Medewerkers

Algemene
Vergadering

Raad van
Bestuur

Directiecomité

Directeur

Dienst
Verhuring

Huurders Sociale dienstKandidaat - 
huurders

Financiele
Dienst

Boekhouding
Algemene

administratie / 
onthaal

Beleidsonder-
steunende dienst

Projecten
Nieuwbouw
Renovaties

Patrimonium
beheer

Dienst
Patrimonium

Onderhoud
buitengemeenten

Onderhoud
Waregem

De administratie is opgesplitst in drie diensten en wordt tot aan de vorming van de woonmaatschappij geleid door de directeur a.i. Ann 

Goerlandt die de functie als diensthoofd financiële dienst, beleidsondersteunende dienst combineert met het directeurschap.

De personeelsequipe telt 12 medewerkers op 31/12/2021.  

Directeur a.i. (5/5)

Financiële dienst

• balie-bediende (5/5)

• boekhouder (5/5)

• diensthoofd ( )

Dienst Verhuring 

• maatschappelijk werker – kandidaat-huurders (4/5)

• medewerker verhuring (5/5)

• diensthoofd (5/5) 

Technische dienst

• medewerker onderhoud (5/5)  gebied 1 - Waregem en  

Sint-Eloois-Vijve 

• medewerker onderhoud (5/5) – gebied 2  - alle andere 

gemeenten 

• medewerker patrimoniumbeheer – algemeen (5/5)

• klusjesman (4/5)

• conciërge (5/5)

• diensthoofd (5/5)
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• Ann Goerlandt 

Directeur a.i.

• Anja Ducatteeuw 

Huurders

• Joke De Baenst

• Kandidaat-huurders

• Eveline Mahieu 

Algemene administratie - Onthaal

• Delphine Vercruysse 

Diensthoofd Verhuring

• Eddy Minne 

Huisbewaarder

• Stefan Van Campenhout 

Patrimoniumbeheer

• Jean-Claude Noreillie 

Boekhouding

• Koen Debacker 

Diensthoofd Technische Dienst

• Amer Dugum  

Klusjesman

• Gilles Poulain 

Onderhoud Waregem

We namen in 2021 afscheid van twee coryfeeën.  De directeur, Christ Bossuyt, ging op 1 augustus 2021, na 35 jaar dienst in pensioen. 

Marianne Delabie verliet ons, na 42 jaar dienst, op 1 mei om diezelfde reden. 

Op 4 januari verwelkomden we Delphine Vercruysse als nieuw diensthoofd bij de dienst verhuring. Jeroen Declercq kwam op 1 februari in 

dienst als medewerker onderhoud patrimonium regio Waregem. Jean-Claude Noreillie is in dienst als boekhouder sinds 15 maart 2021.

De directeur a.i. Ann Goerlandt startte in haar nieuwe functie op 1 augustus 2021, dit ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 24 

maart 2021 na een assessment.

Er werd in oktober 2021 een aanwervingsprocedure opgestart voor de vervanging van Carl Goussaert, de klusjesman, die op 1 mei 2022 in 

pensioen gaat. Hij werd ondertussen vervangen door Amer Dugum. 

Jeroen Declerq verliet de huisvestingmaatschappij inmiddels op 31 maart 2022. Er  werd een aanwervingsprocedure opgestart. 

Sinds 1 september 2021 werkt de administratie enkel nog op afspraak. De Covid19-pandemie maakte dit aanvankelijk noodzakelijk en uit de 

resultaten van de algemene tevredenheidsenquête kon geconcludeerd worden dat de huurders deze manier van werken waardeerden.   

Hieraan werd een systeem voor thuiswerk gekoppeld van maximaal 4 halve dagen per maand. Ook de medewerkers werden betrokken bij 

het uitdenken van deze nieuwe manier van werken. 
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N.a.v. de installatie van de nieuwe raad van bestuur in 2019 werd de missie en visie van de huisvestingsmaatschappij scherp gesteld en een 

nieuw actieplan goedgekeurd voor de periode 2020-2025.

Uiteraard houdt het nieuwe actieplan ook rekening met de aanbevelingen uit het tweede visitatierapport.

MISSIE

Zorgen voor een goede thuis in een goed huis.

VISIE

aangroei van het patrimonium

Zowel numeriek, afgestemd op het BSO en de wachtlijsten en rekening houdende met doelgroepen, zorgen we voor aangroei van het 

patrimonium. We hebben aandacht voor sociale mix door het aanbieden van koopwoningen, bescheiden woonaanbod en sociale kavels.  

instandhouding bestaand patrimonium

We inventariseren het patrimonium maximaal, optimaliseren de kwaliteit van ons patrimonium en voeren het dagelijks onderhoud en de 

herstellingen aan onze woningen correct en tijdig uit. 

grondreserves

We wenden onze grondreserves aan en spelen in op nieuwe opportuniteiten om zo onze grondreserves  op peil te houden.

gezonde huisvestingsmaatschappij

Zowel op het niveau van het bestuur als de administratieve organisatie streven we naar een gezonde huisvestingsmaatschappij. Met een 

doordacht financieel beleid wapenen we ons voor de toekomst. 

communicatie

We uniformiseren onze communicatie, volgen een traject rond klare taal en creëren een nieuwe huisstijl. We zetten in op digitale 

communicatie. 

individuele huisvestingsondersteuning

We optimaliseren de individuele huisvestingsondersteuning en zetten een systeem op voor een algemene registratie van alle huisbezoeken. 

collectieve huisvestingsondersteuning – leefbaarheid

De leefbaarheid in onze wijken wordt in kaart gebracht. Een tevredenheidsenquête zal resulteren in een leefbaarheidsplan dat 

detectiemaatregelen, preventieve, curatieve en leefbaarheidsversterkende maatregelen omvat. We gaan hierbij voortdurend op zoek naar 

externe partners die ons hierbij kunnen helpen. 

huurders betrekken

We stippelen een traject uit naar het 100jarig bestaan van Helpt Elkander op 8 juli 2022 waarbij de huurders maximaal betrokken worden. 

ACTIEPLAN

Aan deze missie en visie is een actieplan gekoppeld, goedgekeurd door de raad van bestuur op 15 april 2020. In het voortraject werden de 

medewerkers maximaal betrokken. De directie monitort de timing van de doelstellingen en koppelt deze periodiek terug naar het 

directiecomité en de raad van bestuur. De medewerkers komen periodiek samen en hebben werkgroepen opgericht om de doelstellingen te 

halen. 

De raad van bestuur waakt erover dat, indien nodig, de doelstellingen worden bijgesteld.  

Missie en visie + actieplan
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GOED
HUIS

aangroei

patrimonium

instandhouding

gezond grondreserves
GOEDE
THUIS

individueel

collectief

betrekken communiceren

DE WOONMAATSCHAPPIJ

Er lopen ingrijpende hervormingen binnen de sector. Er wordt tegen 1 januari 2023 een centraal inschrijvingsregister verwacht, een nieuw 

toewijzingssysteem kondigt zich aan, en last but nog least moeten tegen 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen en alle 

sociale verhuurkantoren één woonactor vormen per gemeente: de woonmaatschappij.  Elke woonmaatschappij moet hierbij in een uniek, 

niet-overlappend werkingsgebied opereren. De lokale besturen kregen een trekkersrol in het bepalen van de werkingsgebieden en konden 

hierover in het najaar van 2021 een advies indienen bij de Minister. 

De rationalisering van de werkingsgebieden moet onze sector nog beter en efficiënter maken. Dankzij de gebundelde expertise van SHM’s 

en SVK’s kunnen de woonmaatschappijen niet alleen zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod, maar ook voor een 

nog betere dienstverlening aan (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers, die voortaan slechts 1 aanspreekpunt per gemeente zullen 

hebben voor al hun vragen rond sociaal wonen. 

In 2021 vonden de eerste voorbereidingen voor een samenwerking met het RSVK Waregem en Mijn Huis uit Harelbeke plaats. Onder 

begeleiding van een externe partner werd een stuurgroep opgericht om te komen tot een letter of intent en werd vanuit de drie partners, 

samen met de stuurgroep, een advies uitgebracht voor het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij. Dit advies werd 

overgemaakt aan de lokale besturen, die het ook in die vorm indienden bij de Minister. 

In februari 2022 besliste de Minister over de werkingsgebieden.  De nieuwe woonmaatschappij zal zich vanaf 2023 uitstrekken over 

volgende steden en gemeenten: Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede, Oostrozebeke, Wielsbeke en Waregem.  Hiermee 

volgde de Minister het advies van de lokale besturen, ondanks dat dit een overschrijding van de regiogrenzen inhield. 

Concreet betekent dit voor Helpt Elkander dat het patrimonium in Tielt, Pittem en Ardooie tegen 2028 moeten overgedragen worden aan 

een andere woonmaatschappij. 

De timing voor de realisatie van deze operatie is uiterst strak. Om tegen 1 januari 2023 een woonmaatschappij op te richten, moet de 

erkenningsaanvraag ingediend worden in september 2022. Een eventuele verlenging van een erkenning als SHM tot 30 juni 2023 kan 

aangevraagd worden.  Het is de intentie van de drie partners om tegen eind 2022 te landen. 



3.091
werkbonnen

14

109.822,24m2

reserve-gronden

1.306
woningen

Investeringen met 
eigen middelen 

€689.299,29

11
verkochte
woningen

scorecard 

68,5%

124
verzekerings-

dossiers

23
leegstaande 
woningen



15

Woningen en appartementen p 16

 Huurpatrimonium op 31/12/2021 p 16

 Prognose aangroei patrimonium p 16

 Patrimoniumbewegingen  p 17

 Prospectie woningen  p 17

Gronden p 18

 Reservegronden op 31/12/2021 p 18

 Aan- en verkochte gronden – overdrachten p 18

 Prospectie gronden  p 18

 Kavels p 18

Patrimoniumbeheer p 19

 Inventarisatie p 19

 Onderhoud p 20

 Kleine investeringen p 20

 Herstellingen p 21

 Leegstand p 21

Patrimonium



16

Woningen en appartementen

Huurpatrimonium op 31/12/2021

KOOLSKAMP

ARDOOIE

RUISELEDE

TIELT

WINGENE

DEINZE

MEULEBEKE

INGELMUNSTER

IZEGEM

LENDELEDE

KUURNE

DEERLIJK

ZULTE

ANZEGEM

HARELBEKE

WIELSBEKE

EGEM
KANEGEM

AARSELE

DENTERGEM

OESELGEM

WAREGEM

SINT-BAAFS-VIJVE

SINT-ELOOIS-VIJVE
KRUISEM

68

73

10

76

49

48

36

99
123

724

Helpt Elkander kampt sinds geruime tijd met een daling van haar patrimonium. Grootste oorzaak hiervan is de sloop van 56 woningen in de 

wijk Torenhof in Waregem in 2017, dit naast de stelselmatige verkoop van oude woningen in Waregem en Wielsbeke. Een dieptepunt werd 

bereikt in 2013.  Op dat ogenblik hadden we nog 1.301 woningen in ons bezit. 

2022 moet echter het jaar van de kentering worden. We zullen eind 2022 afkloppen op 1.354 woningen om zo tegen 31/12/2030 geleidelijk  

te groeien naar een patrimonium met 1.734 woongelegenheden. 

Prognose aangroei patrimonium tot 2030

TOTAAL: 1.306 woningen

Deze prognose houdt geen rekening met de vorming van de woonmaatschappij.

gemeente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Waregem 748 741 728 729 724 722 720 753 849 884 884 884 884 1.004

Sint-Eloois-Vijve 119 119 116 111 123 148 147 147 147 159 159 159 159 159

Wielsbeke 105 104 104 103 99 118 116 116 116 116 116 121 121 121

Sint-Baafs-Vijve 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 68 68 68 68

Dentergem 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 73 73 73 73

Oeselgem 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Aarsele 76 76 76 76 76 76 76 76 76 80 80 90 90 90

Kanegem 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Egem 66 72 72 73 73 73 73 68 74 74 74 74 74 86

Koolskamp 68 68 68 68 68 75 75 75 75 75 75 75 75 75

TOTAAL 1.325 1.323 1.307 1.303 1.306 1.354 1.349 1.377 1.479 1.530 1.587 1.602 1.602 1.734
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Patrimoniumbewegingen

In 2021 verkocht Helpt Elkander één woning aan de zittende 

huurder. Er werden 10 onverhuurbare woningen verkocht. De 

bruto-opbrengst of verkoopprijs bedroeg € 1.677.630,00. Op deze 

verkopen betaalt Helpt Elkander een beheersvergoeding aan de 

VMSW. Deze bedroeg € 18.903,85. Rekening houdende dat de 

resterende boekwaarde van deze panden € 207.498,48 bedroeg, 

realiseerden we in 2021 een netto-opbrengst voor deze verkopen 

van € 1.470.131,52. 

Daarnaast werd in het voorjaar  het project St. Eloois Vijve, site 

Transvaal fase 1 opgeleverd. Dit project zorgt voor 14 bijkomende 

woongelegenheden. Drie wooneenheden worden buiten het sociaal 

huurstelsel verhuurd aan VZW De Bolster. 

Er werden in 2021 geen woningen aangekocht.

In 2021 werd de overdracht van 19 seniorenwoningen van de 

gemeente Wielsbeke aan Helpt Elkander verder voorbereid. De 

aankoopprijs van deze woningen bedraagt € 2.225.000. Er werd in 

de begroting € 200.000 voorzien voor noodzakelijke 

renovatiewerken. De panden worden momenteel door het 

Welzijnshuis aan senioren verhuurd. De huurders werden reeds op 

de hoogte  gesteld dat de woningen zullen overgedragen worden 

aan Helpt Elkander. Alle huurders voldoen aan de voorwaarden om 

hun woning te kunnen blijven huren. De aankoop van deze woning 

kadert in de langetermijnvisie van Helpt Elkander om hier op 

termijn een vervangingsbouwproject te realiseren. Van zodra het 

6de woonbeleidsconvenant door de Minister van Wonen is 

goedgekeurd, kan de aankoop doorgaan. De woningen zullen 

prioritair toegewezen worden aan 65+.

Ter realisatie van dit potentieel vervangingsbouwproject is er een 

verkoopbelofte voorbereid voor de aankoop van de aanpalende site 

Maalderij in 2028 en een kostenloze overdracht van de 

infrastructuur.

In het kader van het behalen van de doelstelling omtrent het BSO 

trad op 1 januari 2020 een overeenkomst realisatie sociaal 

woonaanbod voor de periode 2021-2023 in werking voor wat betreft 

de gemeente Ardooie. In deze intentieverklaring is een verwerving 

opgenomen van 3 appartementen gelegen in de Lichterveldestraat 

en 4 woningen gelegen in de Kloosterstraat.

Het kooprecht zittende huurder eindigt op 31/12/2021, de aanvragen 

moesten voor die datum ingediend worden. Er zijn momenteel nog 

4 dossiers lopende van huurders die voldoen aan de voorwaarden 

om hun woning aan te kopen. 

In het kader van de studie oude woningen worden woningen die 

niet meer conform zijn en te duur voor renovatie verkocht. Er staan 

voor werkjaar 2022 nog 4 woningen op de planning. De resterende 

woningen zullen verkocht worden 2023 (8 in totaal). 

Er werden in 2021 tal van voorkooprechten onderzocht. Ter zitting 

van de raad van bestuur van november werd beslist om over te gaan 

tot aankoop van de woning in de Torenlaan 18 in Waregem. Deze 

aankoop kadert in de langetermijnvisie van Helpt Elkander voor het 

aansterken van toekomstige grondreserves. De aankoopprijs 

bedraagt € 200.000.

Prospectie woningen

31/12/2021 1.303

verkoop Geraniumlaan 15 en 26 in Waregem

verkoop Brouwerijstraat 113 en Deerlijkseweg 155 in Waregem

verkoop Nieuwenhovestraat 29 in Waregem

verkoop Transvaalstraat 63 Emiel Clausstraat 66 in Sint-Eloois-Vijve

verkoop Minister De Taeyelaan 11 en 15 in Wielsbeke

verkoop Kapellestraat 22 en Lobeekstraat 17 in Wielsbeke

nieuwbouw Transvaal fase 1, St. Eloois Vijve 

-2

-2

-1

-2

-2

-2

+14

Toestand 31/12/2021 1.306
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Gronden
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Reservegronden op 31/12/2021

Aarsele, Hoogmolenweg 3.624m²

Aarsele, Vinktstraat 3 387m²

Gezien de nood aan bijkomende sociale huurwoningen hoog is, is het belangrijk om ook de grondvoorraad op peil te houden.  

Op 31 december 2021 heeft Helpt Elkander nog volgende te ontwikkelen gronden in haar bezit:

Waregem, Dompelpark 70.806m²

Waregem, Hof Ter Waaien 14.177m²
Sint-Eloois-Vijve, site Transvaal 6.780,24m²

Sint-Eloois-Vijve, site Oostpoort 3.301m²

Sint-Baafs-Vijve, Loverstraat      9.030m²

Egem, Noord Molenstraat 1.717m²

TOTAAL: 109.822,24m²

Aangekochte en verkochte gronden – overdrachten

Prospectie gronden  

Reeds op 25 november 2020 besliste de raad van bestuur om een 

perceel grond gelegen in Sint-Eloois Vijve, Spoorweglaan aan te 

kopen.  De aankoopprijs bedraagt € 342.680. Op termijn zullen hier 

een 12-tal woongelegenheden opgetrokken worden. De aan te 

kopen grondoppervlakte bedraagt 1.555m². 

In 2021 werd vanuit de stad Waregem de  vraag gesteld of er op 

deze gronden een mogelijkheid zou bestaan om een project met 

Tiny Houses te ontwikkelen, ook met medewerking vanuit de 

provincie. Dit wordt momenteel verder onderzocht.

Teneinde het probleem van de ontsluiting van het project in de 

Loverstraat in Sint-Baafs Vijve op te lossen, werd op 25 november 

2020 beslist een voorkooprecht uit te oefenen op een aanliggend 

perceel grond waardoor er alsnog een ontsluiting kan gecreëerd 

worden. Het betrokken perceel heeft een oppervlakte van 2.450m²; 

De aankoopprijs is € 440.000  Op het perceel grond is een loods en 

een villa gebouwd. Beide worden sinds 1 augustus 2021 verhuurd 

aan leegstandsbeheerder Prevenda. 

Daarnaast werd in 2021 een spie grond op de site Transvaal in 

Sint-Eloois-Vijve verkocht aan de aanpalende eigenaar van een 

warenhuis. Hierdoor kon voor de nieuwe bewoners ontsluiting 

gecreëerd worden naar het warenhuis. De oppervlakte bedroeg 

75m², de verkoopprijs bedroeg € 25.000.

Kavels

De akte van het laatste lot in de verkaveling in Egem werd in 2021 verleden. Hiermee zijn alle kavels verkocht. De raad van bestuur heeft 

beslist om in het project Dompelpark in Waregem geen sociale kavels meer te voorzien, waardoor we op ons grondgebied geen kavels meer 

kunnen aanbieden. Het project sociale kavels zal omgezet worden in 24 koopwoningen. 

Het register der sociale kavels werd afgesloten in december 2021.
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Patrimoniumbeheer

Inventarisatie  

Op de technische dienst worden de renovatie- en nieuwbouwprojecten opgevolgd, wordt het patrimonium geïnventariseerd, de kwaliteit 

van het patrimonium bewaakt, het onderhoud van de woningen nauwgezet opgevolgd, de plaatsbeschrijvingen uitgevoerd en de 

herstellingen gecoördineerd. 

Sinds 2018 stelt de VMSW de tool ”woningkenmerken” ter 

beschikking. De tool is de basis voor de uniforme berekening van de 

markthuurwaarden van de sociale huurwoningen over gans 

Vlaanderen en bevat naast 44 verplichte ‘invulvelden’, nog 42 niet 

verplichte velden waardoor Helpt Elkander een duidelijk zicht op de 

heeft van haar patrimonium te hebben. 

Daarnaast zijn de woningkenmerken ook de basis van de verplichte 

scorecards, die op hun beurt bepalen of een renovatie positief kan 

geadviseerd worden door de VMSW. 

De woningkenmerken  worden constant up to date gehouden. 

De globale score van het patrimonium is gestegen van 65,4% in 

2020 naar 68,5% in 2021.

De stijging is vnl. te verklaren door:

- Renovatieproject “Torenhof – keukens en badkamers voor 129       

woningen”

- Elektrische keuring en het aanpassen volgens AREI van 212 

woningen

- Renovatiedossier “Dakisolatie van 182 woningen” dat pas werd 

opgeleverd eind december 2020 en daarom nog niet opgenomen 

was in de scorecard van 2020.

- De verkoop van 10 “oude” woningen waarvan de kostprijs voor 

renovatie veel te hoog zou zijn.  
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Onderhoud 

Voor het dagelijks onderhoud van het patrimonium worden 

onderhoudscontracten afgesloten met een dienstverlener. 

Eind 2020 werd een onderhoudscontract afgesloten met de firma 

Six uit Izegem voor de centrale verwarming, het sanitair en de 

ventilatie. Dit onderhoudscontract treedt in de plaats van het 

onderhoudscontract met de firma TSVB dat in 2020 ten einde liep 

en enkel handelde over het onderhoud van de centrale verwarming.

Om de service naar de huurders toe te optimaliseren, werd het 

onderhoudscontract uitgebreid, waardoor de huurders nu ook voor 

sanitair kunnen rekenen op een directe en vlotte service. 

Teneinde de levensduur van de technische installaties te verhogen, 

werden de uit te voeren handelingen voor het onderhoud 

gemaximaliseerd.  Dit zorgt voor hogere prijzen en huurlasten, doch 

in verhouding zal de huurder een veel betere service genieten. 

Zowel voor centrale verwarming als voor sanitair heeft de huurder 

voortaan één aanspreekpunt. Ook voor de administratie is het op 

die manier eenvoudiger de onderhoudsfirma op te volgen. 

De huurder kan voortaan ook terecht bij de aannemer voor 

bijvoorbeeld het ontluchten of druk bijsteken in de verwarming.  In 

het verleden werd immers maar al te vaak vastgesteld dat de 

huurder dit niet zelf kon en op eigen kosten hiervoor een aannemer 

moest laten langskomen of langdurig met een slecht werkende 

verwarmingsinstallatie kampte, wat niet ten goede kwam aan de 

installatie zelf en voor hogere onderhoudskosten zorgde.

In het contract zijn eveneens prijzen vastgelegd voor volgende 

herstellingen op aanvraag: sanitaire uitrusting (kranen, toiletten, 

regenwaterpompen, ...), toestellen bij centrale verwarming (boiler, 

expansievat, gasblok, …).

Ook voor het onderhoud van gemeenschappelijke groenruimten, 

het poetsen van gemeenschappelijke delen, het onderhoud van 

brandblussers, … sluit Helpt Elkander onderhoudscontracten met 

externe aannemers af. 

Kleine investeringen 

In 2021 werd € 689.299,29 met eigen middelen geïnvesteerd in het 

patrimonium voor:

• het vernieuwen van CV-installaties 

€ 124.219,95

• sanitair 

€ 166.057,46

• het vernieuwen van keukens 

bedrag: € 44.872,00

• het vernieuwen van de vloeren of de vloerbekleding 

€ 63.897,59

• tuin 

€ 65.454,09

• elektriciteit 

€ 51.578,64

• garages 

€ 49.898,13

• schrijnwerk 

€ 30.435,91

• allerlei 

€ 92.885,52

Een groot gedeelte van het patrimonium van Helpt Elkander werd 

gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De buitenschil 

van deze woningen is in orde, dankzij onze talrijke renovaties. Toch 

merken we dat de onderhoudskosten aan deze lang bewoonde 

woningen oplopen. Wanneer deze woningen wegens opzeg moeten 

klaargezet worden voor een nieuwe huurder, is het vaak zo dat er 

aanzienlijk geïnvesteerd moet worden om de woning terug in orde 

te brengen. De binnenschil (vb. badkamer, keuken) is in veel 

gevallen aan vervanging toe, maar ook de vloerbedekking dient 

vaak vervangen te worden en technische installaties dienen 

hersteld te worden. Ook het aantal verzekeringsdossiers wegens 

lekken aan de leidingen is de laatste jaren drastisch gestegen. Het 

wordt de komende jaren dan ook een uitdaging om de kosten voor 

deze herstellingen onder controle te houden.

De administratie begon in 2021 met de opmaak van een plan om 

duidelijk in kaart te brengen welke woningen de hoogste kosten 

met zich meebrengen. Dit zal uitmonden in een toekomstige visie 

op renovatie -vervangingsbouw in onze verschillende wijken.

Ondertussen werden in 2020 diverse raamcontracten afgesloten 

voor een periode van 4 jaar of tot het bestelbedrag is opgebruikt:

• keukens  - max.bedrag: € 144.000

• badkamers - max.bedrag: € 139.000

• elektrische keuringen - max.bedrag: € 139.000

In 2021 werden in het kader van deze raamcontracten volgende 

bedragen besteed:

• 10 keukens  - bedrag: € 58.971,00

• 8 badkamers - bedrag: € 67.799,33

• 67 elektrische keuringen - bedrag: € 37.965,70
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Herstellingen 

We merken dat de inspanningen om de dagelijkse kosten voor het 

“gewone onderhoud” onder controle te houden, vruchten afwerpen. 

Deze bedragen € 714.175,82 en zijn met 18,4% gedaald tegenover 

vorig jaar, ondanks stijgende grondstofprijzen, en bleven ook 

binnen het begrotingscijfer.

Het vastleggen van prijzen voor kleine herstellingen in het contract 

voor HVAC en het afsluiten van raamcontracten werpt dus zijn 

vruchten af. Bovendien slaagden we er in 2021 ook in de leegstand 

te beperken.

Bijna alle herstellingen worden uitgevoerd door externe aannemers.  

Er werden in 2021 in totaal 3.091 werkbonnen uitgeschreven. Dit 

zijn er 250-tal meer dan in 2020. Helpt Elkander heeft één 

klusjesman in dienst voor kleine herstellingen. In 2021 werden 428 

werkopdrachten uitgeschreven voor de klusjesman. Dit is 14% van 

het totaal aantal werkbonnen.

Een gedeelte van de herstellingskosten wordt gerecupereerd via de 

brandverzekeringspolis.  In 2021 werden 124 verzekeringsdossiers 

geopend.  Helpt Elkander ontving  € 47.416.39 aan schadevergoeding 

in 2021. 

Er werden 47 dossiers geopend omwille van lekken aan de leidingen 

of goten. Dit is 38% van het totaal aantal schadedossiers.

Sinds 01/01/2021 treedt de firma Van Welden uit Oudenaarde op als 

makelaar voor Helpt Elkander. De polis zelf werd gegund aan AG 

Insurance. Het gunningsbedrag aan AG Insurance is 193.341,7O euro 

excl. de wettelijke taksen. Dit is een verdubbeling van de premie 

voor 2020.  Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken: de slechte 

schadestatistieken en de stijgende prijzen op de markt. Er werd in 

het bestek voorzien dat Helpt Elkander de polis jaarlijks kan 

opzeggen. Het zal dus zaak zijn om samen met de makelaar de 

markt goed op te volgen en eventueel eerder dan voorzien een 

nieuwe procedure op te starten. 

Leegstand

Het beperken van de leegstand is een doelstelling uit het actieplan 

waarvan we kunnen stellen dat deze op vandaag is gehaald. 

Eind 2021 is de frictieleegstand historisch laag en bedraagt deze 

nog 16 wooneenheden of 1,2% van het totale patrimonium. In 2021 

werd vanuit de dienst verhuring via een interne verschuiving van 

taken, het strikt opvolgen van het toewijzingsproces en het actief 

benaderen van kandidaten bij toewijzing dit doel bereikt. Het 

afsluiten van de raamcontracten en het nauw opvolgen van de 

aannemers zorgde er ook voor dat de woningen sneller verhuurd 

konden worden. 

De structurele leegstand daalde nog sterker. Deze ging van 25 

wooneenheden eind 2020 naar nog slechts 7 woningen eind 2021. 

- 4 oude woningen worden verkocht

- 2 woningen hebben nood aan een deelrenovatie bij einde huur 

(vervangen keuken en badkamer) 

- 1 woning dient als proefwoning in een renovatiedossier

De samenwerking met leegstandsbeheerder Prevenda draagt hier 

ook toe bij. Vijf woningen in de Molenakker in Egem worden tijdelijk 

verhuurd in afwachting van een vervangingsbouwproject en komen 

op deze manier niet in de leegstandscijfers terecht. 
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184

78

112

109

349

153

242

303

1.538

Aantal werkbonnen per gemeente 

Jaar Frictie Structureel Totaal

2017 38 31 69

2018 17 27 44

2019 20 19 39

2020 30 25 55

2021 16 7 23
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GEREALISEERDE PROJECTEN

Nieuwbouw 2,3 miljoen 14 woningen

Renovaties 2,4 miljoen 140 woningen

PROJECTEN IN  UITVOERING

Nieuwbouw 1,7 miljoen 12 woningen

Vervangingsbouw 12,7 miljoen 67 woningen

Renovaties 2,8 miljoen 708 woningen

PROJECTEN IN VOORBEREIDING

Nieuwbouw 25,5 miljoen 163 woningen

Vervangingsbouw 1 miljoen 6 woningen

Renovaties 5,2 miljoen 188 woningen
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Gerealiseerde projecten

Nieuwbouw

Sint-Eloois-Vijve, Transvaal fase 1

Adres Transvaalstraat 2, 4, 6 en 8

Toezichthoudend architect Archi-Tack, Ooigem

Aanbesteding Design en Build

Offertebedrag € 2.183.405,15 excl. btw

Eindbedrag € 2.261.412,43 excl. btw

Aannemer Damman, Deerlijk

Uitvoeringstermijn 470 kalenderdagen

Start van de werken 17/06/2019

Voorlopige oplevering 23/03/2021

Renovaties

Diverse gemeenten, 11 woningen renovatie schrijnwerk

Adres WAREGEM Franklin Rooseveltlaan 109, 

 Berkenlaan 1 , 10, 14 en 33, 

 Lijsterlaan 19, Geraniumlaan 9

 SINT-ELOOIS-VIJVE Lindetuin 44,

 Peter Benoitlaan 17

 WIELSBEKE Marktstraat 33,

 Schoolstraat 50

Architect eRVé architecten, Oudenaarde

Aanbesteding 16/12/2019

Offertebedrag € 251.468,23 excl. btw

Eindbedrag € 242.962,08 excl. btw

Aannemer Euro TM, Boom

Uitvoeringstermijn 130 kalenderdagen

Start van de werken 22/06/2020

Voorlopige oplevering 08/03/2021

Dit dossier was, samen met het dossier van de dakisolatie in 181 woningen dat opgeleverd werd in december 2020, het sluitstuk in het 

ERP-conform maken van ons woningbestand voor wat betreft dakisolatie en beglazing.

Type   7 duo-woningen met in totaal 2 appartementen met 1 slaapkamer (aangepast wonen),  5 gelijkvloerse appartementen met 2 
slaapkamers en 7 duplexappartementen met 3 slaapkamers op het verdiep.

Verhuring aan een bijzondere doelgroep

In dit project worden drie appartementen verhuurd aan Groep Zorg H. Familie VZW De Bolster. Deze VZW huisvest personen met een 

psychische kwetsbaarheid die in hun herstelproces op een intensieve en systematische wijze ondersteund worden bij het zelfstandig 

wonen en leven.
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Waregem, wijk Torenhof, vervanging van 129 badkamers en 

keukens

Adres alle woningen in de wijk Torenhof

Architect Building Concepts, Waregem

Aanbesteding 19/07/2019

Offertebedrag € 1.910.586,80 excl. btw

Eindbedrag € 2.155.068,03 excl. btw

Aannemer Bouwbedrijf PIC-Vanderkinderen, 

 Laarne

Uitvoeringstermijn 550 kalenderdagen

Start van de werken 20/01/2020

Voorlopige oplevering 02/12/2021

Helder communiceren

Een ingrijpend renovatieproject in verhuurde woningen kan pas slagen als er tijdig, duidelijk en helder gecommuniceerd wordt naar de 

bewoners en er rekening wordt gehouden met hun noden en bezorgdheden. 

In dit project werd hier bijzonder veel aandacht aan besteed. Al tijdens de opmaak van het dossier konden de huurders hun wensen en 

bezorgdheden kenbaar maken via een bevraging en vond er een algemene infovergadering plaats. De werf startte met de uitvoering van 

de werken in 6 type-woningen. Op die manier konden we vermijden dat we tijdens de verdere uitvoering voor verrassingen kwamen te 

staan. Hieruit bleek wel dat, om de duurzaamheid van de renovatie te verzekeren bijkomende gyproc- en pleisterwerken, het plaatsen 

van extra leidingen, extra radiatoren en aanpassingen van de elektriciteit noodzakelijk waren. 

De raad van bestuur keurde de raming van deze meerwerken van 16,14% t.o.v. het bestelbedrag goed op 14 juni 2020. Dankzij de nauwe 

opvolging van de werf, konden deze bij oplevering uiteindelijk beperkt worden tot 12,80%. Er werd een termijnsverlenging toegestaan 

van 138 kalenderdagen, deels omwille van deze meerwerken, deels omwille van de COVID19-pandemie. Daarna begonnen de werken in de 

bewoonde woningen. De aannemer kon in maximaal 5 tot 8 woningen gelijktijdig aan de slag. Elke huurder werd individueel bezocht 

voor aanvang van  de werken en er werden sanitaire cellen ter beschikking gesteld. 

Waregem, wijk Gaverke - renovatie daken losse garageboxen

In 2021 werd een dringend renovatiedossier uitgevoerd aan 12 losse 

garageboxen in de wijk Gaverke in Waregem. 

De werken werden uitgevoerd door de firma Walraevens Dakwerken 

uit Dentergem voor een bedrag van € 18.734 excl. btw.



Projecten in uitvoering

Nieuwbouw

Vervangingsbouw

Waregem, Toekomstraat 42-44

Adres Toekomststraat 42-44

Architect Ar-tuur, Waregem

Aanbesteding 01/03/2019

Offertebedrag € 373.414,32 excl. btw

Aannemer Verhelst Frans, Koekelare

Uitvoeringstermijn 430 kalenderdagen

Start van de werken 12/08/2019

Vermoedelijke einddatum /

Waregem, Hof Ter Waaien, 65 appartementen

Adres Hof Ter Waaien 2, 4, 6  

 Gustaaf Desmetstraat 13

Architect Lecluyse, Waregem

Aanbesteding 01/03/2019

Offertebedrag € 12.275.802,10 excl. btw

Aannemer BBC, Waregem

Uitvoeringstermijn 1140 kalenderdagen

Start van de werken 08/11/2021

Vermoedelijke einddatum eind 2024

Om de vrijgave van de appartementen en de huur te kunnen spreiden, is de bouw aanbesteed als één geheel, maar met een gesplitste 

oplevering. De helft van de  appartementen zullen klaar zijn na 2 jaar, de andere helft nog een jaar later. Zo kunnen de verhuisbewegingen 

beter gecoördineerd worden. 

Types: 37 appartementen met 2 slaapkamers, 4 appartementen met 2 slaapkamers (aangepast wonen), 14 appartementen met 2 

slaapkamers, 6 appartementen met 3 slaapkamers, 4 appartementen met 4 slaapkamers .

Sint-Eloois-Vijve, Oostpoort 

Adres Oostpoort 116 tot 138 (even nrs.)

Toezichthoudend architect Archi-Tack, Ooigem

Aanbesteding Design en Build

Offertebedrag € 1.709.000,17 excl. btw

Aannemer Damman, Deerlijk 

Uitvoeringstermijn 470 kalenderdagen

Start van de werken 02/06/2020

Voorlopige oplevering januari  2022

Type: 6 duo-woningen met in totaal 2 appartementen met 1 slaapkamer (aangepast wonen), 4 gelijkvloerse appartementen met 2 

slaapkamers en 6 duplexappartementen met 3 slaapkamers op het verdiep.

Door het faillissement van de aannemer werd deze werf geblokkeerd. Inmiddels is er een overeenkomst met de curator over de vrijgave en 

werd het dossier geëvalueerd op de raad van bestuur. Daar werd beslist om de woningen toch verder af te werken voor verhuur. Het dossier 

wordt momenteel herwerkt door de architect.

26
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Safety First

Alle woningen gebouwd na 1981 moeten in het kader van de AREI-regelgeving verplicht over een keuringsattest van de elektriciteit 

beschikken. Dit attest is 25 jaar geldig. Er werd bijgevolg een dossier opgestart voor het aanpassen en herkeuren van alle woningen 

gebouwd na 1981 die nood hadden aan een nieuw attest. 

Helpt Elkander voegde, alhoewel de AREI-regelgeving dit niet voorschrijft, ook alle woningen aan het dossier toe die gebouwd werden 

voor 1981 en waar al renovatiewerken werden uitgevoerd. Dit gaat hier over een 70-tal woningen. Bijkomend werden ook een 60-tal 

woningen in het Torenhof opgenomen ter voorbereiding van het renovatiedossier van de keukens en badkamers.

Actualiseren elektrische installaties 212 woningen in diverse 

gemeenten

Adres diverse gemeenten

Studiebureau Arkas, Heule

Aanbesteding 06/03/2020

Offertebedrag € 537.716,34 excl. btw

Aannemer Aelectrics, Eke - Nazareth

Uitvoeringstermijn 200 kalenderdagen

Start van de werken 06/07/2020

Vermoedelijke einddatum voorjaar 2022

Schilderwerken en voegwerken 451 woningen

Adres alle woningen in Koolskamp, Egem, 

 Kanegem, Aarsele, Dentergem, 

 Oeselgem, Sint-Baafs-Vijve, 

 Wielsbeke en Sint-Eloois-Vijve

Architect Monoliet, Deinze

Aanbesteding 29/05/2020

Offertebedrag € 958.424,12 excl. btw

Aannemer Bouwbedrijf PIC , Laarne

Uitvoeringstermijn 210 kalenderdagen

Start van de werken 15/10/2020

Vermoedelijke einddatum juni 2022

Schrijnwerk, keukens, elektriciteitscontroles en eventueel 

voegwerken 45 woningen

Adres Koolskamp, Sint-Eloois-Vijve

Architect Archi-Tack, Ooigem

Aanbesteding 09/10/2020

Offertebedrag € 1.334.537,52 excl. btw

Aannemer BBC, Waregem

Uitvoeringstermijn 280 kalenderdagen

Start van de werken 08/07/2021

Vermoedelijke einddatum juli 2022

Het oog wil ook wat

Voor deze werken werden voorzieningen aangelegd in de 10-jarenplanning voor grote onderhouds- en herstellingswerken. 

Het gaat over het herschilderen van alle houten schrijnwerk, gevelconsoles, gevels of gevelbeplanking en gemeenschappelijke delen. 

Daarnaast worden, waar nodig, gevels en schouwen hervoegd. Bij enkele woningen wordt er ook een gevelreiniging gedaan wegens zeer 

nadrukkelijke groene uitslag. Dit zal de uitstraling in onze wijken ten goede komen.

De werken lopen veel vertraging op door COVID-19 en bijkomende herstellingen. Sommige schouwen en delen van gevels kunnen niet 

meer hervoegd worden en moeten worden hermetst. In Aarsele is het gevelschilderwerk vervangen door spuitpleister.

Renovaties
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Projecten in voorbereiding

Nieuwbouw

Waregem, masterplan Dompelpark 

Op de braakliggende gronden, gelegen langs de ringweg,  vlak naast 

het kantoor van Helpt Elkander, wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. 

Daarbij zal de Meersbeek op vraag van de provincie verlegd worden 

om de capaciteit van de beek te verhogen. Op het terrein tussen de 

nieuwe Meersbeek en het kantoor komen dan in een eerste fase 99 

nieuwe huurwoningen en -appartementen en 24 koopwoningen. Er 

wordt in het ontwerp bijzonder veel aandacht besteed aan de 

leefbaarheid en de open en groene beleving voor de bewoners.

Eind december 2020 werd de omgevingsvergunning  van fase 1 

ingediend. Naar aanleiding van een bezwaarschrift op het gedeelte 

wegenis, werd door de raad van bestuur, op advies van een 

raadsman en in overleg met de VMSW, beslist om de aanvragen van 

zowel de wegenis als de bouw in te trekken en bijkomende studies 

te bestellen. Op basis daarvan wordt het dossier herwerkt en 

kunnen er 24 koopwoningen mee opgenomen worden in de 

omgevingsvergunning. 

Er wordt verwacht dat de nieuwe omgevingsvergunning kan 

ingediend worden in het najaar van 2022. 

99 ca. 2025ca. 15 miljoen

Sint-Eloois-Vijve, site Transvaal fase 2

Links van het huidige project Transvaal Fase 1 komt er nog een 

tweede fase. Stad Waregem voorziet begin 2022 te starten met de 

aanleg van een nieuwe weg en de nutsvoorzieningen. Daarbij wordt 

ook een doorgang voor trage weggebruikers voorzien naar de 

nieuwe Delhaize.

In deze fase worden in een Design & Build procedure 15 nieuwe 

grondgebonden woningen voorzien voor 4 tot 7 personen (3/4, 3/5, 

4/6 en 5/7). Ook hier zullen carports en een tuinmuur voorzien 

worden. Op die manier zal de oude containerpark-site volledig 

opgewaardeerd worden. De werken starten na de zomer van 2022.

15 ca. 2023ca. 2,5 miljoen



Sint-Baafs-Vijve, Loverstraat - Wakkensesteenweg

Eind 2019 leek dit project gedoemd tot vele jaren uitstel omdat er 

geen degelijke uitweg gevonden werd om te voldoen aan de eisen 

van de buurt, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente.

In 2020 werd echter onverwacht een perceel te koop aangeboden 

waardoor er een degelijke uitweg kan gecreëerd worden. Helpt 

Elkander heeft dit perceel inmiddels aangekocht en onderzoekt de 

mogelijkheden voor een heropstart van het project. 

Het oorspronkelijk project was voorzien met de Design & Build 

procedure van 2014, maar die kon niet langer verlengd worden. 

Er werd daarom beslist om een stedenbouwkundige studie te 

bestellen bij de VMSW, die rekening houdt met de nieuwe uitweg.

Het aantal woningen op de site kan nog wijzigen.

ca. 25 ca. 2026ca. 4 miljoen
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Vervangingsbouw

Egem, Molenakker 100-108

In de wijk Molenakker in Egem worden 5 bel-etagewoningen 

gesloopt wegens te hoge renovatiekosten. 

Alle bewoners zijn reeds herhuisvest. 

De woningen worden sinds 1 augustus 2021 in leegstandbeheer 

gegeven aan een door de Vlaamse overheid erkende 

leegstandsbeheerder Prevenda.

5 naar 6 ca. 2024ca. 1 miljoen
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Renovaties

Waregem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke, schrijnwerk, keukens, 

elektriciteitscontroles en eventueel voegwerken 77 woningen

In deze wijken is het schrijnwerk van 77 woningen gemiddeld 38 

jaar oud en aan renovatie toe. Zoals in alle schrijnwerkrenovaties 

worden ook de gevelbekleding, de keuken en de regenwaterafvoer 

vernieuwd. Er wordt ook een  ventilatiesysteem C geplaatst. 

Bovendien zal er, waar nodig, hervoegd worden.

Het dossier werd eind 2021 aanbesteed en zal opstarten in 2022.

77 2022ca. 2,2 miljoen

Waregem, wijk Mussekouter, schrijnwerk, keukens, badkamers 

elektriciteitscontroles en eventueel voegwerken 61 woningen 

In de Mussekouter is het schrijnwerk van 45 woningen gemiddeld 

39 jaar oud en aan een renovatie toe. In dit dossier wordt, naast de 

vernieuwing van de gevelbekleding, de keuken, de regenwaterafvoer 

en het plaatsen van een ventilatiesysteem C, ook de badkamer 

vernieuwd. Er wordt, waar nodig, hervoegd.

Waregem, A. Servaeslaan 52/003 – verbouwing burelen

Er werd in 2021 een nieuwe huurder gevonden voor de voormalige 

kantoren. Kindercentrum VZW zal er een kinderopvanginitiatief 

uitbaten en een klantendienst onderbrengen. Er dienen echter nog 

aanpassingswerken te gebeuren. De binnenrenovatie neemt het 

Kindercentrum voor zijn rekening. Helpt Elkander staat in voor de 

buitenaanleg en het vervangen van het schrijnwerk.

61 2023ca. 2,75 miljoen

Waregem, Den Olm, renovatie gevelbekleding

Residentie Den Olm (Olmstraat, Muizelstraat en Hoge Kave in 

Waregem) werd pas in 2002 in gebruik genomen, maar vertoont 

reeds enkele ernstige gebreken aan de gevelbepleistering en de 

houten gevelbekleding. Er werd een dossier opgestart om de 

gevelbepleistering te vervangen (inclusief isolatie die nu loskomt) 

en de beplanking beter te bevestigen. Het dossier werd aanbesteed 

in 2021 en zal uitgevoerd worden in 2022. 

49 2022ca. 150.000 euro

1 2022ca. 50.000 euro
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SSHHMM Helpt Elkander
RReeffeerreennttiieennuummmmeerr

IInnddiieennddaattuumm Nog niet ingediend
IInnggeeddiieenndd  ddoooorr SHM

SCORECARD (Huidige gebouwstaat) 

OOmmsscchhrriijjvviinngg  pprroojjeecctt scorecard totaal 2022.04.09 (1336/1337 99,93%)

EEXXTTEERRNN SSCCOORREE ##11 ##22 ##33 ##44 ##55 ##66 RREESSUULLTTAAAATT WWEEGGIINNGG
Gevels Geveloppervlak 2,02 512 345 429 48 2
Gevelopeningen Raam- en deurprofielen 1,83 785 162 240 134 12 3
Daken Dakoppervlak 1,92 625 235 443 33

Hemelwaterafvoer 1,78 763 139 404 30
Dakranden en kroonlijsten 1,74 811 146 325 32 22

80%
84%
82%
85%
86%

82,2%

8%
6%
10%
2%
4%

30%

IISSOOLLAATTIIEE SSCCOORREE ##11 ##22 ##33 ##44 ##55 ##66 RREESSUULLTTAAAATT WWEEGGIINNGG
Isolatie gebouwschil Beglazing 2,64 309 454 2 565 1 5

Dakisolatie 2,13 403 434 458 29 12
Gevelisolatie 4,41 3 86 180 170 895 2

Energieprestatie EPC klasse 3,31 143 197 413 366 123 94

68%
78%
32%
54%

58,0%

8%
8%
8%
6%

30%

IINNTTEERRNN SSCCOORREE ##11 ##22 ##33 ##44 ##55 ##66 RREESSUULLTTAAAATT WWEEGGIINNGG
Binnenafwerking Vloerafwerking 2,62 197 124 1014 1
Binnenuitrusting Badkamer en toilet 2,53 552 166 82 441 93 2

Keuken 1,91 684 363 109 89 89 2

68%
70%
82%

73,3%

6%
7%
7%

20%

TTEECCHHNNIIEEKKEENN SSCCOORREE ##11 ##22 ##33 ##44 ##55 ##66 RREESSUULLTTAAAATT WWEEGGIINNGG
Verwarming en SWW Verwarmingstoestel 1,44 957 278 49 12 27 13

Sanitair warmwaterbereiding 1,62 977 128 59 120 44 8
Ventilatie en rookgasafvoer Ventilatiesysteem 2,68 415 3 777 6 7 128
Elektro en liften Elektrische installatie 1,79 1014 26 13 166 91 26

92%
88%
67%
85%

82,5%

6%
3%
5%
6%

20%

GGEEWWOOGGEENN  CCOONNDDIITTIIEESSCCOORREE  GGEEBBOOUUWWSSTTAAAATT 73,2% 100%

VVEEIILLIIGGHHEEIIDD  EENN  GGEEZZOONNDDHHEEIIDD ##11 ##22 ##33 ##44 ##55 ##66 %%  ((--)) WWEEGGIINNGG
Stabiliteit Stabiliteit algemeen 1074 246 16    6% -1% -10% -10%

Brandveiligheid Brandweerverslag 328  22 986   2% -2%

Brandblusvoorzieningen 362   974   0% -0% -4% -10%

Branddetectie 1336      0% -4%

Veiligheid installaties Conformiteit elektrische installatie 1312  24    2% -5%

CO-risico 1324 9 3    1% -1% -5% -15%

Gasinstallatie 1142 179 4  11  4% -5%

Gevaarlijke stoffen Aanwezigheid asbest 25 909 23 365 14  71% -3%

Loden leidingen 937 399     30%
-3%

-2%
-5%

Valbeveiliging Borstweringen en leuningen 722 514 50 50   23% -2% -5% -5%

Binnenklimaat Vocht 1317 12 2 5   1% -0% -5% -5%

MMIINNPPUUNNTTEENN  CCHHEECCKKLLIISSTT -4,8% -50%

CCOONNDDIITTIIEESSCCOORREE  NNAA  AAFFTTRREEKK  
MMIINNPPUUNNTTEENN

68,5 %
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1.266
huurders HUURDERS

32,27% 67,73%

2.916
gezinsleden

37% >
22.000

inkomen 
cumulatief %

63% < 
22.000 marktwaarde

gem. €548,00
mediaan €542,00

huurprijs

gem. €274,31
mediaan 
€230,87

marktwaarde
gem. 596,96

mediaan €601,00

huurprijs

gem. €356,75
mediaan 
€305,25

KANDIDATEN

112 95

verhuringen

448
nieuwe

inschrijvingen

1.509
kandidaat
huurders

15,57% 24,11%

14.31%46%

69,19% 
> 50j

profiel huurders

profiel kandidaat huurders

46,4%

6%

25,8%

21,8%

30,6% 
> 50j

top 3 reden van opzeg

12
aankoop
woning

16
mutatie

13
privé
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Kandidaten

Evolutie van de wachtlijst 

Het aantal kandidaten op de wachtlijst blijft stijgen. De nood 

aan extra sociale huurwoningen blijft dus hoog. Op 31/12/2021 

staan maar liefst 1.509 kandidaten op de wachtlijst. Belangrijke 

kanttekening hierbij is dat, in tegenstelling tot in de andere 

oneven jaren, er omwille van de Covid-19 pandemie in 2021 geen 

actualisatie kon plaatsvinden. Bovendien is het zo dat, sinds 1 

januari 2021, elke sociale verhuurder de verplichting heeft om 

kandidaten de kans te geven zich in te schrijven bij de sociale 

verhuurders palend aan het werkingsgebied. Aangezien Helpt 

Elkander een uitgestrekt werkingsgebied heeft, met redelijk 

wat aanpalende verhuurders, steeg het aantal kandidaten uit 

aangrenzende en andere gemeenten van 454 naar 622.

In 2021 bedraagt de gemiddelde wachttijd 39 maanden. 

In 2021 waren er 448 nieuwe inschrijvingen, 61 meer dan in 2020, 

daar waar voordien, terugkerend t.e.m. het jaar 2013, het aantal 

nieuwe inschrijvingen slechts mondjesmaat steeg.  De actualisatie 

van het register zal uitzonderlijk plaatsvinden in 2022.

Onze toekomstige huurders zijn een belangrijke graadmeter in het bepalen van de nood aan sociale huurwoningen. Niet alleen wordt 

hieruit het schrijnend tekort aan sociale huurwoningen duidelijk, soms blijkt ook dat het aantal kandidaten in bepaalde gemeenten, voor 

bepaalde types woningen, niet erg hoog is. 

Het profiel van de kandidaten geeft de huisvestingsmaatschappij ook een duidelijk zicht op het type huurwoning waar het meest nood aan 

is en laat Helpt Elkander toe haar nieuwbouwprojecten af te stemmen op de vraag.

Kandidaat-huurders per gemeente

Bijna 59% van de kandidaten heeft zijn domicilie-adres binnen ons 

werkingsgebied.  Koploper is Waregem met net geen 40%. 

Het aantal kandidaat-huurders met domicilie-adres buiten het 

werkingsgebied is 41%, gelijkaardig verdeeld over kandidaten uit 

een aangrenzende gemeente en niet-aangrenzende gemeente.  

Het aandeel kandidaat-huurders met domicilie-adres buiten het 

werkingsgebied steeg aanzienlijk in 2021.  In 2020 bedroeg dit 33%. 

Veel kandidaten uit deze groep hebben geen voorrang voor lokale 

binding en zullen lang op de wachtlijst staan. 

Kandidatenprofiel
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Kandidaat-huurders per nationaliteit

71,5% van de kandidaten heeft de Belgische nationaliteit. 

8,2% is niet Belg doch wel EU burger. 

20,3% is niet EU burger. 

 

Kandidaat-huurders volgens leeftijd

Kandidaat-huurders in de categorie 40-65 jaar zijn het sterkst 

vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2020 daalt het aantal 

ingeschreven kandidaten 65+ licht. De groep kandidaten tussen 40 

en 65 jaar blijft de grootste en wordt ook groter.

 

Kandidaat-huurders volgens gezinstype

Bijna de helft (46,4%) van de kandidaten is alleenstaande. 

25,8% zijn eenoudergezinnen. 

Slecht een kleine 21,8% zijn het klassieke gezin met kinderen.

6% zijn koppels zonder kinderen.

Deze cijfers zijn gelijkaardig aan 2020.

Kandidaat-huurders volgens gezinsgrootte

46,4% van de kandidaten is alleenstaande. 

18% van de kandidaat-huurders bestaat uit 2 personen, 12% uit 3 

personen, 7,9% uit 4 personen en 6,6% uit 5 personen.

9,3% van de kandidaat-huurders bestaat uit 6 personen of meer.

Deze cijfers zijn gelijkaardig aan 2020.

Belgische nationaliteit71,5%
8,2%
20,3% niet EU burger

niet Belg doch wel EU burger

46,4%
25,8%
 6%
21,8%

alleenstaande

eenoudergezinnen

kinderloos

klassiek gezin

46,4%                 18%                  12%                  7,9%                6,6%                9,3%
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Huurders

Huurdersprofiel

Als SHM is het belangrijk je huurders te kennen. Een goed sociaal beleid is immers afgestemd op het profiel van de huurders en ook de 

nieuwbouw- en vervangingsbouwprojecten moeten hiermee rekening houden. We willen immers dat de bezetting van onze woningen zo 

rationeel mogelijk is. 

Huurders volgens inkomen

De cijfers zijn gelijkaardig aan deze van werkjaar 2020. Het aandeel 

huurders met een inkomen lager dan € 10.000 daalde met 1%, 

terwijl het aantal huurders met een inkomen hoger dan € 22.000 

met 1% steeg.

Huurders volgens reëel betaalde huurprijs

Geen enkele huurder betaalt minder dan € 170 per maand reële huur.  

117 huurders betalen een huurprijs die lager is dan € 200. Meer dan 

56% van de huurders betaalt een huurprijs lager dan € 300.

Huurders per nationaliteit

Bijna 91% van de huurders heeft de Belgische nationaliteit. 3% is 

niet Belg doch wel EU burger. Een kleine 6% is niet EU burger. 

Huurders volgens leeftijd

Ouderen in de categorie  60+ zijn het sterkst vertegenwoordigd en 

maken 49% van de huurders uit. Het aantal huurders in de categorie 

70+ daalde met 3% t.o.v. 2020. 

Vervolgens zijn de categorieën 41-51 en 51-61 het grootst in aantal 

(16% en 20%). 

De jongere huurders 21-31 en 31-41 maken respectievelijk 4% en 11% 

van het aantal huurders uit. Huurders jonger dan 21 zijn er bijna 

niet .

inkomen lager dan € 10.0003%
60%
37% inkomen hoger dan € 22.000

inkomen tussen € 10.000 & € 22.000

betaalt minder dan € 30056%
17%
27% betaalt meer dan € 400

betaalt tussen € 300 en € 400

Belgische nationaliteit91%
3%
6% niet EU burger

niet Belg doch wel EU burger
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Huurders volgens gezinstype

46% van de huurders zijn alleenstaande. 

Een kleine 15% zijn eenoudergezinnen. 

15% zijn een paar zonder kinderen.

24% vormen het klassieke gezin met kinderen.

Huurders volgens gezinsgrootte

46% van de huurders zijn alleen.

23% bestaat uit 2 personen. Een 10% uit 3 personen., en

8% uit 4 personen.  

13% bestaat uit meer dan 4 personen.

 

Huurachterstallen

Het uiterst strikt opvolgen van de huurachterstallen is niet enkel noodzakelijk vanuit financieel oogpunt. Het kan ook  een teken aan de 

wand zijn voor een meervoudige problematiek waar de huurder mee kampt. De procedure voor opvolging van de huurachterstal houdt 

rekening met beide oogpunten. Ontdekken we een meervoudige problematiek, dan wordt steeds getracht om met onze verschillende 

partners en de huurder tot een afbetalingsplan te komen en krijgt de huurder ook de kans om zijn andere problemen aan te pakken. 

Als we de evolutie van de huurachterstal bekijken over de laatste 5 

jaar, kunnen we stellen dat we, met uitzondering van werkjaar 2020 

(volop corona-crisis), een stelselmatige daling hebben kunnen 

bewerkstelligen. T.o.v. 2017 daalde de huurachterstal met bijna 23%.

Ondanks corona kunnen we een goed resultaat voorleggen. Bij de 

zittende huurder is de huurachterstal € 14.843,56. Het bedrag bij de 

vertrokken huurders is € 12.894,47. We blijven de procedure voor het 

innen van achterstallige gelden strikt toepassen. Er wordt kort op 

de bal gespeeld om de huurder te beschermen tegen al te grote 

huurachterstallen.

Onze procedure voor de opvolging van de huurachterstallen is erop 

gericht om uithuiszetting te vermijden. Er waren geen 

uithuiszettingen door huurachterstal in 2021.

HUURACHTERSTALLEN ZITTENDE  EN VERTROKKEN

HUURDER

alleenstaande46%
15%
15%
24%

kinderloos

eenoudergezinnen

klassiek gezin
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We merken voor het eerst sinds 5 jaar een lichte daling van de 

dubieuze vorderingen. Wanneer alle mogelijke middelen ter 

recuperatie van de achterstallen zijn uitgeput worden deze 

dubieuze debiteuren naar verlies geboekt.  

Dit betekent echter geen definitieve kwijtschelding van de 

schulden. Mensen die op de lijst van dubieuze debiteuren terecht 

komen of van wie de achterstallen naar verlies worden geboekt, 

kunnen alleen opnieuw huurder worden als hun openstaande 

schulden terugbetaald worden.

De minderwaarden op realisatie van handelsvorderingen geven een 

significante stijging weer.  We dienen hier echter bij op te merken 

dat het grootste deel hiervan reeds voorzien was en we bovendien 

in 2021 te maken kregen met 4 overlijdens waarbij er geen 

erfgenamen waren.

Huurwaarborgen

Een andere uitdaging is het opvolgen van de huurwaarborgen. Sinds 

1 maart 2014 wordt toegestaan dat de nieuwe huurder zijn waarborg 

aflost over maximaal 18 maanden.  In dat geval is de eerste schijf 

altijd één maal de reële huur, verhoogd met € 13 

administratiekosten. 

De overgrote meerderheid van onze nieuwe huurders maakt 

gebruik van het systeem van de afbetaling van de huurwaarborg, 

wat aantoont dat het voor de mensen niet evident is om de 

waarborg in één keer te betalen. Diegenen voor wie de verplichting 

om de eerste schijf te storten nog te groot is, kunnen via het OCMW 

het systeem van de schriftelijke garantie gebruiken. 6 nieuwe 

huurders maakten in 2021 van dit systeem gebruik. 

De administratieve nazorg rond het opvolgen van de afbetalingen is 

groot.  Eind 2021 werden 79 afbetalingsplannen opgevolgd. 

Dit zijn er 19 meer dan in 2020.

In 2021 werd op vraag van Helpt Elkander in overleg gegaan met het 

welzijnshuis Waregem om de schriftelijke huurwaarborgen vanaf 

2022 af te bouwen en over te gaan tot gespreide betaling.

Eigendommen en domiciliefraude

De dienst verhuring zet in op het bestrijden van domiciliefraude. In 

2021 moesten 2 huurders hun woning verlaten wegens 

domiciliefraude. Beide huurders bewoonden de woning niet.

Jaarlijks wordt ook een bulkbevraging gedaan van de KSZ-gegevens 

ter controle van de eigendomsvoorwaarde. 

Sinds maart 2021 kunnen sociale verhuurders met middelen van 

Wonen Vlaanderen ook onderzoeken laten uitvoeren naar 

eigendom in het buitenland. Eind 2021 werden de eerste 

onderzoeken opgestart door de administratie.  

OVERZICHT WAARBORGEN

jaar
volledige 

storting

schriftelijke 

garantie
afbetaling

2017 52 19 43

2018 39 7 45

2019 23 4 46

2020 34 5 35

2021 42 6 64
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Nieuwe huurders 

Eind 2021 heeft Helpt Elkander 1.266 huurders. We verwelkomden 

112 nieuwe huurders. Aan 23 nieuwe huurders werd een voorrang 

gegeven:

- 16 mutatie/onderbezetting

- 1 kwetsbare doelgroep LTWR Waregem 

- 4 herhuisvesting

- 2 versnelde toewijzing

In 2021 registreerden we 33 gegronde weigeringen en 239 

ongegronde weigeringen. Gemiddeld genomen moeten er dus 3,4 

kandidaten worden aangeschreven vooraleer een nieuwe huurder 

wordt gevonden, een kleine daling t.o.v. 2020. 

Het is als SHM heel belangrijk de reden van weigering te monitoren.

 In 2021 weigerden de kandidaten om volgende redenen:

- 50 geen reactie

- 54 geen interesse

- 28 hadden een nieuw huurcontract afgesloten binnen het jaar

- 56 omwille van de ligging

- 16 om financiële redenen

- 26 omwille van de grootte of staat van de woning

- 3 wensten geschrapt te worden

- 2 n.a.v. gewijzigde gezinssituatie

- 19 omwille van type woning (trappen, bad ipv douche, …)

- 2 kochten reeds een woning

- 15 konden het niet aanvaarden omwille van persoonlijke redenen

- 1 reageerde te laat op de toewijzing

Op 18% procent van de toewijzingen komt geen reactie van de 

kandidaat.  Procentueel hebben we ongeveer de helft minder 

weigeringen omwille van “geen reactie” t.o.v. het jaar 2020. Reden 

hiervoor is dat vanuit de administratie de kandidaten sinds begin 

2021 bij toewijzing niet alleen een brief ontvangen, maar ook, ofwel 

telefonisch ofwel via e-mail actief benaderd worden. Deze manier 

van werken draagt er ook toe bij dat de toewijzingen sneller 

verlopen en nieuwe inhuurnames sneller kunnen gebeuren, wat een 

positieve invloed heeft op de leegstandscijfers. 

De hoofdreden van weigering is de ligging. 20% van de kandidaten 

weigert een toewijzing omwille van de ligging van de woning. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat veel kandidaten bij inschrijving 

in hoge woonnood zitten en op dat ogenblik zeer uitgebreid 

inschrijven. Vermoedelijk is de lange wachttijd hier een reden voor. 

Bij toewijzing blijkt de keuze die de kandidaat gemaakt heeft 

praktisch toch niet haalbaar. Bij eerste weigering kan de keuze 

aangepast worden. Ook hier zetten we op in. 

Vertrokken huurders 

In 2021 werden 95 huurovereenkomsten beëindigd. Helpt Elkander 

houdt jaar na jaar de reden van opzeg bij. In 2021 noteerden we 

volgende redenen:

• 2 opzeg aan de huurder

• 2 uithuiszetting

• 16 mutatie

• 5 herhuisvesting

• 8 overlijden

• 9 opname rusthuis

• 13 huur privé

• 12 aankoop woning

• 8 inwonen partner/familie

• 4 naar een andere SHM

• 3 chronologische verhuis

• 13 onbekend 

 

Van 4,2% van de vertrokken huurders werd de huurovereenkomst 

opgezegd door Helpt Elkander, bijvoorbeeld omwille van 

domiciliefraude, huurachterstal, … . 

25,3% van de vertrokken huurders huurt nog steeds een sociale 

woning  bij Helpt Elkander.

Twaalf huurders zegden de huur op wegens aankoop van een 

woning. Dit is meer dan 10% van de opzeggen en opvallend hoger 

dan in 2020. Van de 94 opzeggen hadden we in dat jaar slechts 4 

mensen die een woning aankochten 



In juli werd aan alle huurders een exemplaar van de “WieDoeWa?” 

overgemaakt. Deze brochure bevat, op een overzichtelijke manier, 

alle informatie rond het onderhoud en herstellingen:

• Waarop heb ik recht en wat moet ik zelf doen?

• Wie moet de schade herstellen?

• Hoe onderhoud ik mijn woning?

• Waar vind ik hulp bij een defect in mijn woning?

De brochure werd volledig in klare taal omgezet en ontworpen in 

onze nieuwe huisstijl. 
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Sociaal aspect verhuren

Communicatie

In april 2020 gingen we versneld van start met ons plan rond sociale media en richtten we onze facebookpagina op. Ook in 2021 proberen 

we onze klanten  langs deze weg snel te informeren. We sporen onze huurders aan de facebookpagina van Helpt Elkander te volgen.
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Huurderskrant

Huisbezoeken 2021

In 2021 kregen de huurders 4 edities van Den Elkander:

De lente-editie: ontluikt-ELKANDER De herfsteditie: omarm-ELKANDER

In 2021 zijn we gestart met het registreren van alle huisbezoeken. De huisbezoeken vinden plaats in het kader van meldingen van huurders, 
plaatsbeschrijvingen, leefbaarheidsproblemen, proefcontracten, renovaties, ….
We noteren in totaal 1.084 huisbezoeken, wat een mooi resultaat is voor een patrimonium van 1.306 woningen, in deze coronatijd.

De zomereditie: verfrist-ELKANDER De wintereditie: beschermt-ELKANDER
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Ten dienste van de huurders werken we nauw samen en overleggen 

we op regelmatige basis met:

• De Welzijnshuizen binnen ons werkingsgebied, zodat hun cliënten 

hun huurdersverplichtingen nakomen o.a. in het bestrijden van 

de huurachterstallen, goed onderhoud van de woning, 

leefbaarheidsproblemen,….

• De CAWs binnen ons werkingsgebied, oa. nauw samenwerken 

rond preventieve uithuiszetting.

• De wijkagenten bij leefbaarheidsproblemen

• W13 rond de versnelde toewijzingen

• LTWR Waregem voor de toewijzingen aan kwetsbare doelgroep

• ANZOH voor huurders met een psychische problematiek

• Intergemeentelijke samenwerking Proefwonen rond de versnelde 

toewijzingen

Voor de kandidaat-huurders werken we nauw samen met:

• Stuurgroep woonloket Waregem: opmaken van gezamenlijk 

inschrijvingsformulier met RSVK en Mijn Huis 

• RSVK Waregem: deelname overleg en doorsturen 

inschrijvingen en toewijzingen

• WRI en SVK: deelname algemene vergadering en doorsturen 

inschrijvingen

• Woonwinkel regio Tielt: doorsturen inschrijvingen

We dragen ons steentje bij aan de ontwikkeling van het woonbeleid 

door constructieve deelname aan het lokaal woonoverleg.

Er vonden in 2021 in totaal 16 woonoverleggen plaats binnen het 

werkgebied:

• Waregem: 08/03/2021, 14/06/2021, 20/09/2021 en 16/11/2021

• Wielsbeke: 18/03/2021 en 07/10/2021

• Dentergem: 27/04/2021, 10/09/2021 en 05/10/2021

• Pittem: 03/03/2021 en 13/10/2021

• Tielt: 11/03/2021, 17/06/2021 en 21/09/2021

• Ardooie: 09/03/2021 en 19/10/2021

Dit waren er aanzienlijk meer dan gewoonlijk. De extra 

woonoverleggen kaderden in het voorbereiden van de voorstellen 

voor het werkingsgebied van de woonmaatschappijen.

 

VIVES

In 2019 werd Helpt Elkander projectpartner van Vives in het kader 

van een stage-opdracht voor eerstejaarsstudenten 

maatschappelijke veiligheid. 

Ook in 2020-2021 werkten twee studentengroepen een project uit 

rond brandveiligheid. De ene groep is aan de slag gegaan in 

Dauwroot in Oeselgem, de andere groep in de Reiger en de Pelikaan 

in Waregem. De resultaten van de opdracht werden op het einde 

van het project aan ons voorgesteld. Er kwamen een aantal 

actiepunten uit, die intussen werden aangepakt door de 

administratie.

Voor het academiejaar 2021-2022 heeft de administratie geen  

projectvoorstel ingediend, aangezien er niet meteen een thema 

voorhanden was waarrond kon gewerkt worden.  

Partnerships
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Huurbegeleiding

Aan de eerste twee jaar van de huurovereenkomst koppelt Helpt 

Elkander een “proefperiode” en wordt er minstens 2 keer bij de 

huurder langsgegaan. Het voornaamste doel van deze bezoeken is 

de huurder te woord te staan bij zijn vragen en te adviseren, hem de 

kans te geven de werking van de huisvestingsmaatschappij nog 

beter te leren kennen, vertrouwen op te bouwen, maar ook om als 

huisvester de vinger aan  de pols te houden en problemen 

vroegtijdig te detecteren. 

In 2021 ondertekenden 112 nieuwe huurders een huurcontract. 108 

van hen worden opgevolgd tijdens de proefperiode.  

Door de corona-pandemie werden vanaf maart 2020 geen 

huisbezoeken in het kader van de proefperiode uitgevoerd. De 

huisbezoeken werden opnieuw aangevat in mei 2021.

Een volledige inhaalbeweging van de huisbezoeken was echter 

onmogelijk. De administratie maakte een selectie van huurders die 

zeker een bezoek moesten krijgen. De overige huurders kregen een 

brief met de melding  dat er geen huisbezoek zou ingepland 

worden. Indien ze toch een huisbezoek wensten, kon dit uiteraard 

aangevraagd worden.

Huisbezoeken bij nieuwe huurders

Een belangrijke opdracht van de dienst verhuring is de 

maatschappelijke opvolging van de huurders. 

Jaarlijks ontvangt Helpt Elkander een aantal meldingen over 

maatschappelijke problemen waarvoor opvolging noodzakelijk is. 

Deze meldingen komen zowel van instanties als van de huurders 

zelf.

In 2021 werden 41 huurders opgevolgd door de dienst verhuring.

Ook 16 huurders die in 2021 naar een andere woning verhuisden, 

kregen een vooronderzoek. Deze vooronderzoeken worden 

uitgevoerd door de technische dienst en de dienst verhuring. Met 

deze vooronderzoeken proberen we de huurders zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de plaatsbeschrijving. In uitzonderlijke gevallen 

kan, als blijkt dat de huurder zijn woning niet goed onderhoudt, de 

toewijzing negatief geadviseerd worden voor 1 jaar. Ook de huurders 

die niet ‘intern verhuizen’ krijgen een vooronderzoek.  

In 2021 werden 4 nieuwe begeleidingsovereenkomsten afgesloten. 

Er waren in 2021 in totaal 10 huurders met een 

begeleidingsovereenkomst. 

• 1 huurder toewijzing proefwonen

• 2 huurders versnelde toewijzing

• 3 huurders slecht onderhoud woning

• 4 huurders toewijzing kwetsbare doelgroep lokale toewijzing 

Waregem

Maatschappelijke opvolging huurders 

OVERZICHT NIEUWE HUURDERS EN OPVOLGING PROEFCONTRACTEN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nieuwe huurders 58 50 122 87 105 114 91 73 74 112

proefcontracten 49 46 98 71 64 103 87 71 68 108
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Meten is weten

Sinds 2015 worden alle nieuwe huurders en alle vertrokken 

huurders bevraagd omtrent hun tevredenheid, meer specifiek de 

tevredenheid over hun woning, de wijk en de werking van Helpt 

Elkander. In de mate van het mogelijke worden de opmerkingen en 

ideeën meegenomen in de dagdagelijkse werking. 

In 2021 werden 61 huurders die hun opzeg gaven bevraagd. De 

responsgraad bij de vertrokken huurders bedroeg 36,1%. De 

gemiddelde score bij de vertrekkende huurders over de 

tevredenheid is 4 op 5.

In 2021 werden ook 114 nieuwe huurders in de proefperiode 

bevraagd. De responsgraad bij de nieuwe huurders is 50,9%, veel 

hoger dan bij de vertrekkende huurders.  Dit komt omdat de 

bewoners tijdens de huisbezoeken in het kader van de proefperiode 

aangespoord worden om de enquête in te vullen. De gemiddelde 

score bij de nieuwe huurders over de  tevredenheid is 4,3 op 5.

In de eerste helft van 2021 werd ook een eerste algemene 

tevredenheidsenquête uitgestuurd. Er werden 383 enquête 

ingevuld. De respons was 30,66% De administratie was eind 2021 

nog bezig met de verwerking van de resultaten. Er zal, aan de hand 

van de resultaten van de enquête, een leefbaarheidsplan 

opgemaakt worden.

Het is de bedoeling om iedere 5 jaar een algemene 

tevredenheidsenquête te houden. 

Tevredenheidsenquête 

Omwille van de coronapandemie wordt er sinds maart 2020 enkel 

op afspraak gewerkt in de kantoren. Aangezien de personeelsleden 

deze manier van werken heel positief ervaren hebben, werden ook 

de huurders in de tevredenheidsenquête van 2021 hierover 

bevraagd.

Volgende open vraag werd gesteld:  “Omwille van de 

coronapandemie werken we sinds maart 2020 enkel op afspraak. 

Kon je nog steeds voldoende bij ons terecht?” 

De huurders gaven aan dat het werken op afspraak geen afbreuk 

doet aan de dienstverlening.

Daarom werd door het directiecomité en de raad van bestuur 

beslist om de dienstverlening op deze manier verder te zetten. Alle 

(kandidaat-)huurders kunnen dagelijks op afspraak bij de diensten 

terecht.

Bevraging aan huurders werking op afspraak

In 2021 werden de huurders betrokken bij twee projecten.  In het 

voorjaar werd er voor de residentie Dauwroot in Oeselgem een 

project opgezet rond parkeren aan het gebouw. Voor de huurders 

van Ter Dompel en Ter Beke in Waregem werd een bevraging 

georganiseerd voor het plaatsen van afgesloten fietsboxen.

Andere bevragingen
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Doelgroepenbeleid 

De intentie om een zo ruim mogelijke doelgroep de kans te geven 

om een sociale huurwoning te huren is expliciet ingeschreven in het 

missie en visieverhaal van Helpt Elkander. Er wordt dan ook 

maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wetgever 

hiertoe biedt. Conform de regelgeving mag Helpt Elkander 13 

woningen (1% van het totaal aantal woongelegenheden) buiten het 

sociaal huurstelsel verhuren, ofwel aan een bijzondere doelgroep, 

ofwel voor tijdelijke opvang.

Eind 2021 werden 12 woningen op deze manier verhuurd. 

• Aan VZW Ten Anker

• Zuiderlaan 36, 38, 40

• Lijsterlaan 19

• Azalealaan 41

• Aan Welzijnshuis Waregem

• Mussekouter 103

• Aan Groep Zorg H. Familie, De Bolster

• Transvaalstraat 2.1, 4.1, 2.11 

• Aan Welzijnshuis Wielsbeke

• Albrecht Rodenbachlaan 107

• Aan Welzijnshuis Pittem

• Molenakker 66

• Aan Welzijnshuis Dentergem

• Nellekenshof 41

In 2021 kwam de vraag van het Welzijnshuis Waregem om nog een 

extra woning te huren buiten het sociaal huurstelsel voor tijdelijke 

opvang. Het directiecomité keurde deze vraag goed. De verhuring 

zal in 2022 aanvangen.Hiermee zal het volledig contingent 

opgebruikt zijn. Om leegstand te vermijden, kunnen woningen in 

afwachting van sloop, renovatie of verkoop ook verhuurd worden 

buiten het sociaal huurstelsel via door de Vlaamse overheid erkende 

leegstandsbeheerders. Deze woningen worden niet meegerekend in 

de 1%.

In 2021 werden 6 woningen op deze manier verhuurd aan Prevenda:

• Loverstraat 59, Sint-Baafs-Vijve (woning + loods)
• Molenakker 100, 102, 104, 106, 108, Egem

Klachtenbehandeling

Helpt Elkander valt onder de decretale bepalingen van het 

klachtendecreet dat stelt dat iedereen het recht heeft een klacht in 

te dienen bij een bestuurlijke instelling over de handelingen en de 

werking van die bestuurlijke instelling. 

Als sociale huisvestingsmaatschappij dient Helpt Elkander bijgevolg 

het klachtendecreet in de praktijk te brengen en klachten te 

registeren, te behandelen en er een passend gevolg aan te geven.

Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk of 

elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid, in casu 

Helpt Elkander, klaagt over een door de overheid (al dan niet) 

verrichte handeling of prestatie. 

In 2021 werden geen klachten geregistreerd. De vragenlijst m.b.t. 

deze rapportering werd ingevolge de wettelijke bepalingen tijdig 

gerapporteerd aan RWO en aan de Vlaamse Ombudsdienst. 
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FIGI 2020

38

€5.825.453,43 
omzet uit 
verhuring       

gemiddelde 
huurprijs woning 

€356,75 

gemiddelde 
huurprijs 

appartement  

€274,31 
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Jaarrekening

Balans

De actiefzijde van de balans geeft de bezittingen weer van de 

maatschappij, verdeeld onder vaste en vlottende activa.

De vaste activa

De terreinen en gebouwen zijn de belangrijkste post van de 

materiële vaste activa en zijn goed voor een totaal van

€ 82.830.630,85. In het boekjaar 2021 werden volgende projecten 

gerealiseerd, samen goed voor € 5.285.807,25.

         Diverse gemeenten reno schrijnwerk 11 w                  € 254. 014,04

Sint-Eloois-Vijve Tranvaalstraat 1ste fase 14 w        € 2.664.368,27

Waregem Torenhof reno keukens en badkamers   € 2.367.424,94

De activa in aanbouw van de projecten bedragen € 4.172. 328,15.  

De financiële vaste activa bedragen € 3.321,78 en omvatten de 

waarborgen Watergroep residenties Ter Dompel en Ter Beke 

Waregem.

De vlottende activa 

Hierin zijn de voorraden opgenomen.  De laatste sociale kavel in 

Egem, wijk Molenakker, waarvan de kostprijs € 5.019,96 bedroeg, 

werd verkocht op 4 maart 2021. 

De vorderingen op ten hoogste 1 jaar bedragen € 110.064,32 en 

omvatten handelsvorderingen en overige vorderingen. Deze laatste 

omvatten voornamelijk de openstaande tegoeden aan belastingen. 

De geldbeleggingen bedragen € 2.000.000. Het gaat hier om 

gelden die op de termijnrekening op 1 jaar zijn geplaatst bij de 

VMSW.

De liquide middelen bedragen € 8.741.815,52. Een stijging met bijna 

€ 1.000.000 t.o.v. 2020.

Tenslotte zijn er nog de overlopende rekeningen t.b.v. € 613.302,62. 

De overlopende rekeningen bevatten hoofdzakelijk verkregen 

opbrengsten subsidies FS3 leningen VMSW huuractiviteit 

aflossingsfase, zijnde € 597.347,81.

De passiefzijde van de balans zijn de schulden van de 

maatschappij, verdeeld onder het eigen vermogen, de 

voorzieningen en uitgestelde belastingen en de schulden van de 

vennootschap. 

Het eigen vermogen

Naast het kapitaal en de reserves, bestaat deze rubriek ook uit 

kapitaalsubsidies. Deze kapitaalsubsidies bedragen € 6.213.565,72. 

De kapitaalsubsidies zijn de premies die werden toegekend n.a.v. 

nieuwbouw -en renovaties waarvoor subsidies werden ontvangen. 

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Deze bedragen in totaal € 1.361.946,81.

In een 10-jarige planning voor grote onderhouds-  en 

herstellingswerken legt Helpt Elkander voorzieningen aan. Er is een 

voorziening aangelegd voor het actualiseren van de elektrische 

installaties in een 212- tal woningen, een dossier dat in het voorjaar  

van 2022 ondertussen werd opgeleverd.  

Daarnaast worden ook voorzieningen aangelegd voor 

schilderwerken in het volledige patrimonium. Er is een dossier voor 

schilderwerken in uitvoering voor de buitengemeenten. 

De uitgestelde belastingen bestaan voornamelijk uit uitgestelde 

kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen op gerealiseerde 

meerwaarden op gebouwen.

De schulden

De schulden op meer dan één jaar bevatten de openstaande 

leningen bij de VMSW voor het verwerven, bouwen en renoveren 

van de gebouwen en bedragen € 70.461.450,03. Bij de overige 

schulden vinden we de schuld tov de huurders. Dit zijn de 

ontvangen huurwaarborgen. Deze bedragen in totaal € 949.515,44. 

Bij de schulden op ten hoogste één jaar stellen we vast dat deze 

voornamelijk de kapitaalsaflossingen van leningen VMSW omvatten 

(€ 2.298.104,65), de openstaande leveranciers en de te ontvangen 

facturen (€ 1.821.335,41), de  te betalen onroerende voorheffing (€ 

286.159,50) en BTW (€ 35.938,52). Op de overlopende rekening 

bemerken we vooral de toe te rekenen intresten op 

annuïteitenleningen VMSW huuractiviteit (€ 479.835,35) en de over 

te dragen opbrengsten (€ 12.582,83). 
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ACTIVA

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa € 87. 124. 248  

Financiële vaste activa € 3.322

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden en bestellingen in uitvoering € 0

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar € 110.064

Geldbeleggingen € 2.000.000

Liquide middelen € 8.741.816

Overlopende rekeningen €613.303

 

 

TOTAAL ACTIEF € 98. 592.752

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN 

Kapitaal € 6.563

Reserves € 14.516.686

Kapitaalsubsidies € 6.213.566

 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Grote herstellingen /onderhoud € 894.202

Uitgestelde belastingen € 467.745

 

SCHULDEN 

Schulden op meer dan 1 jaar € 71.410.965

Schulden op ten hoogste 1 jaar € 4.590.216

Overlopende rekeningen € 492.809

TOTAAL PASSIEF € 98.592.752

De Balans
afgerond op eenheden

Resultatenrekening

DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Gemiddelde maandelijkse huurprijs 

€ 356,75 € 274,31

Omzet De andere bedrijfsopbrengsten bedragen € 208.152,86  en bestaan 

voornamelijk uit subsidies op de FS3-leningen, recuperatie van 

huurschade op einde huurcontract bij huurders en recuperatie 

schadevergoedingen van de verzekering.

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten bedragen € 1.486.570,44 

en bestaan vnl. uit de meerwaarde op verkoop van patrimonium. In 

2021 werden 10 niet-verhuurbare woningen openbaar verkocht.  Er 

werd één pand verkocht in het kader van het kooprecht zittende 

huurder.

De omzet uit de verhuring van het patrimonium bedraagt 

€ 5.825.453,43 en is t.o.v. 2020 gestegen met 4,78%. De administratie 

heeft in 2021 extra ingezet op het bestrijden van leegstand, wat 

deels oorzaak is van deze stijging. Daarnaast werd ook bijna 

maximaal ingezet op verhuring buiten het sociaal huurstelsel  aan 

een bijzondere doelgroep. Er werd ook 1 nieuwbouwproject op de 

site Transvaal opgeleverd.
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2017 2018 2019 2020 2021

afschrijvingen € 2.640.477,36 € 2.753.567,02 € 2.811.972,20 € 2.861.346,35 € 2. 512 525,66

onderhoudskosten € 873.413,03 € 1.035.739,67 € 881.558,73 € 1.268.779,47 € 1.788 499.31

besteding voorziening onderhoud en herstel €-62.920,86 €- 34.380,14 €-68.811,07 €-357.560,58 €-949.819,05

toevoeging voorziening onderhoud en herstel € 310.319,98 € 175.631,29 € 508.038,39 € 585.475,42 € 109.146,24

personeelskosten € 809.664,81 € 810.213,28 € 844.062,79 € 873.508,02 € 924.383,94

andere bedrijfskosten € 392.837,01 € 504.198,83 € 418.105,94 € 435.993,34 € 485.546,63

kantoor- en administratiekosten € 155.788.73 € 131.545,14 € 148.630,42 € 167.737,83 € 153.620,38

verzekeringskosten € 78.291,29 € 81.601,50 € 80.153,67 € 82.729,53 € 247.438,83

TOTAAL € 5.042.082,62 € 5.458.116,59 € 5.623.711,07 € 5.918.009,38 € 5.271.341,94

Tegenover de bedrijfsopbrengsten staan de bedrijfskosten. De bedrijfskosten daalden met 11,89 % t.o.v. 2020 en bedroegen in totaal 

€ 5.615.385,21

Overzicht  van de belangrijkste bedrijfskosten

DE BEDRIJFSKOSTEN

De afschrijvingen dalen met 12,20%. Het M.B. van 15/12/2020 

verlengde enkele belangrijke afschrijvingstermijnen. De 

voornaamste wijziging bestond erin dat de afschrijvingstermijn van 

projecten die op 33 jaar werden afgeschreven werd verlengd naar 

50 jaar.

De inspanningen om de dagelijkse kosten voor onderhoud onder 

controle te houden werpen vruchten af. Er kon een daling met 18,4 

% t.o.v. vorig jaar gerealiseerd worden, ondanks de stijgende 

grondstofprijzen. De totale onderhoudskosten stijgen echter en dit 

doordat er meer grote onderhouden en herstellingen aan 

verhuurde gebouwen (schilderwerken en aanpassingswerken aan 

elektrische installaties) werden uitgevoerd t.o.v. vorig jaar. (boekjaar 

2020: € 270.882,51  t.o.v. boekjaar 2021: € 949.819,05)

De personeelskosten op de rekening rekening 62 stijgen met 5,8%. 

Doch indien we de kosten van de uitzendkrachten op de rekening 

617000 meenemen in de berekening van de personeelskosten, dan 

bemerken we een daling van 3,5 %.  Er werd immers in 2021 niet 

met uitzendkrachten gewerkt.

  

Uit het overzicht kunnen we besluiten dat hoewel er quasi evenveel 

gewerkte uren zijn als vorig jaar, we te maken kregen met een 

inflatie van 2 %, en er een coronapremie werd toegekend, de totale 

inherente kosten die betrekking hebben op personeelskosten met 

4,1 % gedaald zijn. 

Bij de andere bedrijfskosten bemerken we een stijging van 11,4 %. 

Oorzaak hiervan is de significante stijging van de minderwaarden op 

realisaties van handelsvorderingen. We dienen echter hierbij op te 

merken dat het grootste deel hiervan reeds van voorzien was en we 

in 2021 te maken kregen met 4 overlijdens waarbij er geen 

ergenamen waren en er dus niets gerecupereerd kon worden. 

De kantoor-en administratiekosten liggen 8,4 % lager dan vorig 

jaar en dit voornamelijk doordat er in 2020 aanwervingskosten 

waren voor een 3-tal profielen, waar er in 2021 slechts 

aanwervingskosten waren voor 1 profiel. 

Naar aanleiding van de beslissing in de raad van bestuur op 15 

december 2020 bedragen de verzekeringskosten  van de verhuurde 

gebouwen € 238 324.09 (bedrag voor 2020 : € 74 528.37).  De 

gunning gebeurde cfr. de wetgeving overheidsopdrachten. De 

kosten voor de verzekering stijgen significant. Er waren twee 

inschrijvingen bij de biedingen. Een dergelijke stijging viel echter te 

verwachten, rekening houdende met de huidige schadestatistieken 

van Helpt Elkander en de prijsstijgingen op de verzekeringsmarkt.  

Het contract is afgesloten voor 4 jaar, doch er werd voorzien dat de 

polis jaarlijks kan opgezegd worden. Er zal tijdig bekeken worden of 

er tussentijds geen heraanbesteding dient te gebeuren of er 

eventueel kan meegedaan worden aan de groepsaankoop bij de 

VVH.

2020 2021

gewerkte 
uren kostprijs gewerkte 

uren kostprijs

62-personeel 17.894 € 873.508,02 19.842 € 924.383,94

617- interim 1.868 € 84.717,01 0 € 0

6153 -freelance 204,50 € 13.300,17 115.75 € 7.528,13

TOTAAL 19.966,5 € 971.525,20 19.957,75 € 931.921,07
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Bedrijfskosten € 5.615.385

Financiële kosten € 1.586.969

 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen € 74.256

Belastingen op het resultaat €  35

 

Overboeking naar de belastingvrije reserves € 1.410.857

Resultaat  € 314.758

Bedrijfsopbrengsten € 7.520.177

Financiële opbrengsten € 1.415.225

Winst van het boekjaar voor belastingen € 1.733.047

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 15.386

 

Winst van het boekjaar na belastingen € 1.674.142

Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 51.473

Resultatenrekening
afgerond op eenheden

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

De financiële opbrengsten bestaan o.a. uit intresten op diverse R/C 

VMSW (€ 3.618,58), intrestsubsidies FS3-leningen (€ 1.175.266,19), en 

kapitaalsubsidies Vlaams Gewest (€ 221.001,23). 

De liquide middelen van de huisvestingsmaatschappij stijgen jaar 

na jaar. Dit komt omdat de laatste jaren de 

huisvestingsmaatschappij verschillende woningen die te duur 

waren voor renovatie hebben verkocht.  In tegenstelling tot in 2020 

werden in 2021 geen grote projecten gefinancierd met eigen 

middelen, noch gronden aangekocht. 

Jaarlijks belegt de huisvestingsmaatschappij een gedeelte van haar 

liquide middelen bij de VMSW. In 2021 werd € 2 000 000 belegd aan 

een rentevoet van 0,08%.

Overzicht geldbeleggingen -liquide middelen

   

De liquide middelen zijn ruim voldoende om indien nodig alle 

annuïteiten en huurborgtochten in éénmaal terug te betalen.

Overzicht liquide middelen, annuïteiten & huurwaarborgen

FINANCIËLE KOSTEN

De financiële kosten blijven status-quo t.o.v. vorig boekjaar.

Evolutie van de intresten en leningen:

• 2017 € 1.583.256,20

• 2018 € 1.607.684,69

• 2019 € 1.559.484,00

• 2020 € 1.589.007,61

• 2021 € 1.586.969,38

Zoals onder de financiële opbrengsten reeds vermeld, wordt de 

intrestlast van de FS3-leningen gecompenseerd.
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Recuperaties 

De onderhoudskosten worden gedeeltelijk van de huurders 

gerecupereerd door een bijdrage in hun huurprijs onder de vorm 

van huurlasten.  In 2021 werd onder deze vorm € 255.981,20 

gerecupereerd.  Het gaat hierbij om o.a. het poetsen van 

gemeenschappelijke delen, het onderhoud van groenruimten, 

verwerken van huisvuil, het gemeenschappelijk verbruik van water 

en elektriciteit in gemeenschappelijke delen, de 

brandverzekeringspolis voor wat betreft het gedeelte afstand van 

verhaal, …. . Ook hier heeft de daling van de leegstand een positieve 

invloed. 

Daarnaast recupereerde Helpt Elkander in 2021 volgende bedragen:

 

 

De schadevergoedingen  ontvangen van verzekerings- 

maatschappijen daalden aanzienlijk.   In 2020 kon nog  € 92.501,34 

gerecupereerd worden. Dit werd enigszins gecompenseerd door een 

hogere recuperatie van huurschade bij einde huurcontract. In 2020 

bedroeg dit slechts € 16.707,25.  

RECUPERATIES van kosten buiten huurlasten

707020 herstellingswerken  ten laste huurders € 5.382,30

747000 administratiekosten € 100,00

747010 huurschade op einde huurcontract € 48.521,93

747013 onderhoud- en herstellingswerken bij huurders € 371,15

747100 schattings- en metingskosten € 328,18

747800 kosten plaatsbeschrijving € 6.642,00

747850 administratieve vergoeding huurwaarborg € 845,00

747900 advocaatkosten € 14.662,03

747990 van andere kosten € 2.539,68

749100 schadevergoeding verzekeringsmaatschappij € 47.416,39

 TOTAAL € 126.808,66

Op 25 november 2020 besliste de raad van bestuur om voortaan het 

principe van de gespreide taxatie van meerwaarden op verkopen 

toe te passen. Concreet betekent dit dat bij de realisatie van een 

meerwaarde er niet onmiddellijk meer 5% vennootschapsbelasting 

moet betaald worden. Aan dit systeem is een belangrijke 

voorwaarde gekoppeld die stelt dat de verkoopprijs geherinvesteerd 

moeten worden.  Gezien de talrijke renovatie-en 

nieuwbouwprojecten is dit voor Helpt Elkander geen probleem.     

De meerwaarde wordt in dit systeem belast a rato van de 

afschrijvingstermijn van de nieuwe investering. Alvorens deze 

beslissing te nemen, werden de nodige adviezen ingewonnen zowel 

bij de bedrijfsrevisor als bij de VMSW. 

De totale gespreide taxatie voor 2021 bedraagt € 1.485.113,12 

waarvan € 29.702,26 reeds opgenomen werd in het resultaat van 

2021.

Gespreide taxatie 

Op de raad van bestuur 27 januari 2021 werd de begroting voor 

werkjaar 2021 goedgekeurd.  De begroting sloot af met een 

resultaat van € 233.624,49 . Het werkelijke resultaat van 2021 

bedraagt € 314.757,63. De voornaamste verschillen met de begroting 

omvatten de sterke daling van de afschrijvingen ten gevolge van de 

beslissing in diezelfde vergadering aangaande de timing van de 

afschrijvingstermijnen en tevens de sterke daling van de niet 

recurrente bedrijfsopbrengsten. De meerwaarden op de verkopen 

van sociale woningen en de gedane afboekingen van de 

afschrijvingen op verkochte gebouwen zijn immers gevoelig lager 

en dit doordat er 3 begrote verkopen van woningen niet doorgingen 

en 3 begrote verkopen van woningen verschoven zijn naar 2022. 

Op de raad van bestuur 23 februari 2022 werd overgegaan tot 

goedkeuring van de begroting 2022.  De winst voor belastingen 

bedraagt € 142.257,22. Bij de opmaak van deze begroting werd 

rekening gehouden met de aanleg van provisies voor het uitvoeren 

van schilderwerken, dit cfr. de planning voor grote onderhouds-en 

herstellingswerken eveneens goedgekeurd op de raad van bestuur 

van 23 februari 2022.

Begroting  

Tussentijdse jaarrekening  

Het resultaat van de tussentijdse jaarrekening bedroeg € 278.987,37, dewelke toegelicht werd op de raad van bestuur van 27 oktober 2021.
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Financiële gezondheid

De FIGI-score

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap 

Inspectie RWO hebben in 2014 samen een gedeelde visie ontwikkeld 

om de financiële situatie van de huisvestingsmaatschappijen na te 

gaan. Het resultaat van die samenwerking is de financiële 

gezondheidsindex (Figi). Deze index is een instrument dat de 

Vlaamse Overheid gebruikt om de financiële gezondheid van de 

SHM’s te bekijken. Ook in het kader van de visitatie en het globaal 
onderzoek wordt de toestand van de Figi ter hand genomen. 

Het vertrekpunt van de index zijn tien financiële kengetallen of 

ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. 

De 30 kengetallen die dit oplevert, vormen de basis van de 

berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten 

van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, 

solvabiliteit, rentabiliteit en kostenbeheersing. Financiële 

gezondheid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van 

scores en wegingen wordt het eindresultaat een score op 60 

punten. Hoe hoger de score, hoe beter de financiële gezondheid.

Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie van een 

problematische financiële situatie, een score vanaf 40 als indicatie 

van een goede financiële toestand. 

Evolutie FIGI-score

In de onderlinge positionering t.o.v. alle SHMs zien we dat 66% van 

alle SHMs een lagere score heeft dan Helpt Elkander.

Onderlinge positionering

We bemerken dat de Figi score lager ligt dan de vorige Figi score.  

Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat in 2020 de kosten 

voor onderhoud en herstelling verhuurde gebouwen (rek.611000) 

beduidend hoger lagen dan in 2019.  Hieraan is volop gewerkt in 

2021 waardoor deze kosten terug onder controle zijn gebracht.

FIGI 2020 2018 2019 2020 totaal

kostenbeheersing 0 0 0 0

liquiditeit 3 6 9 18

rentabiliteit 1 3 1,5 5,5

solvabiliteit 2,5 6 6 14,5

TOTAAL 6,5 15 16,5 38
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De financiële planning 

De Figi-score wordt berekend op basis van de jaarrekening van de 

voorbije 3 boekjaren. Het is een historische ratio die geen rekening 

houdt met de toekomstige projecten van de 

huisvestingsmaatschappij. Om een globaal beeld te hebben van de 

financiële toestand van de huisvestingsmaatschappij moet dus ook 

een financiële planning opgemaakt worden die rekening houdt met 

de toekomstige investeringsprojecten. 

De financiële planning laat ons toe een blik te werpen op de 

toekomstige “financiële gezondheid”. De raad van bestuur keurde 

op 24 november de geüpdate financiële planning goed. Deze 

planning heeft een scope tot en met boekjaar 2030 en bevat alle 

nieuwbouw- en renovatieprojecten incl. geplande grond- en 

woningaankopen zoals deze op vandaag gekend zijn, abstractie 

gemaakt van de vorming van de woonmaatschappij. De basis van 

deze financiële planning is de jaarrekening van 2020.  Ook met de 

verwachte evolutie van de personeelskosten en de 

onderhoudskosten wordt rekening gehouden.  

Onderstaande tabel toont de prognose van de liquide middelen van de huisvestingsmaatschappij, rekening houdende met de geplande 

renovatiewerken en de ambitieuse planning voor het bouwen van nieuwe woningen voor de komende 10 jaar.

De vrije cashflow van de totale werking is de eerste jaren positief door het bestaande huurpatrimonium, maar evolueert negatief door de 

exploitatieverliezen van de nieuwe projecten.  Door de overschotten van het bestaande patrimonium wordt er pas na 2030 GSC-subsidie 

voorspeld. 

De investeringscashflow uit de totale werking is positief, voornamelijk door de verkoop van sociale koopwoningen op historisch verworven 

gronden. Het eerstkomende jaar zijn er eveneens nog ook nog verkopen van onverhuurbare woningen ingepland wat eveneens een 

positieve invloed heeft.  

 2021  2022  2023  2024  2025 

liquide middelen 01/01  € 8.904.993  € 10.442.615  € 11.258.225   € 11.941.416   € 11.898.788  

vrije cashflow  € 293.900  € 285.774  € 271.904  € 257.371   € 238.505 

investeringscashflow  € 1.243.722 € 529.836  € 411.288 €-300.000  €-300.000 

liquide middelen 31/12 € 10.442.615   € 11.258.225  € 11.941.416  € 11.898.788   € 11.837.293  

 2026  2027  2028  2029  2030 

liquide middelen 01/01  € 11.837.293   €11.756.882  € 11.654.486   € 11.529.018  € 11.379.358 

vrije cashflow € 219.588 € 197.604  € 174.532 € 150.340  € 171.788 

investeringscashflow €-300.000 €-300.000  €-300.000 €-300.000  €-300.000  

liquide middelen 31/12  € 11.756.882 € 11.654.486  € 11.529.018 € 11.379.358  € 11.251.145  
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NAAM:

Rechtsvorm   :

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Internetadres  : 

Ondernemingsnummer 0405.419.913

DATUM 12/12/2018 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van
de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

goedgekeurd door de algemene vergadering van 14/05/2022

het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2021 31/12/2021tot

het vorig boekjaar van de jaarrekening van 1/01/2020 31/12/2020tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 2.1

KERKHOVE Joost
Schoendalestraat 103, 8793 Sint-Eloois-Vijve, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

FRAEYMAN Denis
Kerkstraat 7, 8740 Pittem, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 14/05/2022

POPPE Jasminka
Pieter Simonsstraat 10, 8700 Tielt, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

VANHEUSDEN Ann
Olmstraat 85, 8790 Waregem, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

IACOPUCCI Pietro
Kortrijkseweg 68, 8791 Beveren (Leie), België

Mandaat: Voorzitter van de raad van bestuur, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

DE CONINCK Filip
Seringenstraat 7, 8710 Wielsbeke, België

Mandaat: Ondervoorzitter van de raad van bestuur, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

SOENS Rik
Bermkouter 4, 8791 Beveren (Leie), België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

RAVELINGIEN Kathleen
Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025

DE KEUKELEIRE Bart
Statiestraat 12, 8720 Dentergem, België

Mandaat: Bestuurder, begin: 11/05/2019, einde: 10/05/2025
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Nr.  VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

 0405.419.913

Auditas Bedrijfsrevisoren     BV     0464.594.366

Lidmaatschapsnummer: B00364

Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, België

Mandaat: Commissaris, begin: 08/05/2021, einde: 11/04/2024

Vertegenwoordigd door:
Dhr. Bossuyt Wim

, Lidmaatschapsnummer: A1958

Doornkouter 10  8840 Staden België

1.
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A.    Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,

B.    Het opstellen van de jaarrekening **,

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

commissaris is.

Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de 
opdracht

(A, B, C en/of D)
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Facultatieve vermelding.
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 3.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting 

Meubilair en rollend materieel 

Leasing en soortgelijke rechten 

Overige materiële vaste activa 

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

87.124.247,61

82.830.630,85

68.940,75

52.347,86

87.127.569,39

4.172.328,15

3.321,78

84.112.236,23

84.108.914,45

79.086.675,12

84.217,33

77.073,09

4.860.948,91

3.321,78

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen

Deelnemingen

Vorderingen

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat

Deelnemingen

Vorderingen

Andere financiële vaste activa 

Aandelen

Vorderingen en borgtochten in contanten 

6.15

6.15

3.321,78

3.321,78

3.321,78

3.321,78

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

5/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product 

Handelsgoederen

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering 

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen
Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1 /
6.6

6.6

11.465.182,46

110.064,32

45.132,99

64.931,33

2.000.000,00

2.000.000,00

8.741.815,52

613.302,62

98.592.751,85

10.498.928,95

5.019,96

5.019,96

5.019,96

119.250,48

53.038,96

66.211,52

2.000.000,00

2.000.000,00

7.796.094,47

578.564,04

94.611.165,18

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

6/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Inbreng

Geplaatst kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal

Wettelijke reserve

Financiële steunverlening

Overige

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

(+)/(-)

Belastingvrije reserves

Beschikbare reserves

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten

6.563,51

26.250,00

19.686,49

6.445.900,83

6.213.565,72

10/15

10/11

100

101

12

13

130

1319

1313

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden

133

168

1.361.946,81

894.201,76

467.745,05

18.957.633,90

6.563,51

26.250,00

19.686,49

12.851.867,46

7.756.027,43

2.625,00

5.095.840,03

6.099.202,93

2.116.090,48

1.734.874,57

381.215,91

20.736.815,12

14.516.685,89

8.070.785,06

2.625,00

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 894.201,76162 1.734.874,57

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

4

5

6.7.1

6.8

Kapitaal 10 6.563,51 6.563,51

Buiten kapitaal

Uitgiftepremies

Andere

11

1100/10

1109/19

Onbeschikbare reserves

Statutair onbeschikbare reserves

Inkoop eigen aandelen

130/1

1311

1312

8.068.160,06 7.753.402,43

7/53

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4

5
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen

Belastingen

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden 

Schulden op ten hoogste één jaar

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels 

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

76.493.989,92

71.410.965,47

949.515,44

4.590.215,51

2.303.780,27

1.821.335,41

407.707,76

322.441,62

85.266,14

57.392,07

492.808,94

98.592.751,85 94.611.165,18

73.537.440,80

69.404.998,13

910.627,11

3.645.791,76

2.174.051,99

1.000.434,40

1.000.434,40

388.840,51

302.812,21

86.028,30

82.464,86

486.650,91

Toel.

70.461.450,03 68.494.371,02170/4

1.821.335,41

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen 

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels 

170

171

172

173

174

175

1750

1751

70.461.450,03 68.494.371,02

8/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 4

RESULTATENREKENING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

Geproduceerde vaste activa 

Andere bedrijfsopbrengsten 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 

Aankopen

Voorraad: afname (toename) 

Diensten en diverse goederen 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

Andere bedrijfskosten 

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen)  6.10

 6.10

7.520.176,73

5.825.453,43

208.152,86

5.615.385,21

5.019,96

5.019,96

2.521.454,93

924.383,94

2.512.525,66

-9.036,25

485.546,63

1.904.791,52

6.964.420,67

5.559.549,91

201.433,45

6.372.945,70

1.932.298,14

873.508,02

2.861.346,35

1.850,46

435.993,34

591.474,97

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 1.486.570,44 1.203.437,31 6.12

-840.672,81 227.914,84

Niet-recurrente bedrijfskosten 16.163,15 40.034,5566A 6.12

 6.10

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(-)

(+)/(-)

9/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen 

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat  6.13

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

1.733.046,83

15.385,71

74.255,66

34,52

34,52

1.674.142,36

51.472,73

1.410.857,46

314.757,63

385.747,65

22.033,16

59.998,92

48,56

48,56

347.733,33

518,00

1.139.979,50

-791.728,179905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa 

Opbrengsten uit vlottende activa 

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden 

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

Andere financiële kosten 

Andere financiële opbrengsten  6.11

Financiële kosten  6.11

5.951,37

1.409.273,32

644,13

1.586.325,25

6.497,88

1.376.782,41

1.588.594,97

412,64

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

1.415.224,69 1.383.280,29

1.586.969,38 1.589.007,61

1.383.280,29Recurrente financiële opbrengsten 75 1.415.224,69

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

1.589.007,61Recurrente financiële kosten 65 1.586.969,38

Niet-recurrente financiële kosten 66B

 6.12

 6.12

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

10/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 

aan de inbreng 

Werknemers

aan de wettelijke reserve 

Vergoeding van de inbreng 

Bestuurders of zaakvoerders 

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

aan de overige reserves 

314.757,63

314.757,63

314.757,63

314.757,63

-791.728,17

-791.728,17

791.728,17

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden 697

aan de inbreng 

aan de reserves 791.728,17

791

792

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

11/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

121.705.398,67

1.107.618,89

436.539,23

5.330.392,11

127.706.870,44

2.460.375,24

202.859,20

44.876.239,59

82.830.630,85

42.618.723,55

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

Overgeboekt van een post naar een andere

Geboekt

Verworven van derden 

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

12/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

535.171,76

535.171,76

15.276,58

466.231,01

68.940,75

450.954,43

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

Overboekingen van een post naar een andere 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

Overgeboekt van een post naar een andere 

Afgeboekt

Geboekt

Verworven van derden 

Overgeboekt van een post naar een andere 

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

13/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

450.331,48

12.148,61

36.873,84

373.258,39

410.132,23

52.347,86

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

462.480,09

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

Overgeboekt van een post naar een andere

Afgeboekt

Geboekt

Verworven van derden 

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

14/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

4.860.948,91

4.641.771,35

-5.330.392,11

4.172.328,15

4.172.328,15

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

Overgeboekt van een post naar een andere 

Afgeboekt

Geboekt

Verworven van derden 

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

15/53
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Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

3.321,78

3.321,78

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen

Overboekingen van een post naar een andere 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

Overgeboekt van een post naar een andere

Afgeboekt

Geboekt

Verworven van derden 

Overgeboekt van een post naar een andere

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen 

Teruggenomen waardeverminderingen 

Wisselkoersverschillen

Overige mutaties 

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

16/53

Jaarrekening 2021



72

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand 

meer dan één jaar 

meer dan één maand en hoogstens één jaar 

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

Edele metalen en kunstwerken 8683

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

490002 Over te dragen kosten 15.954,81

491010 Verkregen opbrengsten subsidies FS3 leningen VMSW huuractiviteit aflossingsfase 597.347,81

17/53
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Nr.  VOL-kap 6.7.1 0405.419.913

STAAT VAN HET KAPITAAL
Kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 26.250,00

26.250,00

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 2.100

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Niet-opgevraagd bedrag
Opgevraagd, niet-gestort

bedrag
Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

19.686,49(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

2.250,00Vlaams Gewest

1.687,50Provincie

11.250,00Diverse gemeenten

937,50OCMW Waregem

3.448,99Particulieren

112,50Andere aandeelhouders

18/53
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Nr.  VOL-kap 6.7.1 0405.419.913

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Aandelen buiten kapitaal
Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761

Boekjaar
BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN
NIJVERHEID)
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Overige leningen 

Leveranciers

Te betalen wissels 

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

Handelsschulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Niet-achtergestelde obligatieleningen 

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Kredietinstellingen

Overige schulden 

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

2.298.104,65

2.298.104,65

5.675,62

2.303.780,27

9.942.425,62

9.942.425,62

949.515,44

10.891.941,06

60.519.024,41

60.519.024,41

60.519.024,41

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Overige leningen 

Leveranciers

Te betalen wissels 

Handelsschulden

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Niet-achtergestelde obligatieleningen 

Kredietinstellingen

Overige schulden 

Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Overige leningen 

Leveranciers

Te betalen wissels 

Handelsschulden

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Niet-achtergestelde obligatieleningen 

Kredietinstellingen

Overige schulden 
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Codes Boekjaar

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 

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

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden 

Niet-vervallen belastingschulden 

Geraamde belastingschulden 

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 

322.441,62

85.266,14

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Overige leningen 

Leveranciers

Te betalen wissels 

Handelsschulden

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Niet-achtergestelde obligatieleningen 

Kredietinstellingen

Overige schulden 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

Leasingschulden en soortgelijke schulden 

Vooruitbetalingen op bestellingen 

Overige leningen 

Leveranciers

Te betalen wissels 

Handelsschulden

Financiële schulden 

Achtergestelde leningen 

Niet-achtergestelde obligatieleningen 

Kredietinstellingen

Overige schulden 

Codes Boekjaar
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Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

492030 Toe te rekenen intresten annuïtetien VMSW huuractiviteit 479.835,35

493900 Over te dragen opbrengsten app. I en II 9.636,07

493903 Andere over te dragen opbrengsten 3.337,52
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen 41.080,38 23.419,01740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

12

12,5

19.842

12

17.895

11,3

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 

Andere personeelskosten 

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 

668.642,26

164.603,78

54.114,58

37.023,32

634.502,90

155.962,01

52.939,43

30.103,68

620

621

622

623

624
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Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt

Teruggenomen

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

19.957,1429.236,12

38.272,37 18.106,68

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt

Teruggenomen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen 

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 

109.146,24

949.819,05

585.475,42

357.560,58

420.918,01

64.628,62

415.455,36

20.537,98

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap 
gestelde personen

Kosten voor de vennootschap 

1

0,9

1.868

84.717,01

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

(+)/(-)

24/53

Jaarrekening 2021



80

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

Interestsubsidies

234.007,11 224.566,08

1.175.266,19 1.152.162,219126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen 754

Andere

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de
verhandeling van vorderingen 

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen 

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt

Teruggenomen

Geactiveerde interesten 6502

6501

6511

6510

6561

6560

653

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen 

Resultaten uit de omrekening van vreemde voluta 

654

655

Andere
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

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

1.486.570,44

1.485.113,12

1.203.437,31

1.199.978,42

76

760

7620

7630

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 1.486.570,44 1.203.437,31(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 1.457,32 3.458,89764/8

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 

761

7621

7631

Niet-recurrente financiële opbrensten (76B)

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) 

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

16.163,15

16.163,15

40.034,55

17.723,71

66

660

6620

6630

Niet-recurrente bedrijfskosten 16.163,15 40.034,55(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten 22.310,84664/7

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) 
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 

661

6621

6631

Niet-recurrente financiële kosten (66B)

Andere niet-recurrente financiële kosten 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten 6691

(+)/(-)

(-)

(+)/(-)

(-)
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 

Geraamde belastingsupplementen 

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 

34,52

15.000,00

14.965,48

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties 

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142

9141

9144Passieve latenties 

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

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

Door de vennootschap 

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing

Roerende voorheffing 

8.137,43

379.573,77

355.066,22

7.031,35

184.088,50 177.368,33

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de 
vennootschap

Bedrag van de inschrijving 

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop 

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 

9150

9149

91611

91721

91621

91711

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
gewaarborgd 9153

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen 91631

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 

91811

91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 

91911

91921

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 

Bedrag van de niet-betaalde prijs 

92011

92021
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Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Bedrag van de inschrijving 

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag 
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 

91612

91722

91622

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen 91632

Pand op het handelsfonds

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa 

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 

91812

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te 
verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa 

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 

91912

91922

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed 

Bedrag van de niet-betaalde prijs 

92012

92022

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213
Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
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Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

Werf Waregem Toekomststraat 42-44 : op 2 oktober 2020 werd Helpt Elkander in kennis gesteld door de
raadsman dat bouwonderneming Frans Verhelst officieel failliet werd verklaard.
De VMSW stuurde omtrent dit faillisement op 5 oktober 2020 ook een nieuwsbrief uit.

Via e-mail dd 13 november 2020 werd de huisvestingsmaatschappij vanwege de raadsman in kennis gesteld
van het schrijven van de curatoren Ferlin en Belpame uit Oostende waarin wordt meegedeeld dat de curatele
de werkzaamheden niet zal verderzetten en
waarin wordt voorgesteld de werf af te stappen, de actuele staat van de werken na te zien en desgevallend
een afrekening op te stellen.  De raadsman bezorgt de nodige gegevens aan de curatoren.
Op 25 januari 2021 werd de huisvestingsmaatschappij vanwege de raadsman in kennis gesteld dat de
curatoren akkoord hebben gegeven om de woning wind- en waterdicht te maken.
Er wordt met de raadsman en ontwerper een vergadering belegd teneinde de afrekening op te maken zodat
deze kan overgemaakt worden aan de curator ter nazicht.
Inmiddels werd van de VMSW ook een mail ontvangen waaruit blijkt dat vanuit de VMSW ook juridische
bijstand zal worden geboden omdat de factoring de afhandeling kan bemoeilijken.
De verdere informatie vanuit de VMSW zal eveneens worden meegenomen in de bespreking met de
raadsman.

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Voor het personeel bestaat het pensioenplan uit een groepsverzekering van het type vaste prestaties. Per 31 december 2021 is er geen
belangrijke onderfinanciering.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die
niet kunnen worden becijferd)

Werken in uitvoering (aanbestede werken) & aannemers voor werken in uitvoering (aanbestede werken) 14.617.279,93

Waarborgen van derden ten voordele van de vennootschap 1.135.435,00
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

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

Aan bestuurders en zaakvoerders 

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 

28.562,69

9504

9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

5.500,009505

95061

95062

95063

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

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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WAARDERINGSREGELS
HELPT ELKANDER
CVBA
Hazepad   1
8790    WAREGEM

WAARDERINGSREGELS

Regels inzake de waarderingen in de inventaris, de vaststelling en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen voor
risico's en kosten : 
Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur worden de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld
tegen de aankoopprijs of de waarde van opbouw, de schulden en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag.

In  de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire interesten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de
periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.

Raad van Bestuur dd. 19 juli 2011 : ingevolge het MB tot nadere invulling van de regels inzake de indeling van de verrichtingen in de
financiële administratie, de boekhoudkundige waardering- en rubriceringsregels, de financiële rapportering aan de Vlaamse Overheid en
de boekhoudkundige organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen dd. 29/10/2010 dienen er aanpassingen te gebeuren aan
de afschrijvingstermijnen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 30 juni 2010.

Raad van Bestuur dd. 27 januari 2021 : Ingevolge het ministerieel besluit. van 15 december 2020, dat wijzigingen aanbrengt aan het
ministerieel besluit van 29 oktober 2010 met betrekking tot de afschrijvingstermijnen, wordt in art. 11 volgende meegedeeld :
In artikel 9 van bijlage 1 bij hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 maart 2012 en 7 januari 2013
worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
"De aanschaffingswaarde, vermeld in artikel 2 paragraaf 1, van nieuw gerealiseerde gebouwen of integrale renovaties die als materiële
vaste activa geboekt worden en waarvan de eerste afschrijving plaatsvindt in het boekjaar 2021 of in een later boekjaar, wordt lineair
afgeschreven over een periode van vijftig jaar die aanvangt vanaf het moment van de bedrijfsklaarheid, met uitzondering van de volgende
onderdelen, die lineair worden afgeschreven over de volgende termijnen :
1° sanitair : 15 jaar
2° lift : 25 jaar
3° centrale verwarming, exclusief de verwarmingsketel : 25 jaar
4° centrale verwarming, verwarmingsketel : 15 jaar
5° warmtepomp : 15 jaar
6° zonneboiler : 15 jaar
7° fotovoltaïsche zonne-energiesysteem, exclusief omvormers : 20 jaar
8° omvormers fotovoltaïsch zonne-energiesysteem : 10 jaar
9° ventilatie : 15 jaar
2° … Het niet-afgeschreven gedeelte van de aanschaffingswaarde, vermeld in artikel 2 paragraaf 1, van nieuw gerealiseerde gebouwen of
integrale renovaties die als materiële vaste activa geboekt worden en waarvan de eerste afschrijving heeft plaatsgevonden in de periode
van het boekjaar 2011 tot en met boekjaar 2020, wordt vanaf het boekjaar 2020 of 2021 afgeschreven conform het eerste lid, verminderd
met het aantal jaren dat het gebouw of de renovatie is afgeschreven in de periode die aan dit boekjaar voorafgaat.
3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : 
"De onderstaande afschrijvingstermijnen gelden voor de volgende renovaties : 
1° de volgende renovatie aan de binnenkant van het gebouw kunnen over een periode van 15 jaar afgeschreven worden : 
keukenmeubilair en -toestellen vernieuwen ; binnenschrijnwerk vernieuwen ;vloerbekleding vernieuwen ;elektrische uitrusting van de
woning vernieuwen ;sanitaire uitrusting vernieuwen ; nieuwe verwarmingsketel met hoog rendement plaatsen ; 
2° de volgende renovaties aan de binnenkant van het gebouwen kunnen over een periode van 25 jaar afgeschreven worden : 
installaties voor centrale verwarming, exclusief de verwarmingsketel vernieuwen ;
liftinstallaties vernieuwen ;
3° de volgende renovaties aan de buitenkant van het gebouw kunnen over een periode 15 jaar afgeschreven worden : 
dakbedekking vernieuwen, zonder de hele bestaande dakbedekking te verwijderen ; een gedeelte van het buitenschrijnwerk vernieuwen,
in het kader van een gestructureerde aanpak, bv. De vervanging van de garagepoorten van een reeks woningen of garages ; 
 4° de volgende renovaties aan de buitenkant van het gebouw kunnen over een periode van 33 jaar afgeschreven worden : het volledige
buitenschrijnwerk vernieuwen ; de volledige dakbedekking vernieuwen, met gehele verwijdering van de bestaande dakbedekking ; het
volledige parament van buitengevels vernieuwen.".

We stellen vast dat de impact van deze gewijzigde afschrijvingstermijnen voor 2021 resulteert in € 411.411,82 minder afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend voor : 
-Omgevingswerken kantoorgebouw Helpt Elkander Hazepad : 20 jaar 
-Afvalcontainers appartementen Waregem Ter Dompel en Ter Beke :  10 jaar 
-Bureelmeubilair en kantoorinrichting :  10 jaar 
-Kantoormaterieel :  5 jaar 
-Rollend materieel :  5 jaar 
-Informaticamaterieel : 3 jaar

Op 25/05/2016 werd de akte verleden tot aankoop van 10 app. en 1 handelsruimte in de J. Van Ooststraat te Aarsele : 
Beslissing Raad van Bestuur 28 sept. 2016 : afschrijvingen te berekenen op een termijn van 20 jaar (dus jaarlijks 5 %)

Hierbij wordt telkens de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

-Voor wat betreft de ELEKTRICITEITSWERKEN :
Cfr. de nieuwe regelgeving van 15/12/2020 is het niet meer nodig om voor wat betreft de elektriciteitswerken voorzieningen aan te leggen,
daar deze vanaf 2021 als investering kunnen geboekt worden. Om die reden worden sinds 2021 geen voorzieningen meer aangelegd
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WAARDERINGSREGELS
voor de elektriciteitswerken. 
Er is nog een werf lopende voor het vernieuwen en keuren van de elektrische installaties in een 212-tal woningen verspreid over het
patrimonium.
Er werd voor 2021 geraamd dat hier een bedrag van 414.046,32 euro aan kosten zou zijn. Op de raad van bestuur van 22 december 2021
werd ingeschat dat de kosten voor 2021 375.226,89 euro zouden bedragen. De werkelijke kosten bedragen eind 2021 nu 384.030,15
euro. De resterende kostprijs van deze werf bedraagt. 30.016,17 euro voor 2022 en moet dus op eind 2021 voorzien zijn. Ter zitting van
de raad van bestuur van 22 december 2021 werd deze ingeschat op 38.819,43 euro. 

-Voor wat betreft de SCHILDERWERKEN & VOEGWERKEN
Enige jaren geleden werd overgegaan tot een screening van het volledige patrimonium zowel wat betreft gevelschilderwerken,
schilderwerken van buitenschrijnwerk en schilderwerken voor gemeenschappelijke delen. 
Bij de meest recente nieuwbouwprojecten en grote renovatiewerken wordt er steeds naar gestreefd om zoveel mogelijke toekomstige
onderhoudswerken te minimaliseren en dit zowel wat concept als keuze der materialen betreft.
Zo wordt er bij nieuwbouw bijvoorbeeld op toegezien dat er bij residenties zo weinig mogelijk gemeenschappelijke delen aanwezig zijn, en
worden er bij renovaties  zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk materialen voorzien.
Er wordt uitgegaan van de volgende principes:
Alle schilderwerken worden gepland om 10-jaarlijks uitgevoerd te worden.
De dossiers zijn samengesteld op basis van de geografische ligging (wijk en gemeente) waarbij tot volgende 3 grote dossiers wordt
gekomen.
-dossier voor (gevel) & beitsschilderwerken in Waregem, behalve Torenhof (uitvoering in 2023)
-dossier voor (gevel) & beitsschilderwerken in Waregem, Torenhof (uitvoering in 2026)
-dossier voor (gevel) & beitsschilderwerken in alle andere gemeenten (uitvoering in 2029)
Voegwerken worden geïntegreerd in de dossiers van de schilderwerken
Het dossier van de voegwerken en schilderwerken dat momenteel in uitvoering is:
Op 1 januari 2021 is een budget beschikbaar van € 1.320.828,25 voor schilderwerken. Het bedrag dat in 2021 werkelijk is uitgevoerd,
bedraagt € 565.788,90 (raming op rvb 22/12/2021 = 531.841,06 euro).
Er moet op 31/12/2021 voor 2022 nog een bedrag van 443.660,79 euro voorzien zijn voor afwerking van dit dossier.
Er dient voor de schilderwerken in planning een bijkomend 10de toegevoegd te worden voor de toekomstige schilderwerken.

SAMENVATTING VAN DE VOORZIENINGEN
Zie jaarverslag.

Huurachterstallen (naar aanleiding van het MB van 29.10.2010) : 
Vorderingen op huurders worden overgeboekt naar dubieuze vorderingen op huurders vanaf het moment dat er onzekerheid bestaat over
de betalingen van deze vorderingen.
Inzake vorderingen die betrekking hebben op vertrokken huurders, worden alle openstaande vorderingen op huurders die op het einde
van het boekjaar sedert minimaal 6 maanden geen huurder van de sociale huisvestingsmaatschappij meer zijn, beschouwd als dubieuze
vorderingen waarop een waardevermindering wordt geboekt ten bedrage van 100 % van de nominale waarde van deze vorderingen.

De kapitaalsubsidies ontvangen voor de bouw en renovatie van onroerende goederen, worden voor het volledige bedrag op dezelfde
manier afgeschreven als de verhuurde woningen, waarop zij betrekking hebben.

In toepassing van artikel 3.12 WVV :
Er werden voor € 44.000,00 nieuwe kapitaalsubsidies toegekend voor het vervangen van CV installaties (rek.150022).
Er werden in 2021 voor € 1.175.266,19 intrestsubsidies ontvangen vanwege de VMSW (rek. 753020 + 753021).
Er werden in 2021 eveneens voor € 7.500,00 vervangpremies ontvangen voor gasketels, € 49.110,80 subsidies voor renovatie schrijnwerk
en € 266.094,36 subsidie voor dakisolatie.

34/53

Jaarrekening 2021



90

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

35/53

Jaarrekening 2021



91

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

36/53

Jaarrekening 2021



92

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

37/53

Jaarrekening 2021



93

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

38/53

Jaarrekening 2021



94

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

39/53

Jaarrekening 2021



95

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

40/53

Jaarrekening 2021



96

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

41/53

Jaarrekening 2021



97

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 7

JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

42/53

Jaarrekening 2021



98

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

43/53

Jaarrekening 2021



99

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

44/53

Jaarrekening 2021



100

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

45/53

Jaarrekening 2021



101

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

46/53

Jaarrekening 2021



102

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

47/53

Jaarrekening 2021



103

Nr.  0405.419.913  VOL-kap 10

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

10,61001

1002

1003

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

6,5 4,1

2,4 1,0 1,4

12,5 7,3 5,2

17.3281011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

10.740 6.588

2.514 937 1.577

19.842 11.677 8.165

791.040,661021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

481.000,68 310.039,98

133.343,28 37.713,33 95.629,95

924.383,94 518.714,01 405.669,93

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 21.355,00 15.388,00 5.967,00

11,31003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

5,5 5,8

17.895 8.717 9.178

873.508,02 413.748,04 459.759,98

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 19.901,00 13.861,00 6.040,00
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten
2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 

Vervangingsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

10 2 11,6

10 2 11,6

6

4

10

1

1

6,8

4,8

1

1

10,8

0,8

lager onderwijs 

secundair onderwijs 

hoger niet-universitair onderwijs 

universitair onderwijs 

1200

1201

1202

1203

1

2

3

1

1,0

2,8

3,0

lager onderwijs 

secundair onderwijs 

hoger niet-universitair onderwijs 

universitair onderwijs 

1210

1211

1212

1213

1

1

2

1

1,0

1,8

2,0

Directiepersoneel

Bedienden

Arbeiders

Andere

Mannen

Vrouwen

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de vennootschap
    gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de vennootschap

150

151

152

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

6

6

6,0

6,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 

Vervangingsovereenkomst

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 

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

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 

UITGETREDEN 1. Voltijds
Codes

2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

4

4

2

2

5,8

5,8

1

3

1

1

1,8

4,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

Pensioen

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 

Afdanking

Andere reden 

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

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 

Vervangingsovereenkomst
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

5

46

1.123,00

3

85

1.636,00

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

1.123,00 1.636,00

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers 

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren 

Nettokosten voor de vennootschap 

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 

Aantal gevolgde opleidingsuren 

Nettokosten voor de vennootschap 

Aantal betrokken werknemers 

Aantal gevolgde opleidingsuren 

Nettokosten voor de vennootschap 
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REMUNERATIEVERSLAG
voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen
(artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
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REMUNERATIEVERSLAG
voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen
(artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
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Dit was 2021

Januari
Start bouw Hof Ter Waaien

Maart
Tevredenheidenquête

Juni
WieDoeWa?

Mei
Marianne pensioen



December
Kalender voor de huurders

111

Juli
Winnaar 
tevredenheidsenquête 

Augustus
Pensioen Christ Bossuyt
Directeur a.i. Ann Goerlandt

November
Containers in een nieuw jasje

Oktober
Buur in de kijker

Den Elkander
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Dank

De Voorzitter, de raad van bestuur, het directiecomité, de bedrijfsrevisor en de directeur danken de aandeelhouders uitdrukkelijk voor het 

vertrouwen gesteld tijdens het voorbije boekjaar 2021.

Een mooi jaarverslag realiseren is echter enkel maar mogelijk dankzij de inzet van vele mensen. 

Graag danken we dan ook de medewerkers voor hun geleverde prestaties, hun dagelijkse inzet en enthousiasme. 

Dank ook aan de gemeentebesturen uit ons werkingsgebied voor het overleg en de samenspraak.

Ook aan de mensen in de verschillende administratieve bestuurlijke diensten en sociale organisaties willen wij onze waardering overmaken 

voor hun gedrevenheid om het sociaal wonen verder vorm te geven. 
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