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Deel I: Statutaire gegevens van de vennootschap 
 

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. 
 
Op 08.07.1922 werd een burgerlijke vennootschap met de vorm van een C.V. opgericht onder de naam "HELPT 
ELKANDER". 
Sedert 1 november 2006 is de zetel gevestigd te Waregem, Hazepad 1.  
De 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. 
 

Achtereenvolgens zijn de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld 
- dd. 31.12.1949, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29.01.1950, onder nr. 1707. 
- dd. 22.08.1954, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03.09.1954, onder nr. 24242. 
- dd. 11.05.1958, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 02.06.1958, onder nr. 14916. 
- dd. 29.05.1960, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 23.06.1960, onder nr. 17986. 
- dd. 28.05.1967, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13.07.1967, onder nr. 1794-26. 
- dd. 24.09.1978, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15.11.1978, onder nr. 2338.11. 
- dd. 20.10.1979, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06.11.1979, onder nr. 1816.18. 
- dd. 24.05.1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18.04.1987, onder nr. 870418.441. 
- dd. 25.05.1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02.07.1991, onder nr. 910702.262. 
- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 15.05.1993, aangaande aanpassing van de statuten aan de wet van 
20.07.1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09.06.1993, onder nr. 930609.339. 
- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 06.10.2001, aangaande A) omzetting van het kapitaal in Euro en 
kapitaalsverhoging door omzetting beschikbare reserves, B) statutenwijzigingen en C) aanpassing van de statuten 
aan het Wetboek van Vennootschappen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.10.2001 onder 
nr. 20011026-765. 
- door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 13.05.2006, aangaande statutenwijziging ingevolge wijziging zetel 
van de vennootschap en aanstelling bedrijfsrevisor, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
07.06.2006, onder nr. 0093108. 
 
Laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester DESIMPEL Elisabeth, geassocieerd notaris te 
Waregem, op 28.09.2011, aangaande statutenwijziging ingevolge de wetgeving inzake vennootschap met sociaal 
oogmerk en de Vlaamse Wooncode, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14.11.2011 onder nr. 
11171405. 
Op 28 september 2011 vond ten zetel van de bouwmaatschappij een Buitengewone Algemene Vergadering plaats, die 
georganiseerd diende te worden ingevolge de invoegetreding van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de 
procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de 
beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, waarbij aan de bouwmaatschappijen de 
verplichting wordt opgelegd de statuten aan te passen aan de nieuwe modelstatuten opgelegd in voormelde 
regelgeving tegen uiterlijk 30/06/2012.  
Voornaamste reden van deze statutenwijziging bestond erin een doelswijziging door te voeren waarbij Helpt 
Elkander werd omgevormd van een CVBA in een CVBA met sociaal oogmerk.  Van de gelegenheid werd gebruik 
gemaakt om tevens enkele andere kleine wijzigingen aan de statuten door te voeren, zodat vooraleer kon overgegaan 
worden tot het organiseren van deze Buitengewone Algemene Vergadering, de nieuwe modelstatuten dienden ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de Minister van Wonen.   
Deze kleine wijzigingen bestonden er bijvoorbeeld in, dat de verplichting om de uitnodiging aangetekend aan de 
aandeelhouders over te maken werd geschrapt, dat het uur van aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering 
werd vervroegd en dat cfr art. 24 van de statuten, de zitpenningen kunnen aangepast worden.  
Met schrijven van 31/08/2011 vanwege het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
(RWO) werd aan de bouwmaatschappij het Ministerieel Besluit dd. 19/08/2011 houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging aan de bouwmaatschappij overgemaakt. 
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Deel II: Organisatie  

1. Aandeelhouders 

Lijst van de aandeelhouders op 31 december 2012: 
(nominale waarde 1 aandeel 12,50 euro; per aandeel dient 3,13 euro (25%) volstort te worden) 
 
 Aandeelhouder Vertegenwoordiger  Aantal aandelen 

1 Stadsbestuur Waregem Vanryckeghem Kurt Waregem  400 

2 Vlaams Gewest   240 

3 Gemeentebestuur Dentergem Degroote Koenraad Dentergem Wakken 200 

4 Stadsbestuur Tielt Mw Verhalle Hedwig Tielt  200 

5 Gemeentebestuur Wielsbeke Abid Rachida Wielsbeke 200 

6 Prov. West Vlaanderen Dhondt Yolande Waregem 180 

7 Gemeentebestuur Ardooie Farrazijn Wilfried Ardooie 100 

8 Gemeentebestuur Pittem Gelaude Peter Pittem 100 

9 OCMW Waregem Kerkhove Joost Waregem  100 

10 Verhaeghe Jacques Zultseweg 19 Waregem 46 

11 François Freddy Ruitersdreef 101 Waregem  24 

12 Ostijn Maria Leiestraat 7 Wielsbeke SBV 24 

13 De Coninck Tom Fazantenlaan 9 Waregem  24 

14 Devos Freddy Hoevelaan 36 Waregem SEV 22 

15 Dewaele Christian Potegemstraat 12 bus 2.1 Waregem 21 

16 Deconinck Martine Henri Lebbestraat 108 Waregem  20 

17 De Coninck Willy Abeelstraat 15 Waregem SEV 17 

18 Platteau Alfred Leopoldstraat 48/0101 Avelgem 15 

19 Devrieze Geert Beukenlaan 108 Wielsbeke Ooigem 13 

20 Alg. Christen Coöperatieve Markt 26 Waregem 12 

21 Erven Naert Albert Brugsesteenweg 223 Pittem Egem 12 

22 De Cabooter Raf Beiaardstraat 35 Waregem 11 

23 Iacopucci Pietro Kortrijkseweg 68 Waregem Bev.-Leie 11 

24 Soens Rik Bermkouter 4 Waregem Bev.-Leie 11 

25 Declercq Wim Oosthoekstraat 32 Dentergem 10 

26 Vanlerberghe Annie Vijvedreef 77 Wielsbeke SBV 9 

27 Rogge Pol p.a. F. Verhaeghestr. 1 Waregem 8 

28 De Coninck Filip Seringenstraat 7 Wielsbeke 8 

29 Lahousse Bruno Henri Lebbestraat 45 Waregem 8 

30 Duynslaeger Denis Palingstraat 23 Dentergem Oeselgem 8 

31 De Keukeleire Bart Wakkenstraat 19 Dentergem Markegem 8 

32 Desmet Peter Oscar Verschuerestraat 26 Waregem 6 

33 Kerkhove Joost Schoendalestraat 103 Waregem  SEV 6 

34 Cools Nadine Molenakker 90 Pittem Egem 4 

35 Desmet Gabriël Meulebekesteenweg 45 Dentergem 4 

36 Soenens Krist Kloosterstraat 9 Ardooie 4 

37 Top Maurice Papestuk 1 Harelbeke 4 

38 Vanmeerhaeghe Ivan Tieltstraat 35 Dentergem Markegem 4 

39 De Koker Kathy J. Van Ooststraat 24 Tielt Aarsele 2 

40 HuyghelierStefaan Deinsesteenweg 176 Tielt Aarsele 2 

41 Rosseel Palmer Vierkeerstraat 29 Harelbeke Bavikhove 2 

   TOTAAL 2.100 
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In 2012 deden zich enkele wijzigingen voor wat betreft aandeelhouders als volgt: 
 

• Ter zitting van de Raad van Bestuur van 22 maart 2012 werd de overdracht van 46 aandelen van Mevr. 
Verhaeghe Tony – Schelfhout A. aan Dhr. Verhaeghe Jacques goedgekeurd.  
 

• Ingevolge de bepalingen in de goedgekeurde nota toekomstvisie, werden op 20 januari 2012 bepaalde 
aandeelhouders (niet-actieve vennoten) aangeschreven met de vraag of zij bereid zouden zijn hun aandelen 
ter beschikking te stellen.  
Volgende aandeelhouders stelden ingevolge deze vraag hun aandelen ter beschikking: 

o Dhr. Bovyn Marc  41 aandelen 
o Dhr. Desmet Jozef 22 aandelen 
o Erven Plasman Simonne 4 aandelen 

 
Ter zitting van de Raad van Bestuur van 25 april 2012 werden deze 67 aandelen als volgt verdeeld: 

o Christian Dewaele  7 aandelen 
o Wim Declercq  7 aandelen 
o Soens Rik   7 aandelen  
o Pietro Iacopucci  7 aandelen  
o Tom De Coninck  7 aandelen  
o Denis Duynslaeger 8 aandelen 
o Bart De Keukeleire 8 aandelen 
o Bruno Lahousse  8 aandelen 
o Filip De Coninck  8 aandelen 

 
Deze beslissing werd bekrachtigd in de Algemene Vergadering van 12 mei 2012.  

 

2. Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 31 december 2012 is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt: 
 
1 Dhr. Dewaele Christian 

056/60.43.21 
BIJZONDERE 
Waregem, Potegemstraat 12 bus 2.1 

Voorzitter  
 

2 Dhr. Iacopucci Pietro 
056/62.12.04 

Namens stad Waregem 
Waregem, Kortrijkseweg 68 

1° Ondervoorzitter 
 

3 Dhr. De Coninck Filip 
056/66.58.92 

Namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Seringenstraat 7 

2° Ondervoorzitter 
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4 Mevr. Destoop-Dhondt Yolande 
056/60.24.77 

Namens prov. W.-Vlaanderen 
Waregem, Staakmolenstraat 24 

Bestuurder 

5 Dhr. Soens Rik 
056/62.12.05 

Namens stad Waregem 
Waregem, Bermkouter 4 

Bestuurder 

6 Dhr. Lahousse Bruno 
056/49.02.40 

Namens stad Waregem 
Waregem, Henri Lebbestraat 45 

Bestuurder 

7 Dhr. Vanheusden Patrick 
056/60.07.83 

Namens stad Waregem 
Waregem, Guido Gezellestraat 45 

Bestuurder 

8 Dhr. Kerkhove Joost 
056/60.03.98 

Namens OCMW Waregem 
Waregem, Schoendalestraat 103 

Bestuurder 

9 Mevr. Ostijn Maria 
056/60.65.59 

Namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Leiestraat 7 

Bestuurder 

10 Dhr. Duynslaeger Denis 
0478/78.96.66 

Namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Palingstraat 23 

Bestuurder 

11 Dhr. De Keukeleire Bart 
051/69.07.12 

Namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Wakkenstraat 19 

Bestuurder 

12 Mevr. De Poorter– Dehaemers 
Christine 051/63.60.79 

Namens stad Tielt 
Kanegem, Ter Kouter 27 

Bestuurder 

13 Mevr. Van Maele – Ottevaere Nancy 
051/63.57.57 

Namens stad Tielt 
Aarsele, J. Van Ooststraat 18 

Bestuurder 

14 Mevr. Cools Nadine 
051/46.73.53 

Namens gemeente Pittem 
Egem, Molenakker 90 

Bestuurder 

15 Mevr. Vande Vyvere Chantal 
051/74.89.70 

Namens gemeente Ardooie 
Ardooie, Zwevezeelstraat 109 

Bestuurder 

16 Dhr. Declercq Wim 
09/388.51.15 

BIJZONDERE 
Dentergem, Oosthoekstraat 32 

Bestuurder 

17 Mevr. Deconinck Martine 
0472/49.75.96 

BIJZONDERE 
Waregem, Henri Lebbestraat 108 

Bestuurder 

18 Dhr. De Coninck Tom 
0475/71.56.62 

BIJZONDERE 
Waregem, Fazantenlaan 9 

Bestuurder 

19 Dhr. François Freddy 
0476/85.80.76 

BIJZONDERE 
Waregem, Ruitersdreef 101 

Bestuurder 
 

 
   Vijf bestuursmandaten komen cfr art. 23 der statuten te vervallen in 2013.  Voor de voorzieningen in deze benoemingen 

verwijzen wij naar hoofdstuk V “Statutaire benoemingen van de vennootschap”. 

 
 
Binnen de Raad van Bestuur zijn volgende personen aangesteld als vertegenwoordiger namens Helpt Elkander in 
diverse organisaties (Deze mandaten worden in de loop van 2013 vernieuwd): 
 

- Voor RSVK Waregem  Algemene Vergadering  Dhr. Freddy François 
Plaatsvervanger Dhr. Tom De Coninck 

Raad van Bestuur  Dhr. Rik Soens 
- GECORO   Raad van Bestuur Dhr. Christian Dewaele  

Plaatsvervanger Dhr. Tom De Coninck 
- HRI    Algemene Vergadering Mevr. Maria Ostijn 

(Huisvestingsdienst Regio Izegem)   Plaatsvervanger: Dhr. Filip De Coninck 
Raad van Bestuur Dhr. Filip De Coninck 

- Lokale Welzijnsraad Tielt Raad van Bestuur  Mevr. Christine De Poorter-Dehaemers 
Plaatsvervanger: Nancy Van Maele – Ottevaere 
 
 

In 2012 mochten volgende bestuurders, omwille van het feit dat zij 10 jaar bestuurder zijn bij de 
bouwmaatschappij, het Bijzonder Voorzorgsereteken 2de Klasse ontvangen: 
 

- Dhr. Declercq Wim 
- Dhr. Dewaele Christian 
- Dhr. Kerkhove Joost 
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3. Directiecomité 

 Op 31/12/2012 is de samenstelling van het Directiecomité als volgt: 

 
- Dhr. Dewaele Christian (Voorzitter) 
- Dhr. Iacopucci Pietro (1° ondervoorzitter) 
- Dhr. De Coninck Filip (2° ondervoorzitter) 
- Dhr. Bossuyt Christ (Directeur) 
- Mevr. Deconinck Martine 
- Dhr. De Coninck Tom 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ter zitting van de Raad van Bestuur van 30 mei 2012 werd Dhr. Pietro Iacopucci herverkozen tot 1° Ondervoorzitter 
binnen de bouwmaatschappij.  Zijn mandaat kwam te vervallen ingevolge de uittredingsbeurt bestuurders tijdens de 
Algemene Vergadering van 12 mei 2012. 
 

4. Bedrijfsrevisor 

 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2006 werd beslist tot het aanstellen van een 
commissaris, teneinde de controle uit te oefenen op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap, 
alsook de regelmatigheid van de verrichtingen.  
 
Overzicht van de commissarissen vanaf boekjaar 2006 
  
- Boekjaar 2006 tot 2008 Boes & C°, Plein 32 Kortrijk     A.V. 13/05/2006 
- Boekjaar 2009 tot 2011 Boes & C°, Plein 32 Kortrijk      B.A.V. 28/10/2009 
- Boekjaar 2012 tot 2014 Auditas Bedrijfsrevisoren, Boomgaardstr. 15-17 Roeselare B.A.V. 19/09/2012 
     Dhr. BOSSUYT Wim 
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5. Personeel 

In de loop van werkjaar 2012 waren er geen wijzigingen in het personeelsbestand.  
Op 31 december 2012 is het personeelsbestand van de bouwmaatschappij als volgt samengesteld: 

 

DIRECTEUR 
BOSSUYT Christ 
Volderstraat 62   
8720 OESELGEM 

 
 
 
 
 

FINANCIELE DIENST 
 

GOERLANDT Ann 
Beukenhofstraat 110 
8570 VICHTE 
 
DIENSTHOOFD FINANCIELE DIENST / 
ADMINISTRATIE DIRECTIE 
(deeltijds 4,5/5 vanaf 01/09/2011) 
 

 

 

DEPAEPE Elsje 
Wollestraat 23 

 8790 WAREGEM 

DELABIE Marianne 
Biezenhof 17 

8790 WAREGEM 

 

 
  TELEFONIE/BALIE / 
  ADMINISTRATIEF BEDIENDE 
  (tijdelijk deeltijds 4/5 vanaf 01/01/2011) 

 
BOEKHOUDING 

 (deeltijds 4/5 sedert 02/1986)  
 

 
 

 
DIENST VERHURING 

 
NAESSENS Sylviane 
Drogenboomstraat 106 
8790 WAREGEM 

 
DIENSTHOOFD VERHURING 
(deeltijds 4.5/5 sedert 01/01/2010 ) 

 
 
 

 

DUCATTEEUW Anja 
Vichtseweg 158 
8790 WAREGEM  

DE BAENST Joke 
St. Hubertstraat 198 

9800 DEINZE 

 

 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

 
MAATSCHAPPELIJK WERKER 
(tijdelijk deeltijds 4/5 vanaf 

01/07/2011 1mnd/j)  
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TECHNISCHE DIENST 
 
 

VERVAECKE Mike 
Nieuwhuizenstraat 52 
8790 WAREGEM 
 
DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST 

 
 

 

DEMEYER Anouschka 
Bilkhagelaan 21 
8790 WAREGEM 

MINNE Eddy 
   A. Servaeslaan 52/002 

8790 WAREGEM 

 

 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

 
HUISBEWAARDER  

 

 
GOUSSAERT Carl 

Hooilaan 14 
8520 KUURNE 

  
 ONDERHOUDSMAN 

 
 

In werkjaar 2012 werd het ereteken van de arbeid 1ste klasse ( 30 jaar dienst) uitgereikt aan Dhr. Christ Bossuyt en 
Mevr. Marianne Delabie. 

6. Administratieve werking van de maatschappij 

 
Maatschappelijke zetel:  Hazepad 1 te Waregem  
     tel.   056/600.800 
           fax.  056/611.325 
     e-mail: info@helpt-elkander.be 
     website: www.helpt-elkander.be 
 
Het kantoor is (bij voorkeur) toegankelijk voor het publiek op: 
    Maandag 15.00 h. – 17.45 h. 
    Dinsdag 09.00 h. – 12.30 h. 
    Vrijdag 09.00 h. – 12.30 h. 
   
Het kantoor is telefonisch bereikbaar voor het publiek tijdens kantooruren : 
    Maandag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.45 h. 
    Dinsdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 17.00 h. 
    Woensdag 8.15 h. – 12.00 h. 
    Donderdag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.00 h. 
    Vrijdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 15.00 h. 
 
 
Zitdagen huisbewaarder  
De huisbewaarder Dhr. Eddy Minne is om de veertien dagen op dinsdagvoormiddag van 9h. tot 10.30h. beschikbaar 
voor de bewoners van de residenties Ter Dompel en Ter Beke in Waregem.  Deze zitdagen worden gehouden in de 
cafetaria van de grote zaal in OC Eikenhove.  De data worden telkens uitgehangen in de berichtenkastjes van de 
residenties.
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Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

Voorwoord 

 
2012 was een bijzonder jaar voor onze bouwmaatschappij. 
 
Wij vierden ons 90-jarig bestaan op 30 juni 2012. Dit was een geslaagd feest waarop al onze bewoners werden 
uitgenodigd.  De opkomst was groot en iedereen vond dat dit een heel mooi initiatief was.  Dit vraagt zeker een 
vervolg… 
 
In 2012 werd er eindelijk met de renovatie van al onze leegstaande woningen gestart.  In bijna alle wijken waren en 
zijn er nu werfborden te zien en heerst er een drukke activiteit.  Wij rekenen erop om tegen eind 2013 het overgrote 
aantal van die gerenoveerde woningen opnieuw te kunnen verhuren. 
Daarnaast hadden wij ook de openbare aanbesteding voor ons project van 4x6 nieuwbouwwoningen in de Kastorwegel in 
de wijk Nieuwenhove te Waregem. De werken zijn reeds in januari 2013 gestart en wij kijken vol interesse uit naar de 
realisatie, aangezien het toch al een tijdje geleden is dat we een nieuwbouwproject hebben gerealiseerd. 
 
Een derde activiteit in 2012 was de opstart van de grondige renovatiewerken aan de Zuid-Westgevel van Ter Dompel 
in wijk Torenhof te Waregem.  Daarnaast werden ook de liften in beide residenties Ter Beke en Ter Dompel 
vernieuwd.  Deze werken werden heel grondig voorbereid gezien de enorme impact op het dagelijkse leven van de 
bewoners.  Ondanks de heel wat kleinere ongemakken en lichte wrevel bij de bewoners kon alles in goede banen 
worden geleid door het ganse bouwteam, waarvoor mijn dank. 
 
Op wereldvlak bleef de economische crisis, met de financiële sector in het bijzonder, zich verder uitbreiden.  Heel 
wat Europese landen kwamen in moeilijkheden en hebben nog steeds hulp nodig. 
Gelukkig is onze financiële toestand gezond.  We hebben zowel een lichte winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 
voor belasting als bij de uiteindelijke winst.  Daardoor hebben wij onze reserves opnieuw kunnen aanvullen.  Deze 
resultaten zijn het gevolg van een voortdurend onder-controle- houden van onze uitgaven en het strikt opvolgen van 
onze inkomsten.  Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen van het personeel alsook naar de Raad van Bestuur voor hun 
inzet hiervoor. 
 
In oktober 2012 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.  Hierdoor verdwijnen begin 2013 enkele mensen uit 
onze Raad van Bestuur en worden nieuwe afgevaardigden door de steden en gemeenten voorgedragen.  Ik wil dan ook 
iedereen, van wie we afscheid namen, van harte bedanken voor hun inzet.  De nieuwe bestuursleden wens ik een 
vruchtbare en positieve samenwerking toe. 
 
Tot slot wens ik mede te delen dat 2013 een heel speciaal jaar zal worden.  In de zomer van 2012 hebben de 
Directeur en ikzelf kennis gemaakt met enkele leden van de visitatiecommissie.  Op die dag werd ons uitgelegd dat zij 
nazien of onze bouwmaatschappij financieel gezond is en of wij over een duidelijke toekomstvisie beschikken.  Dit 
alles steunend op een degelijke administratie en interne samenwerking.  Bij hun bezoek in juni 2013 zullen alle sociale 
actoren van ter plaatse bij ons gehoord worden.  De maatschappij zal ook volledig worden doorgelicht. Het spreekt 
voor zich dat we hoopvol naar het resultaat uitkijken en ons zullen proberen op onze zwakke plekken te concentreren. 
 
Jaar na jaar moet ik als Voorzitter met genoegen vaststellen dat wij als bouwmaatschappij prima werk leveren en dat 
voor vele wijzigingen vanuit RWO en VMSW naar onze bouwmaatschappij wordt verwezen.  Dit is enkel mogelijk door 
de inzet en bekwaamheid van het voltallig personeel onder leiding van de Directeur, waarvoor mijn oprechte dank.  
Ook de delegerende en ondersteunende rol van de Raad van Bestuur waardeer ik ten zeerste. 
 
2012 was een jaar vol afwisselingen, maar we hebben het goed doorstaan. 
2013 wordt een scharnierjaar en ik reken erop dat we met zijn allen na de evaluatie van de visitatiecommissie nog 
steeds ons eerder opgemaakt meerjarenplan verder kunnen ontwikkelen en tot stand brengen. 
 
 
 
 
 
Ir. Arch. Christian DEWAELE 
VOORZITTER  
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1 Patrimonium 

1.1 Ligging – overzicht huurwoongelegenheden patrimonium 31.12.2012 

 

 
 

In totaal beschikt de bouwmaatschappij op 31 december 2012 over 1.301 woongelegenheden onderverdeeld per 
gemeente als volgt: 
 

� 783 in Waregem   (+1 ) (-1) 
� 120 in St-Eloois-Vijve 
� 35 in St-Baafs-Vijve 
� 103 in Wielsbeke 
� 27 in Oeselgem   (+1) 
� 32 in Dentergem 
� 66 in Aarsele 
� 10 in Kanegem 
� 57 in Egem 
� 68 in Koolskamp 

 
Op volgende pagina is een historisch overzicht te vinden m.b.t. de totale bouwactiviteit rekening houdende met het 
aantal verkochte woningen per gemeente.  
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OVERZICHT TOTALE BOUWACTIVITEIT 

  VERHUURDE 
WONINGEN 

VERHUURDE 
APPARTEMENTEN TOTAAL 

VERHUURD 
PER 

GEMEENTE 

VERKOCHTE 
WONINGEN ALGEMEEN 

TOTAAL 
SOCIALE KAVELS 

LIGGING 

  Aantal slaapkamers Aantal slaapkamers 

  1 2 3 4 5 1 2 3 BA 2 HUUR 

WAREGEM             51 (Stuifk.) 
34 (Hoge Kouter)   32 73 313 26 3 118 199 19 783 126 425 1.334 

ST ELOOIS 
VIJVE 14 17 78 11 - - - - 120 36 80 236 36 

WIELSBEKE 2 6 39 9 7 6 34 - 103 60 79 242 - 

ST BAAFS VIJVE 6 5 24 - - - - - 35 38 63 136 22 

DENTERGEM - - 20 12 - - - - 32 - 16 48 - 

OESELGEM - 4 23 - - - - - 27 - 20 47 - 

AARSELE - - 63 - 3 - - - 66 - 22 88 - 

KANEGEM 4 - 6 - - - - - 10 14 6 30 - 

EGEM 8 6 41 2 - - - - 57 - 26 83  

KOOLSKAMP - 17 40 - 11 - - - 68 - 15 83 - 

ZWEVEZELE - - - - - - - - - 54 - 54 - 

TOTALEN 

66 128 647 60 24 124 233 19  328 752   

             

  925    376       

1.301  1.080 2.381 143 
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1.2 Waarde van het patrimonium op 31.12.2012 

 
Volgende tabel geeft het overzicht weer van de waarde van het patrimonium – de activa van de vennootschap op 31 
december 2012.  
 

Woningen  67.463.240,72 
Woningen voor 1997 53.084.138,55  
Woningen vanaf 1997 10.610.064,11  

Burelen en commerciële gebouwen 1.797.686,08  
Gebouwen in aanbouw 146.817,61  

Renovaties in uitvoering 1.824.534,37  
   

Uitrustingen  5.923.983,72 
Centrale verwarming 3.457.373,62  

Garages, autoboxen en bergplaatsen 1.262.561,85  
Liften 320.249,19  

Technieken (kantoor Hazepad) 354.886,95  
Kantoorinrichting (kantoor Hazepad) 264.547,69  

Afvalcontainers (Ter Dompel, Ter Beke, Den Olm) 45.202,72  
Zonnepanelen (Ter Dompel, Ter Beke, kantoor Hazepad) 219.161,70  

   
Gronden  2.299.189,29 

Gronden nog niet bebouwd 1.449.807,90  
Bebouwde gronden 840.341,26  

Sociale verkaveling in aanleg 9.040,13  
   
 TOTAAL 75.686.413,73 
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1.3 Activiteiten met betrekking tot het patrimonium in 2012 

1.3.1 Gronden 

1.3.1.1 Vooronderzoek en intentieverklaringen 
 

WAREGEM - Moerbosstraat  

In het kader van het GROND- en PANDENDECREET zal de bouwmaatschappij mogelijks overgaan tot aankoop van een 
2-tal percelen ter invulling van sociale last in een nieuwe verkaveling van een 10-tal loten gelegen t.h.v. de 
Moerbosstraat te St. Eloois Vijve (Waregem). 

WAREGEM - Zeswegenstraat 

Ter zitting van het Directiecomité van 10 februari 2012 werd de mogelijke aankoop van een stuk grond van ongeveer 
300m² palend aan de site Den Olm besproken. 

 

Zoals op bovenstaand omgevingsplan duidelijk te zien is, gaat het om een stuk grond gelegen t.h.v. de  molokcontainers 
en biedt deze aankoop geen meerwaarde tot het mogelijks ontsluiten van de wijk via de Zeswegenstraat.  Bijgevolg 
besliste het Directiecomité hieraan geen verder gevolg te geven.  

 

WAREGEM – St. Eloois Vijve, Site De Jaegher 

In het kader van het GROND- en PANDENDECREET zal door stadsbestuur Waregem aan Helpt Elkander de kans 
worden geboden om tot invulling van sociale last over te gaan doch de bouwmaatschappij wacht voorlopig verder 
initiatief vanwege stadsbestuur Waregem af.   
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WAREGEM – St. Eloois Vijve, Oostpoort 

Reeds lang had de bouwmaatschappij de intentie op de bestaande gronden in eigendom van de bouwmaatschappij in St. 
Eloois vijve, wijk Oostpoort een 14-tal appartementen op te trekken, temeer deze gronden reeds gedeeltelijk met 
infrastructuurwerken werden uitgerust, doch diende er eerst een vooronderzoek te worden uitgevoerd naar welke 
gronden wel en niet aan stad Waregem als openbaar domein werden overgedragen.  Hierover bestond enige verwarring 
omwille van een administratieve fout op het Kadaster. 

 

Uit bovenstaand plannetje blijkt inmiddels dat slechts het linkerperceel zal worden ingevuld als mogelijk 
nieuwbouwproject daar het rechterperceel destijds reeds in het openbaar domein werd ingelijfd. 

Gelet dat er nu uiteindelijk uitsluitsel is welke gronden nog effectief kunnen bebouwd kunnen worden, zal de 
bouwmaatschappij binnenkort overgegaan tot aanstelling van een ontwerper ter realisatie van een nieuwbouwproject 
voor huurwoningen.   Bepaling van de te bouwen typologieën zal gebeuren aan de hand van de prospectienota 
opgemaakt op 31/12/2012. 

 

 

WIELSBEKE – St. Baafs Vijve, hoek Wakkensesteenweg – Heirweg ter hoogte van Loverstraat 

Ter zitting van het Directiecomité van 12 oktober 2012 wordt de mogelijke aankoop van een stuk grond (opp. 
6.190m²) gelegen in woonzone gebied St. Baafs Vijve, op een boogscheut van het Kraaienhof besproken, waarbij het 
Directiecomité machtiging geeft aan de Administratie deze opportuniteit verder te onderzoeken.  

 

 

WIELSBEKE - Roterij - Lambrecht woonuitbreidingsgebied 

Op deze gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied zal de bouwmaatschappij mogelijks overgaan tot het bouwen van 
12 huurwoningen in samenwerking met SHM De Mandel en de WVI.  
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DENTERGEM, Centrum - Baljuwstraat (RUP) 

Op deze gronden in het centrum van Dentergem zal Helpt Elkander mogelijks een 15-tal huurwoningen 
(assistentiewoningen) bouwen of laten bouwen in het kader van de CBO-PROCEDURE waarvan onlangs een nieuwe 
lastgeving CBO- huur n°8  werd bedongen t.a.v. VMSW vanaf 2013. 

 

  

DENTERGEM – Oeselgem, Volderstraat 

Helpt Elkander heeft de intentie om een 20-tal appartementen voor senioren op deze gronden te bouwen waarbij een 
zakelijk recht (bv recht van opstal) zal gegeven worden door gemeentebestuur Dentergem.   Een andere mogelijkheid 
is dat, gelijkaardig aan het project hierboven in de Baljuwstraat in Dentergem, een realisatie van deze woningen/ 
appartementen kan geschieden via de CBO-PROCEDURE. Het gaat hier om een stuk grond dat vroeger gelegen was in 
ambachtelijke zone, maar waarvan de bestemming inmiddels via het RUP is gewijzigd.  
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TIELT - Aarsele, Hoogmolenweg 

Ingevolge de minder goede verstandhouding tussen het stadsbestuur Tielt en bouwmaatschappij in het nabije 
verleden, kende het dossier mbt de eventuele aankoop van de gronden gelegen te Aarsele, Hoogmolenweg tot op heden 
een ongunstige evolutie.  Inmiddels rijzen er, dankzij een betere verstandhouding tussen het stadsbestuur en de 
bouwmaatschappij, toch mogelijkheden om een eventuele aankoop te realiseren.  Bijgevolg zal de bouwmaatschappij 
verder het nodige onderzoek verrichten m.b.t. de mogelijke aankoop van de gronden gelegen te Aarsele , 
Hoogmolenweg, dit temeer de bestemming als woonuitbreidingsgebied een opportuniteit is om tot verwerving en 
mogelijks bouwen van woongelegenheden te kunnen overgaan en er nog voldoende kandidaat-huurders op de lijst staan 
enerzijds en het reeds vrij lang geleden is dat Helpt Elkander nog nieuwbouw in deze regio heeft gerealiseerd 
anderzijds.  Het gaat hier om een 2-tal percelen met een totale oppervlakte van 35a 36ca 

 
 

PITTEM - Egem Noord (Centrum) 

Voorlopig maakt deze site gelegen in het centrum van Egem het voorwerp uit van ontwikkeling door een bouwpromotor 
waarbij de bouwmaatschappij mogelijks een 10-tal woongelegenheden zelf zou kunnen bouwen op basis van invulling 
sociale last in het kader van het GROND- en PANDENDECREET.  

 

ARDOOIE – Koolskamp, woonuitbreidingsgebied ter hoogte van Steenstraat ( nabij bestaande 

woonwijk) 

 

Hogervermelde gronden in woonuitbreidingsgebied (t.h.v. de Watertoren) kunnen mogelijks aangekocht worden door 
de bouwmaatschappij. In de nabije toekomst zal dit nog verder worden onderzocht.  

 

ARDOOIE – Koolskamp, Dorpsplein  

Een mogelijke invulling van 100% sociale last in het kader van het GROND- en PANDENDECREET is de opbouw van een 
17-tal appartementen gelegen in het centrum van Koolskamp t.h.v. Ardooisestraat en Dorpsplein door een 
bouwpromotor.  Mogelijk alternatief is dat de bouwmaatschappij ook deze gronden zelf kan verwerven om hierop 
appartementen op te richten. 
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1.3.1.2 Aankopen 
 

WAREGEM, Grasdreef 

In het kader van de regelgeving mbt het GROND-en PANDENDECREET ging Helpt Elkander op 20 september 2012 
over tot aankoop van 1 perceel bouwgrond (lot 13) gelegen te Waregem, Grasdreef.  De bedoeling is op deze gronden 
een 4- à 5-tal woongelegenheden op te richten.  

 

 

 

BELANGRIJKE GEGEVENS  mbt dit project: 

• Verkoper: firma Durabrik 
• Oppervakte: 949m² - lot 13 
• Invulling sociale last in het kader van het GROND-en PANDENDECREET 
• Schattingsverslag Comité tot Aankoop Kortrijk: 175.000,00 euro 
• Beslissing Raad van Bestuur 30/05/2012: principiële goedkeuring aankoop 
• Verwerving middels akte dd. 20/09/2012 t.b.v. 175.000,00 euro 
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1.3.1.3 Overdrachten 

 

WAREGEM, Lijsterlaan  

De bouwmaatschappij werd dd. 10/01/2012 vanwege FOD Financiën op de hoogte gesteld dat de Stad Waregem een 
goedkeuring bekwam voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op de gronden gelegen te Waregem, 2de afd. Sie B 
504X3, waarbij werd medegedeeld dat deze gronden geen eigendom zijn van de Stad, doch wel van de 
bouwmaatschappij.   

Ingevolge beslissing van het Directiecomité van 20 april 2012 zal Helpt Elkander het nodige doen teneinde een 
kostenloze grondoverdracht te bewerkstelligen, waarbij de kosten voor het metingsplan, onroerende voorheffing, … 
zullen doorgerekend worden aan de Stad.  

 

WAREGEM, Den Olm – stuk grond ter hoogte van de Hoge Kave 

Ter zitting van het Directiecomité van 13 juli 2012, bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juli 2012, besliste de 
bouwmaatschappij over te gaan tot kostenloze grondafstand naar het openbaar domein, dit met het oog op het feit 
dat wanneer de bouwmaatschapij in het bezit blijft van deze gronden, de kosten voor het onderhoud van deze gronden 
cfr. de huidige regelgeving dienen doorgerekend te worden aan de huurders.  Dit dossier is op heden nog lopende.  

 
 

1.3.1.4 Groen- en wegenisaanleg 

Nihil in 2012 
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1.3.1.5 Sociale kavels 

Het algemeen inschrijvingsregister der kandidaat-kopers voor een sociale kavel telde nog slechts 19 kandidaten op 31 
december 2012.   

In 2012 werd het register niet geactualiseerd.  Dit gebeurt enkel in de oneven jaren m.a.w; zal de eerstvolgende 
actualisatie plaatsvinden in 2013.  

 

WAREGEM, Hoge Kouter – 34 loten 

Op 31 december 2012 waren alle bouwgronden uit de verkaveling Waregem, Hoge Kouter -34 loten verkocht.  
Ingevolge wederinkoop werden in de loop van werkjaar 2012 nog 2 loten verkocht aan kandidaat – kopers uit het 
inschrijvingsregister voor sociale kavels.   

Lot 31 

Op 23 oktober 2012 werd overgegaan tot verkoop van lot 31 uit hogervermelde sociale verkaveling aan Dhr. De Groote 
Davy en Mevr. Bohez Eveline. 

  

 

 

  

 

 

 

• kadastrale gegevens:  Stad Waregem, 1° afdeling, deel van sectie C nummer 59/K3 
• opp. 3a 95ca 
• datum oorspronkelijke verkoopakte 02/06/2006 
• oorspronkelijke verkoopprijs: 29.625,00 euro 
• wederinkoop dd. 23/09/2009, ingevolge beslissing door de Raad van Bestuur op 09/07/2008 
• wederinkoopprijs:  34.265,95 euro + 3.259,05 euro kosten 
• verkoopprijs: 37.525,00 euro 

 

Lot 34 

Op 23 oktober 2012 werd overgegaan tot verkoop van lot 34 uit hogervermelde sociale verkaveling aan Dhr. 
Vandenbroucke Stijn en Mevr. Ottevaere Ine.  

 

 

 

 

 

• kadastrale gegevens:  Stad Waregem, 1° afdeling, deel van sectie C nummer 59/K3 
• opp. 3a 39ca 
• datum oorspronkelijke verkoopakte 19/04/2007 
• oorspronkelijke verkoopprijs: 25.425,00 euro 
• wederinkoop dd. 08/09/2011, ingevolge beslissing door de Raad van Bestuur op 25/05/2011 
• wederinkoopprijs:  29.400,19 euro + 2.804,81 euro kosten 
• verkoopprijs: 32.205,00 euro 
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WAREGEM, Hazepad - 39 loten 

Met betrekking tot de realisatie van de sociale verkaveling  gelegen te Waregem, Hazepad, was er in werkjaar 2012, 
ondanks de diverse inspanningen van de bouwmaatschappij geen verdere concrete evolutie in het dossier merkbaar.   
Een recente bespreking tussen het stadsbestuur Waregem en Helpt Elkander maakt het nu mogelijk dat de 
bouwmaatschappij zelf het initiatief zal nemen om deze sociale verkaveling van 39 loten in het dossier Masterplan  
Dompelpark te Waregem op te nemen teneinde hiervoor subsidies te kunnen bekomen.  (zie 1.3.2.1.) 

 

  

EGEM, 6 loten 

Ter zitting van het Directiecomité van 13 juli 2012 deelt de Directeur mede dat mbt de verkaveling van 6 loten 
bouwgrond op de wijk Molenakker te Egem, vanwege de gemeente Pittem bevestigd werd dat er dd. 21 juni 2012 een 
wijziging van verkavelingsvergunning werd ingediend. 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 12 december 2012 kan worden medegedeeld dat deze wijziging van 
verkavelingsvergunning voor de loten 32 t.e.m. 35 definitief werd goedgekeurd waarbij na schatting en kleine 
aanpassingen wat bestaande nutsvoorzieningen aangaat in 2013 kan worden overgegaan tot verkoop.  Mocht het toch 
voorvallen dat er te weinig kandidaat-kopers zijn voor deze sociale loten heeft de bouwmaatschappij de intentie om 
tot opbouw van koopwoningen over te gaan   
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1.3.2 Woningen en appartementen 

1.3.2.1 Vooronderzoek en intentieverklaringen 
 

WAREGEM, Masterplan 
 

 

Op basis van een studie-ontwerp opgemaakt door de Intercommunale Leiedal in opdracht van de Stad Waregem, heeft 
de bouwmaatschappij plannen om in de nabije toekomst over te gaan tot het bouwen van 202 woongelegenheden op de 
resterende gronden ter hoogte van het Dompelpark.   

Zoals blijkt uit het jaarverslag van 2011 diende te worden afgestapt van de idee om deze site in samenwerking met 
Stad Waregem (eventueel ruiling met bepaalde andere gronden) te ontwikkelen omwille van het feit dat deze gronden 
in het verleden gerechtelijk werden onteigend en het bijgevolg niet mogelijk is deze gronden aan de Stad te verkopen 
of te ruilen dmv andere mogelijke conversie- projecten gelegen te Waregem.  

Zoals blijkt uit de verslaggeving ter zitting van de Raad van Bestuur van 15 februari 2012, had Dhr. Mauriot Christian, 
Afdelingshoofd Infrastructuurwerken bij de VMSW op 7 februari 2012, ingevolge bezoek van enkele afgevaardigden 
van de Raad van Bestuur HE aan het kabinet van de Minister, een onderhoud met de bouwmaatschappij met het oog op 
het bepalen van subsidies voor de infrastructuurwerken voor het project, waarbij integratie van de sociale 
verkaveling Hazepad (39 sociale kavels) in het totaalconcept van het Masterplan verder toegelicht werd teneinde de 
beoogde subsidies te kunnen bekomen t.b.v. 60% infrastructuurwerken voor alle kavels dewelke nu op basis van 
vastgelegde sociaal objectief beperkt wordt tot subsidie van max. 5 sociale kavels. (incl projecten van Mijn Huis uit 
Harelbeke). 

Het standpunt van de Minister hieromtrent werd afgewacht doch zonder noemenswaardig resultaat.  Intussen is er 
een consensus bereikt tussen stadsbestuur Waregem en bouwmaatschappij om dit dossier te heractiveren waarbij de 
VMSW als coördinator zal optreden ter opmaak van een nieuw urbanisatieplan op basis van de gegevens opgemaakt 
door Leiedal in opdracht van stad Waregem. Dit biedt het voordeel dat pro-actief kan nagezien worden of een 
optimale subsidie voor de verwezenlijking van de sociale verkaveling Hazepad via dit project kan bekomen worden.  
Wordt uiteraard vervolgd.  
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WAREGEM, Site St. Hubert 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 12 december 2012 deelt de Directeur mede dat vanwege DCB, Marialei 11 bus 
3 te Antwerpen het officiëel aanbod namens Conceptual Development nv aangaande invulling sociale last cfr. de 
bepalingen van het GROND- en PANDENDECREET m.b.t. verkaveling Weverstraat gelegen te Waregem (brandweer 
Station) – Site St. Hubert werd ontvangen. 

Gelet dat in de aanbieding alle voorwaarden waaronder de koop dient te geschieden werden opgenomen inclusief de 
geldigheidsduur die loopt tot 17 december 2012 om 17.00h werd in het vooruitzicht van een definitieve beslissing 
dienaangaande het advies ingewonnen bij de VMSW dienst gronden. Volgende adviesnota werd –dd 26/11/2012 
ontvangen: 

I.v.m. de schattingsprijs van de gronden: deze werden door landmeter-expert Peter Schrijver geschat aan 
799.500 euro voor het geheel (15 loten met een gezamenlijke oppervlakte van 2.127 m²), hetzij gemiddeld 376 
euro/m². Dit lijkt ons wel zeer hoog voor Waregem. Volgens de meest actuele cijfers van de FOD Economie bedroeg 
de gemiddelde grondprijs in het eerste semester van 2012 174 euro/m². Bovendien blijkt uit diezelfde gegevens dat 
90% van de verkopen van bouwgrond werden gesloten aan een prijs lager dan 276 euro/m² en dat zelfs in 75% van de 
gevallen de verkoopprijs lager was dan 210 euro/m². Het lijkt ons met andere woorden overduidelijk dat de 
schattingsprijzen van de betreffende landmeter-expert serieus overdreven zijn, en dat daarentegen de 
schattingsprijs van de ontvanger van de registratie (200 euro/m²) de werkelijke marktwaarde zeer dicht benadert. 
Bovendien is de schatting van de ontvanger van de registratie een officiële schatting, die als dusdanig ook dient 
weerhouden te worden.  Deze schatting is dan ook te weerhouden. De landmeter-expert heeft zich gebaseerd op de 
grondprijsplafonds inzake financiering. Deze grondprijsplafonds hebben niets te maken met de werkelijke waarde van 
de over te nemen gronden. 

I.v.m. titel 4 “Prijzen”: de prijzen werden weliswaar bepaald op basis van de waarde van uitgeruste grond. Waarbij 
wij tevens voorstellen voor zover dit mogelijk is dat dit gebeurt op basis van de waarde van niet-uitgeruste grond, 
met een compensatie voor de gedeeltelijke (her)aanleg van infrastructuur en wegenis.  

I.v.m. de densiteit binnen het sociaal woongedeelte: er is sprake van 15 te realiseren eengezinswoningen op een 
totale oppervlakte van 2.127 m², dit wil zeggen 70,52 woongelegenheden per hectare. Dit is voor deze bouwtypologie 
toch wel een zeer hoog cijfer. Zeven van de aangeboden loten hebben zelfs een oppervlakte van minder dan 1 are, met 
een maximaal bebouwbare oppervlakte van nog geen 65 m².  Dit is volgens ons niet wenselijk temeer hierdoor 
verkoopprijzen t.b.v. 534 euro/ m² voor een kavel van slechts 88 m² worden gehanteerd wat economisch 
onverantwoord is.  

I.v.m. titel 6 “Betaling”: op zich is men vrij om een voorschot te betalen bij het ondertekenen van de onderhandse 
overeenkomst, maar is af te raden daar de betaling best gebeurt bij het verlijden van de akte m.a.w. kan U dit als 
verkoper de SHM zeker niet verplichten. 

I.v.m. titel 7 “Levering, tijdstip, kosten en nadere bepalingen”: volgende bepaling is ons niet geheel duidelijk:  

“DCB zal bij levering verzaken aan het recht van opstal wat haar toekomt middels notariële akte. HE zal in deze alle 
rechten en plichten van DCB jegens de oorspronkelijke grondeigenaar overnemen en DCB terzake vrijwaren, ook voor 
wat betreft de naleving van de gunningcriteria”.  De tweede zin is wat ons betreft absoluut onaanvaardbaar. De SHM 
dient de rechten en plichten van de grondeigenaar (wat deze ook mogen zijn) niet zonder meer over te nemen, en dan 
al zeker niet de gunningcriteria die door een andere partij zijn bepaald.   

“Alle aktekosten, belastingen, kosten van opmeting, plan en deel van de kosten van de verkavelingsakte zullen gedragen 
worden door HE”. 

Enkel de belastingen en aktekosten moeten gedragen worden door de koper, de rest zijn leveringskosten in de zin van 
artikel 1608 BW en deze zijn en blijven ten laste van de verkoper. 

“HE neemt de verplichting op zich om binnen de 14 dagen na het verlijden van de akte de percelen af te sluiten met 
een aan de vigerende reglementering tegemoetkomende afsluiting en het perceel onkruidvrij te houden”.  

De bepaling dat HE het terrein onkruidvrij dient te houden is logisch, maar ietwat overdreven - lijkt het ons - dat het 
terrein dient afgesloten te worden binnen een termijn van 14 dagen na het verlijden van de akte. 

I.v.m. titel 8 “Bijzondere bepalingen”: “HE kan de verplichtingen van DCB jegens de architect desgewenst 
overnemen voor wat betreft de hier bedoelde kavels”.  
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Indien de SHM deze verplichtingen zou overnemen (deze zullen dan wellicht betrekking hebben op het verdere 
vervullen van een architectovereenkomst), schendt HE wellicht de wetgeving op de overheidsopdrachten.  Best wordt 
deze bepaling geschrapt. 

 

Op basis van hoger vermeld advies der VMSW besliste de Raad van Bestuur op 12 december 2012 met algemeenheid 
van stemmen niet in te gaan op hogervermeld aanbod ter invulling van de sociale last.  

De Raad betreurt ten zeerste deze stand van zaken temeer er hier louter gefocust wordt op subsidies terzake in het 
belang van de bouwpromotor en dit niet in het belang van de bouwmaatschappij wat zeker niet de bedoeling kan zijn 
van het Grond- & Pandendecreet ter invulling van sociale last opgelegd door de Vlaamse Overheid. 

Gelet dat ondanks deze oneerlijke voorstellen de bouwmaatschappij zeer geïnteresseerd is in de verwerving of 
participatie in dit project zal nog eens via stad Waregem gepolst worden om de aannemer en/of bouwpromotor tot 
andere inzichten te brengen.  

Bijgevolg is de bouwmaatschappij genoodzaakt op voormeld voorstel niet verder in te gaan en in het uiterste geval de 
voorziende cascade- regeling af te wachten waarop de VMSW deze gronden zal verwerven na rato van max. 
schattingswaarde opgemaakt door Comité tot Aankoop.   

 

 

WAREGEM, garages hoek Rooseveltlaan – Brouwerijstraat 

Ter zitting van het Directiecomité van 10 februari 2012 besliste de bouwmaatschappij, omwille van de relatief hoge 
prijs van 15.000 euro per garage, niet in te gaan op het aanbod van stad Waregem om vier garages aan te kopen op de 
hoek van de Fr. Rooseveltlaan met de Brouwerijstraat in Waregem, dit temeer het hier ging om relatief oude garages 
ondanks de interesse en meerwaarde dit kon betekenen t.a.v. bouwmij temeer zij in de nabijheid nog een 4- tal 
huurwoningen zonder garage in eigendom heeft .  
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1.3.2.2 Aankopen 
 

OESELGEM, Vlassenhove 42 - wederinkoop 

Ingevolge beslissing van het Directiecomité van 9 september 2011 kon op 18 juli 2012 worden overgegaan tot 
wederinkoop van de woning gelegen te Oeselgem, Vlassenhove 42 ten bedrage van 118.748,39 euro.  De woning wordt 
sedert 1 november 2012 opnieuw verhuurd. 

 
 

 

1.3.2.3 Verkopen 

 

WAREGEM, J. Duthoystraat 97 – openbare verkoop 

Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 25 maart 2009 en gunstig overleg met de VMSW dd. 28/04/2010 
kon op 6 november 2012 worden overgegaan tot openbare verkoop van de woning gelegen te Waregem, J. 
Duthoystraat 97 aan een particulier.  Het hoger bod werd gebracht op 89.000,00 euro.  De eerste zitdag op 5 juli 
2012 werd afgesloten met een bod van 60.500,00 euro.  

 

WAREGEM, Toekomststraat 2 – openbare verkoop 

Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 25 maart 2009 en gunstig overleg met de VMSW dd. 10/06/2010 
vond op 22 november 2012 de eerste zitdag plaats m.b.t. de openbare verkoop van hogervermelde woning.  Er werd 
een bod uitgebracht van 42.000 euro.   

Op 7 december 2012 werd de bouwmaatschappij vanwege de notaris op de hoogte gesteld van een hoger bod t.b.v. 
4.200 euro vanwege stad Waregem.  

In 2013 zal bijgevolg een tweede zitdag moeten georganiseerd worden.  

 

Verkopen van woningen aan zittende huurders 

Nihil  
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1.3.2.4 Nieuwbouwwerken 

1.3.2.4.1 Opgeleverde werken - NIHIL 

1.3.2.4.2 Werken in uitvoering 

 

WAREGEM, Nieuwenhove – Kastorwegel 
24 woongelegenheden 

 
PROJECTTEAM 

- Architect: AR-tuur, Bilkhagelaan 31, Waregem 
- Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: Feys, Poperinge 
- EPB-verslaggever: VECOBO, Waregem 
- Studiebureau Stabiliteit: Vangheluwe, Izegem  
- Studiebureau Technieken: Henk Pijpaert Engeneering, Oudenaarde 

 

 
 

ONTWERP 
Vier clusters bestaande uit telkens 6 woongelegenheden 
Elke cluster bevat bestaat uit: 

- 2 gelijkvloerse seniorenwoningen 
- 1 gelijkvloerse eengezinswoning met 4 slaapkamers 
- 2 duplexappartementen met 2 slaapkamers op het 1ste verdiep 
- 1 appartement met 2 slaapkamers op het 2de verdiep   

 
ANDERE BELANGRIJKE GEGEVENS 

- Bestelbedrag: € 2.828.517,92 excl. BTW 
- Financiering: renteloze lening NFS-2 
- Aannemer: Damman, Deerlijk 
- Uitvoeringstermijn: 490 kalenderdagen 
- Openbare aanbesteding dd. 04/05/2012 
- Aanvang der werken: januari 2013 
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1.3.2.4.3 Werken in ontwerpfase 

 

EGEM, wijk Molenakker 
15 woningen (9+6) 

 
PROJECTTEAM 

- Architect: Naert W&W, Pittem 
- Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: V.E.T.O. & Partners, Oosterzele 
- EPB-verslaggever: Kerckaert Alex, Wingene 
- Studiebureau Stabiliteit: Boucherie, Roeselare 
- Studiebureau Technieken: Arkas-Callewaert, Heule 

 
ONTWERP 
 
Fase 1  (3W) Blok 1 bestaande uit één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2  
  duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep).  
  
 (6W)  Blok 2 bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 4  
 duplexappartementen op het 1ste verdiep met 3 slaapkamers (op 2de verdiep). 
 

Fase 2 (6W) woningen cfr bestaande verwezenlijking (3de pijpekop) 
  nl. 2 eengezinswoningen 3 slaapkamers (3/5), 2 bel-etagewoningen met 2 slaapkamers en  
  2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Blok 1

Blok 2

Helpt Elkander

Grondplannen

Gelijkvloers

1e verdiep

2e verdiep

Perspectief

Perspectief

Terug

Inplanting
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1.3.2.4.4 Werken in planning 

 
Op basis van reeds uitgeruste gronden heeft de bouwmaatschappij de intentie om in 2013 over te gaan tot opstarten 
van volgende dossiers voor nieuwbouwwoningen: 
 
WAREGEM, Toekomststraat 42-44 – grond in eigendom van Helpt Elkander  

• Sloop + opbouw 3 appartementen 
• Raming: 376.000,00 euro 

 
ST. ELOOIS VIJVE, Oostpoort - grond in eigendom van Helpt Elkander  

• Opbouw 14-tal woningen 
• Raming: 2.100.000,00 euro 

 
ST. ELOOIS VIJVE, Site Transvaal – gronden in eigendom van Stad Waregem – via zakelijk recht in samenwerking  
             met WAGSO 

• Opbouw 10 woningen 
• Raming: 1.500.000,00 euro 

 
WAREGEM,  Grasdreef – gronden in eigendom van Helpt Elkander  

• Opbouw 4- à 5-tal woongelegenheden 
• Raming: 650.000,00 euro 
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1.3.2.5 Renovaties 

1.3.2.5.1 Opgeleverde werken 

 

WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Ter Dompel) & A. Servaeslaan 46 (Ter Beke) 

renovatie 2x2 liften, bouwkundig gedeelte 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 08/07/2011 
o Bedrag: € 152.613,65 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bouwteam Cokelaere, Wervik  
o Aanvang der werken: 07/11/2011 
o Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 04/10/2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Residentie Ter Dompel) 
vernieuwen collectieve cv-installatie 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 45.948,42 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Studiebureau: Studiebureau Technieken Vancamelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Van Meerhaeghe nv, Tielt 
o Aanvang der werken: 17/10/2011 
o Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen  
o Einde der werken: V.O. 01/03/2012   
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WAREGEM, Wijk Den Olm, Olmstraat 85 
verbouwing kantoor naar andersvalidenappartement 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking   
o Bedrag: € 52.577,62 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Architect: Building Concepts, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Christophe Van der Weken, Machelen 
o Aannemer: Coudron nv, Ieper 
o Aanvang der werken: 30/04/2012 
o Uitvoeringstermijn: 90  kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 17/09/2012   

 
 

       
 

 
 

SINT-BAAFS-VIJVE, Wijk Kraaienhof, Kraaienhof 17-35, 2° fase 6W (20W), uitbreiding op 1° 

fase 11W 
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (6 woningen) 

 
o Aanbesteding: uitbreiding 1ste fase 11W openbare aanbesteding –dd. 20/06/2008 
o Bedrag: € 228.452,16 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Architectenbureau Mas, Oudenaarde 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem  
o Aanvang der werken: 29/08/2011 
o Uitvoeringstermijn: 130 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 22/03/2012 
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WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, M.De Taeyelaan 4-13 + A. Rodenbachlaan 27-81  
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (28 
duplexappartementen +4 woningen) 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 532.565,60 excl. BTW  
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Ontwerpburo Wielfaert, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Yprado nv, Waregem  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 180 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 23/10/2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AARSELE, Tuinwijk, 1ste fase 23W (40W) 

renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (23 woningen) 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 615.803,14 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering                              
o Architect: Architectenburo W&W Naert, Egem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge                                     
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregm 
o Aanvang der werken: 05/09/2011 
o Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 
o Eind der werken: V.O. 20/06/2012 
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KOOLSKAMP, Wijk Heuvelhove, Rodenbachstraat 12-15-16-18-26 en Gezellestraat 20-26 
totale renovatie 7 patiowoningen 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 577.143,24 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Befracon nv (voorheen Yprado nv), Ingelmunster  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 280 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 17/08/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.5.2 Werken in uitvoering 

 

WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Ter Dompel) & A. Servaeslaan 46 (Ter Beke) 
renovatie 2x2 liften, technisch gedeelte 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 08/07/2011 
o Bedrag: € 456.466,00 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering  
o Studiebureau: Studiebureau Technieken Vancamelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Liften Coopman, Kuurne 
o Aanvang der werken: 07/11/2011 
o Uitvoeringstermijn: 160 kalenderdagen 
o Einde der werken: proces-verbaal van niet-oplevering –dd. 15/11/2012 

 
  



Deel III :Verslag van de Raad van Bestuur 31

 

WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, A. Rodenbachlaan 6-89 (22W) 
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole - 8 woningen 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 146.765,39 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Ontwerpburo Tack, Ooigem  
o Veiligheidscoördinator: Vecobo, Waregem 
o Aannemer: Yprado nv, Waregem  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 65 kalenderdagen 
o Einde der werken: proces-verbaal van niet-oplevering –dd. 24/11/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 46 en 52 (Residenties Ter Beke & Ter Dompel) 
herstellen dakterrassen 

 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 20/01/2012 
o Bedrag: € 76.629,05 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Architect: Building Concepts, Waregem  
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Janssens nv, Lokeren 
o Aanvang der werken: 30/04/2012 
o Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen (verlengd wegens weersom- 
                                   standigheden) 
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WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Residentie Ter Dompel) 
renovatie ZW-gevel, vernieuwen badkamers en brandpreventie – 90 appartementen 

 
o Aanbesteding: openbare Europese aanbesteding –dd. 09/12/2011 
o Bedrag: € 4.218.295,48 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregm 
o Aanvang der werken: 18/06/2012 
o Uitvoeringstermijn: 360 kalenderdagen 
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KOOLSKAMP,Wijk Heuvelhove, Rodenbachstraat 17-22 - Gezellestraat 22/24 
totale renovatie 4 patiowoningen 

 
o Aanbesteding: uitbreiding 1ste fase 7W openbare aanbesting –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 347.245,50 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Aannemer: Befracon nv (voorheen Yprado nv), Ingelmunster  
o Aanvang der werken: 15/10/2012 
o Uitvoeringstermijn: 250 kalenderdagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANEGEM, Wijk Astenhove, Astenhove 2-29 (16W) 
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (10 woningen) 

 
 

o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 20/01/2012   
o Bedrag: € 300.143,00 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bert Deckmyn, Oudenaarde 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 
o Aanvang der werken: 17/12/2012 
o Uitvoeringstermijn: 90 kalenderdagen  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor         Tijdens     Voor   Tijdens 
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DIVERSE GEMEENTEN, 15-1 ééngezinswoningen 3de fase 
totale renovatie 14 eengezinswoningen 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Ligging der woningen:   - WAREGEM  Desselgemseweg 131, 141, R. Van Meerhaeghestraat 22 
       Kapellestraat 10, Berkenlaan 12, 24, Azalealaan 30, 32 
        Geraniumlaan 17, 18, 22 , Tulpenlaan 3 

- SINT-ELOOIS-VIJVE: Rozenhof 11 
- WIELSBEKE: Kapellestraat 12 

o Bedrag: € 1.808.316,20 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Building Concepts, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Bvba Six, Izegem  
o Aanvang der werken: 10/04/2012 
o Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 
 
 

 
 
 
 
WAREGEM 

 
 
 
 
 
 
 
    Rozenhof  R. Vanmeerhaeghestraat   Azalealaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kapellestraat   Geraniumlaan  Tulpenlaan 
 
 

WIELSBEKE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapellestraat 
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DIVERSE GEMEENTEN, 15-1 ééngezinswoningen 4de fase 
totale renovatie 14 eengezinswoningen 
 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Ligging der woningen:   - WAREGEM:   Berkenlaan 11, 13, Geraniumlaan 24, Nieuwenhovestraat 19,  
       Lijsterlaan 21  

- SINT-ELOOIS-VIJVE Rozenhof 23  
- SINT-BAAFS-VIJVE WB Cartonstraat 4 
- WIELSBEKE  Marktstraat 5, 11, 31, 29, Kapellestraat 10, Lobeekstraat 12, 13 

o Bedrag: € 1.111.033,14 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Architectenbureau Rudi Dedeurwaerder, Olsene 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Bouwonderneming Calleeuw-Blieck nv, Brugge  
o Aanvang der werken: 01/10/2012 
o Uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen 
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DIVERSE GEMEENTEN, 10 ééngezinswoningen 5de fase: totale renovatie (10 EGW) 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Ligging der woningen:   - WAREGEM:   Geraniumlaan 2 , R. Van Meerhaeghestraat 8, 

      Azalealaan 33, 71 en Brouwerijstraat 105, 114  
   - SINT-ELOOIS-VIJVE P. Benoitlaan 12, 24  

    - WIELSBEKE  Marktstraat 1, 17 
o Bedrag: € 1.327.297,47 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Building Concepts, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Coudron nv, Ieper 
o Aanvang der werken: 01/10/2012 
o Uitvoeringstermijn: 330 kalenderdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAREGEM    WIELSBEKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geraniumlaan    Marktstraat  
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1.3.2.5.3 Werken in planning 

 

Investeringen 2013 
   
TYPE PLAATS AANTAL  PRIJSRAMING 
  WONINGEN  incl. BTW, kosten,  

    erelonen 
    
Schrijnwerk, kroonlijsten  Waregem, Mussekouter 1ste fase (48W) 46  € 1.581.250,00 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Waregem, Nieuwenhove (12W) 12   € 150.000,00 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Wielsbeke,  Vlasblomme 1ste fase (38W) 23   € 790.625,00 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Dentergem, Nellekenshof 2de fase (20W) 18   € 618.750,00 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Aarsele, Tuinwijk 2de fase (50W) 43   € 1.478.125,00 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Koolskamp, Heuvelhove 1ste fase (32W) 21   € 786.644,69 
keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Keuken, badkamers,  Waregem, Hof Ter Waaien (56W)    56 € 1.050.000,00 
aanpak vocht &  
elektriciteitscontrole 
Sint-Eloois-Vijve, 1ste fase  34 CV-installaties  € 227.004,71 
 
Schilderwerken Diverse wijken 146 € 342.252,06 
 
Schilderwerken deuren Waregem, Torenhof en Nieuwenhove   137 € 85.705,78 
 
Algemene renovatie Diverse gemeenten, 5 EGW 5de fase     5 € 505.354,33 
 Kapellestraat 8 (Waregem) 

 Lijsterlaan 11 (Waregem) 
 Geraniumlaan 5 (Waregem) 
 Herlaarstraat 8 (Sint-Eloois-Vijve) 
 P. Benoitlaan 10 (Sint-Eloois-Vijve) 
 

Algemene renovatie Diverse gemeenten, 20 gelijkvloerse woningen    20 € 1.741.803,00 
 
Vernieuwen elektriciteit Diverse gemeenten     87 € 92.335,00 
 
Vervangen zinkwerk Diverse gemeenten    63 € 131.348,70 
 
Voegwerken Diverse gemeenten   55 € 343.750,00 
 

Totaal      € 9.924.948,27 
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2 Verhuring 

2.1 Kandidaat-huurders en toewijzingsbeleid 

 

Kandidaat-huurders 

 

Eind december 2012 waren in totaal 721 kandidaten ingeschreven.  In het jaar 2012 werden 250 nieuwe kandidaten 
ingeschreven. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal nieuwe kandidaten 282 224 241 279 269 250 

 
 

Intern Huurreglement  

 

In het Directiecomité gaf Helpt Elkander zijn goedkeuring betreffende een aantal wijzigingen aan het intern 
huurreglement: 

 

DC 20/04/2012 (RVB 25/04/12) aanpassingen lokaal toewijzingsreglement Stad Waregem: 

• doelgroep: 
voorrang voor senioren 
voorrang voor kwetsbare doelgroepen 

• lokale binding: gedurende de laatste 10 jaar minimum 3 jaar in Waregem wonen 
 

DC 19/11/2012 (RVB 21/11/12) : 

• Bemiddeling OCMW: aanpassing bedrag =18.312 euro 
• art. 20 §1, 2° KBSH: toevoegen  optionele voorrangsregel ‘voorrang aan kandidaat-huurders die geen 

huurovereenkomst van onbepaalde duur heeft met een sociale huisvestingsmaatschappij’ 
• aanpassing art. 5 MB inschrijvingsregister : mogelijkheid tot keuzeaanpassing  

Enkel op volgende momenten kan een aanpassing van de keuze van inschrijving: 
- wijziging gezinssamenstelling 
- wijziging voorrang  voor zover deze niet bij inschrijving of laatste actualisatie kon meegedeeld worden 
- bij woongelegenheden die voor het eerst worden aangeboden 
- bij 2-jaarlijkse actualisatie 
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Toewijzingen 

 

Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal toewijzingen (inhuurname) 2002-2012. 

 

 
 

Toewijzingen 
(gewoon en chronologische verhuis) 

Toewijzingen 
(mutaties) 

Totaal 

2002 92 21 113 

2003 74 8 82 

2004 64 12 69 

2005 56 13 69 

2006 55 13 68 

2007 106 11 117 

2008 76 11 87 

2009 56 15 71 

2010 48 14 62 

2011 52 15 67 

2012 46 12 58 

 

In 2012 bedroeg het totaal aantal ingeschreven kandidaten 721.  Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat  8 % van 
het kandidatenbestand in 2012 een woning toegewezen kreeg.  Dit percentage is berekend op basis van het totaal 
aantal toewijzingen (incl. 12 mutaties) t.o.v. het totaal aantal kandidaten in 2012 (721).  In 2011 bedroeg dit 
percentage 12%.  

Er waren 6 voorrangsmutaties naar een meer aangepaste woning (naar rationele bezetting toe), 4 chronologische 
verhuizingen (gewone verhuizingen binnen het patrimonium van de bouwmaatschappij zonder dringende reden) en 4 
herhuisvestingen in het kader van de renovaties in Koolskamp.  

 

De gemiddelde wachttijd van de kandidaten die een toewijzing kregen in 2012 bedraagt 21,8 maanden. 
Dit is natuurlijk een heel relatief gegeven.  Er zijn verschillende redenen waarom een kandidaat langer of korter 
moet wachten dan een andere: 

- De kandidaat-huurder heeft wel of geen prioriteit van de hoofdgemeente waar de toegewezen woning 
gelegen is. 

- De kandidaat-huurder kan reeds vroeger een woning geweigerd hebben. 
- De kandidaat-huurder heeft wel of geen mutatievoorrang, d.i. voorrang naar een meer aangepaste woning 

volgens de rationele bezetting van de woning. 
- De kandidaat-huurder heeft voorrang herhuisvesting, wanneer het om een verplichte herhuisvesting gaat, 

zal de huurder zich inschrijven om onmiddellijk te herhuisvesten. 
- De kandidaat-huurder kan een verkeerde of niet interessante keuze van woningen aangeduid hebben, niet 

volgens rationele bezetting van de woning of gezinssituatie. 
- De wachttijd is eveneens afhankelijk van het aantal vrijgekomen woningen (opzeg, nieuwbouw, renovatie, …). 
- Sommige wijken hebben langere wachttijden. 

 

In 2012 werd één dossier voorgelegd voor beslissing versneld toewijzen en goedgekeurd. 
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Nieuwe huurders 

 

Wat betreft het aantal nieuwe huurders per werkjaar, ziet U in onderstaande tabel een overzicht van de laatste 6 
jaar als volgt: 

 
AANTAL NIEUWE HUURDERS   

GEMEENTE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Waregem 83 62 46 38 44 29 

Sint-Eloois-Vijve 8 9 2 3 5 7 

Sint-Baafs-Vijve 1 4 1 2 8 0 

Wielsbeke 8 7 8 7 1 5 

Dentergem 1 5 1 1 1 1 

Oeselgem 1 1 1 0 0 2 

Aarsele 3 3 1 2 1 1 

Egem 5 5 2 8 2 1 

Kanegem 0 0 0 1 1 1 

Koolskamp 2 2 1 0 4 11 

TOTAAL 112 98 63 62 67 58 

 
 

In 2012 verlieten 53 huurders hun woning en dit om volgende reden: 

 
Reden Aantal 

Opzegreden onbekend 3 

overlijden 5 

chronologische verhuis 1 

mutatie 13 

uithuiszetting 2 

Langdurige opname 1 

Ontevredenheid 1 

Opname rusthuis 9 

Verhuis privé 15 

Aankoop privéwoning 2 

Opzeg aan huurder 1 

Totaal 53 
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2.2 Verhuring algemeen 

 

Herziening van de huurprijzen op 1 januari 2013 

In toepassing van de bepalingen van het Huurbesluit van de Vlaamse Regering dd. 12/10/2007 houdende de 
vastlegging van de basishuurprijzen (marktwaarden), de patrimoniumkorting, de minimale huurprijs en de huurlasten 
heeft de Raad van Bestuur in haar zitting van 21/11/2012 de nieuwe huurprijzen goedgekeurd met ingang vanaf 
01/01/2013. 

Ter bepaling van de nieuwe huurprijzen werden een 6-tal nieuwe schattingen uitgevoerd.  Geen enkele huurder kwam 
in aanmerking voor een huurvermindering. 

 

Volgende tabel heeft een overzicht van de geïnde bedragen ingevolge de verhuring van het patrimonium van Helpt 
Elkander, als volgt: 

 

 2011 2012 

Basishuren van woningen 6.759.990,15 4.264.972,10 

Huren van garages en standplaatsen 89.790,45 91.528,37 

Huren van winkels + conciërge (sinds 2005) 20.109,96 5.276,28 

Huren van administratieve gebouwen  12.125,60 13.092,48 

Huren van gronden 2.704,27 2.608,48 

Huren buiten sociaal huurstelsel (OCMW) 3.164,30 7.668,00 

Huren van telefoonantennes 8.009,14 5.040,71 

   

Huurverhoging wegens gezinsinkomen 776.428,98 0 
Vermindering huurprijs wegens gezinsinkomen -1.166.801,84 0 

Begrenzingen (verhogingen) 95.545,59 -17,00 

Vermindering basishuur tot referentiehuurprijs -1.920.783,00 0 

Gezinskorting -240.380,00 0 

Begrenzingen (verminderingen) -329.785,92 0 

Onbewoonde woningen bij gebrek aan uitrusting -156.413,90 -160.833,00 

Onbewoonde woningen -104.069,72 -199.769,00 

Andere huuropbrengsten  - 160,00 

Vergoeding toestellen 8.720,10 9.213,00 

Vergoeding diensten 101.433,91 117.332,91 

Vergoeding verbruikskosten electr. gemeensch. delen 3.076,50 3.073,91 

Vergoeding onderhoud groen 10.023,34 -13.201,85 

Vergoeding onderhoud CV 112.681,80 124.133,16 

Vergoeding Coditel (appartementen) 1.793,67 -714,80 

Vergoeding verzekering BA 17.491,23 11.141,52 

Vergoeding vuilnisdiensten 11.730,13 11.066,58 

  
4.022.106,76 

 
4.291.451,85 
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Verhuring buiten het sociaal huurstelsel 

Helpt Elkander stelde in 2012 alle gemeenten in haar werkgebied in kennis van de mogelijkheid om als gemeente een 
woning te huren buiten het sociaal huurstelsel (VBSH) volgens het MB 19/12/2008. 

Daar de mogelijkheid om te verhuren buiten het sociaal huurstelsel per SHM nominatief beperkt is (1% van het aantal 
woningen van de SHM), werd op het Directiecomité van 2 december 2011 een indicatieve verdeling goedgekeurd, die 
ervoor moet zorgen dat elke gemeente binnen het werkgebied van de bouwmaatschappij de mogelijkheid heeft om 
eventueel één of meerdere woningen van de bouwmaatschappij te huren. 

Op 31 december 2012 is de stand van zaken als volgt:  

 
VBSH Max. aantal 

woningen 
Bijzondere doelgroep Tijdelijke opvang Vermijden van 

leegstand (valt 
niet onder max. 

1% vh 
patrimonium) 

Gemeen-
schaps-
voorzienin

-gen 

Waregem 4 VZW Ten Anker :   (groepsgebouw) :  

Lijsterlaan 19 (01/01/12) 
   

St. Eloois-
Vijve 

1     

Wielsbeke 1  OCMW Wielsbeke : 

Schoolstraat 50 

  

St. Baafs-
Vijve 

1     

Dentergem 1  OCMW Dentergem : 

Nellekenshof 41  

  

Oeselgem 1     

Aarsele 1     

Kanegem 1     

Egem 1     

Koolskamp 1     

Totaal 13 1 2 0 0 

 
 

2.3 Huurders 

 

Debiteurenbeheer  

 
 Bedrag Aantal huurders 

Huurachterstallen zittende huurders op 31/12/2012 23.808,16 euro 71 

Huurachterstallen vertrokken huurders op 31/12/2012 18.395,40 euro 13 
Vertrokken huurders op 31/12/2012 naar dubieuze vorderingen 
(huur, afrek. verwarming, afrekening huurlasten, schade, kosten 
advocaat …)  

45.769,60 euro 128 

Afboekingen vertrokken huurders als definitief oninbaar 5.126,18 euro 5 
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Uithuiszettingen 

In het jaar 2012 werden, ingevolge vonnis bekomen door de vrederechter twee uithuiszettingen uitgevoerd.  

 

Overzicht aantal uithuiszettingen 2008-2012: 

 
Jaar Aantal huurders 

vrijwillig vertrokken 
Aantal huurders uitgezet met 

gerechtsdeurwaarder 
Totaal 

uitzettingen 

2008 5 0 5 

2009 4 6 10 
2010 4 3 7 
2011 2 1 3 

2012 2 0 2 

 

Aanvraag tot bijwoning 

In 2012 werden 32 aanvragen tot bijwoning ingediend.  Deze aanvragen werden onderzocht op basis van de 
toelatingsvoorwaarden en de normen inzake woonbezetting zoals door de regelgeving gedefinieerd. 

Aan 30 aanvragen kon op deze manier een positief advies gegeven worden.  Twee aanvragen kregen een negatief 
advies. 

 

Schriftelijke huurwaarborgen 

Vanaf 01/01/2010 aanvaardt de bouwmaatschappij schriftelijke garanties vanwege de diverse OCMW’s uit het 
werkgebied van de bouwmaatschappij.  In 2012 waren dat er 10. 

 

Evaluatie van de huurcontracten (tijdens of na proefperiode) 

In 2012 ondertekenden 58 huurders een nieuw huurcontract.  49 huurders worden gedurende een proefperiode van 2 
jaar opgevolgd.   

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nieuwe huurders 81 71 62 67 58 
proefcontracten 60 62 51 58 49 

 

Maatschappelijke opvolging huurders 

In 2012 ontvingen we 22 schriftelijke meldingen.  Dankzij het meldingsformulier worden de mondelinge meldingen wat 
beperkt.  

Deze meldingen gebeurden omwille van volgende problematieken: 

• Burenhinder  15 
• Onderhoud woning/tuin  5 
• Domiciliefraude  2 

Naast deze schriftelijke meldingen werden tevens meerdere huurders opgevolgd naar aanleiding van vaststellingen 
door Helpt Elkander. 
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2.4 Andere activiteiten werkjaar 2012 

 

De dag van de buren  

In 2012 ging in geen enkele wijk een burendag door.   In Egem organiseerden enkele bewoners een barbecue. Dit had 
een groot succes en zal een jaarlijkse gebeurtenis in de wijk worden. 

 

WAREGEM, Buurtwerk Torenhof  

In 2012 kwam de bewonersraad bestaande uit huurders van Ter Dompel en Ter Beke, de buurtwerker en Helpt 
Elkander slechts twee maal samen.  De renovaties in ter Dompel namen alle resterende tijd in beslag. 

Het Blokkenkrantje verscheen in 2012 vijf maal met nieuws vanuit de buurt en Helpt Elkander.  Het werd door de 
buurtwerker in samenwerking met enkele bewoners gemaakt.  Ook Helpt Elkander gaf de nodige info. 

De Wijkcafetaria ‘Babbelbox’ bleef in 2012 iedere dinsdag zijn deuren openen.  

Op zaterdag 27 oktober 2012 participeerden enkele bewoners van Ter Beke en Ter Dompel aan het bewonerscongres 
van VIVAS.  Vivas is de vereniging voor Vlaamse sociale huurders. Twee bewoners van Ter Dompel zijn tevens 
vertegenwoordigd in de maandelijkse werkgroep. 

 

Maatschappelijk opvolging renovatiedossiers 

 
KOOLSKAMP, herhuisvesting patio’s 

Op 10/02/2012 besliste het Directiecomité om het renovatiedossier van 7 patio-woningen in Koolskamp uit te breiden 
naar de laatste 4 patio-woningen.  Hierdoor werden de zittende huurders verplicht te herhuisvesten.  Om deze 
beslissing met de zittende huurders te bespreken, ging de dienst Verhuring en Technische Dienst op 23/02/2012 en 
01/03/2012 op huisbezoek. 

Elke huurder kreeg een mapje met: 
- een plan met de verschillende woningen, aangeduid waar zij naartoe kunnen verhuizen 
- een infoblad over hulp bij verhuis 
- een toelichting over de herhuisvesting 

Uiteindelijk beslisten 2 huurders definitief te verhuizen naar een gerenoveerde patio.  Zij kregen voorrang om te 
bepalen naar welke woning ze wensen te verhuizen. 

Twee huurders werden tijdelijk geherhuisvest.  Van zodra hun woning gerenoveerd is, zullen zij terugkeren naar hun 
oorspronkelijke woning.  In het Directiecomité van 10 februari 2012 werd beslist om aan allen een forfaitaire 
vergoeding van 500 euro te geven voor de verfraaiings- en verhuiskosten. 
 

WAREGEM, Ter Dompel, renovatie Zuidwestgevel 

Op 19 juni 2012 ging de vierde informatievergadering door over de renovatie in Ter Dompel.  
Uiteindelijk startte in september 2012 de langverwachte renovatie.  Niet zomaar een renovatie, want in de 89 
appartementen/studio’s werden de badkamer, het toilet en de ramen vernieuwd en over gans het appartement /studio 
werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd.  Helpt Elkander koos ervoor om deze noodzakelijke werken uit te voeren 
terwijl de huurders hun appartement verder bleven bewonen. 

Ter ondersteuning van de bewoners tijdens deze werken, gingen de buurtwerker van het OCMW en de 
maatschappelijk werker dienst Verhuring  Helpt Elkander in 2012 bij 54 huurders langs om de bewoners zoveel 
mogelijk te informeren en te helpen.  De andere huisbezoeken volgden in 2013.  Velen werden geholpen bij het 
inpakken en verhuizen, enkelen verhuisden tijdelijk naar een logeerappartement en de vroegere burelen van Helpt 
Elkander werden ingericht tot een info-opvangruimte ‘de 003!’.  Dozen, afdekplastiek, meubelrollers en 
kampeertoiletten werden verdeeld.  Wekelijks ging een bewonersvergadering door zodat de huurders vragen en 
problemen rechtstreeks met de werfleider en Helpt Elkander konden bespreken.  
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Na de start van de werken in de eerste appartementen bleek al gauw dat deze werken een zware impact hadden op 
het leven van de bewoners.  We probeerden er alles aan te doen om de bewoners door deze renovatie heen te helpen 
en rekening te houden met hun bedenkingen.  Plannen werden in de mate van het mogelijke aangepast. Niet alle 
wensen van de bewoners konden ingewilligd worden daar er gestreefd wordt naar zoveel mogelijk uniformiteit van alle 
appartementen en om beschadigingen te vermijden.   

Het was niet altijd even makkelijk, de bewoners hebben veel ongemakken moeten doorstaan gaande van stof- en 
lawaaihinder tot allerhande praktische problemen.  Dankzij een goede samenwerking met de bewoners en aannemer 
zijn we ervan overtuigd deze zware renovatie tot een goed einde te brengen. 

 

Wonen-Welzijn Midden West-Vlaanderen: project proefwonen 

Vanaf 21 maart 2012 was het mogelijk om kandidaat-proefwoners aan te melden.  Voor de drie regio’s werden 3 
werkgroepen samengesteld.  Helpt Elkander zetelde in de werkgroepen Tielt en Izegem.  In 2012 kwam de werkgroep 
regio Tielt 5 keer samen.  Gezien er in de regio Izegem geen kandidaten voor woningen uit ons patrimonium werden 
aangemeld, participeerden we nog niet aan deze werkgroep. 

Uiteindelijk kwam één kandidaat in aanmerking voor proefwonen in Wielsbeke en werd een leertraject opgesteld.  Op 
1 februari 2013 kwam deze persoon in huur. 

  

Overleg OCMW  

Waregem 

In 2012 ging geen overleg door met de verantwoordelijke sociale dienst en de bouwmaatschappij.  In 2013 is reeds 
een overleg gepland. 

Wielsbeke 

Op 29/05/2012 vond een eerste overleg plaats met de sociale dienst en de bouwmaatschappij.  Het overleg had als 
doel de samenwerking te optimaliseren rond de procedure huurachterstallen, woonbegeleiding, maatschappelijke 
problemen, ed. 

Met alle OCMW’s is er een permanente communicatie omtrent specifieke dossiers. 

 

Samenwerking CAW/OCMW/RSVK en SHM : preventieve woonbegeleiding 

CAW Zuid-West-Vlaanderen (Stimulans) 

Op 25/01/2012 en 19/09/2012 vond opnieuw een overleg plaats omtrent de samenwerking in het kader van 
preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van uithuiszetting. 
Het OCMW Waregem en het CAW werken een samenwerkingsovereenkomst uit. 
 

CAW Midden West-Vlaanderen 

Eind 2012 nam het CAW contact op met Helpt Elkander om preventieve woonbegeleiding bij sociale huurders te 
voorzien naar aanleiding van de Ministriële Omzendbrief dd. 12/12/2012 .  In 2013 zal hier een samenwerking 
uitgewerkt worden. 

 

RSVK WAREGEM 

Helpt Elkander is ook maandelijks vertegenwoordigd door het diensthoofd Verhuring in de stuurgroep van het RSVK  
WAREGEM. 

 

Waregems Overleg Buurtwerk 

Dit overleg verenigt alle betrokken actoren bij het buurtwerk. In 2012 vond dit overleg plaats op 18/06/2012. Op 
deze vergadering werd een schets van alle gebeurde en geplande activiteiten gegeven. 
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Waregem – project Gezond (‘t)huis 

Naar aanleiding van een vraag  van de Stad Waregem of Helpt Elkander een woning ter beschikking kon stellen,  voor 
een project ‘Gezond (t)huis’ besliste het Directiecomité van 14/01/2012 en Raad van Bestuur van 22/03/2012 om de 
woning in Geraniumlaan 5 in Waregem ter beschikking te stellen, in afwachting van renovatie. 

Een project dat thema’s zoals valpreventie, gezonde binnenlucht, energiezuinig, en veilig wonen combineert op en 
unieke manier.  Aan de hand van een rondleiding doorheen het huis, zien alle bezoekers met eigen ogen hoe je van je 
huis een veilige thuis kan maken.  Dit project werd volledig georganiseerd en gecoördineerd door de Stad Waregem. 

Helpt Elkander gaf de woning gedurende ganse periode ter beschikking van september tot november 2012. 

Het project had een groot succes. 

 
 

Woonmarkt Ardooie 

Op 22 september 2012 nam Helpt Elkander deel aan de woonmarkt in Ardooie met als thema “(levenslang) wonen in 
Ardooie – Koolskamp.” 

Vele bewoners van Ardooie en Koolskamp kwamen er langs om het woonaanbod in hun regio te ontdekken. Zelfs op 
deze zonnige zaterdag was de opkomst groot.  Helpt Elkander had er ook een stand en gaf een uiteenzetting over het 
huren van een sociale woning. 

Het was een mooie samenwerking tussen de SHM Helpt Elkander en De Mandel, OCMW, RSVK, Woondienst Regio 
Roeselare en WZC St. Vincentius. 
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Overlegvergaderingen 

In de loop van 2012 vonden volgende overlegvergaderingen plaats:  

Lokaal woonoverleg 

Dit lokaal woonoverleg is noodzakelijk daar de voorwaarde tot het houden van een lokaal woonoverleg een bepalende 
factor kan zijn in de beoordeling van de ingediende projecten voor het IP (Inversteringsprogramma) en de daarbij 
horende financiering.  In 2012 vonden volgende vergaderingen plaats:  

• Ardooie, 14 mei 2012 
• Dentergem, 20 juni 2012 
• Pittem, 8 februari 2012 en 13 juni 2012 
• Tielt, 27 januari 2012 en 25 mei 2012 
• Wielsbeke, 13 maart 2012 en 20 september 2012 

 

Intern Overleg 

• Dentergem, 8 juni 2012 – assistentiewoningen 
• Waregem, 21 september 2012 

 
 

90-jarig bestaan Helpt Elkander 

Op 30 juni 2012 vierde Helpt Elkander haar 90-jarig bestaan.  

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 15 februari 2012 werd ter organisatie van dit feest een commissie 
samengesteld met volgende leden: 

• Dhr. Freddy François (Voorzitter van de Commissie) 
• Dhr. De Coninck Tom 
• Dhr. Iacopucci Pietro 
• Dhr. Declercq Wim 
• Dhr. Lahousse Bruno 

Deze Commissie was verantwoordelijk voor het organiseren van dit evenement en kwam diverse malen samen.  

 

Op zaterdag 30 juni 2012 kwamen een 400-tal genodigden het 90-jarig bestaan van de bouwmaatschappij meevieren.  
Vele huurders kwamen op het gebeuren af en kregen een frietje en een drankje aangeboden.  De tuin van Helpt 
Elkander werd omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen en de muzikale omlijsting werd verzorgd door de 
“Gestemde Snaren”.  Aan de genodigden werd eveneens de mogelijkheid geboden tot een geleide rondgang in de 
kantoren.  
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Klachtendecreet 

In 2012 werden 31 klachten geregistreerd.  De vragenlijst m.b.t. deze rapportering werd ingevolge de wettelijke 
bepalingen op 8 februari 2013 tijdig gerapporteerd aan RWO en aan de Vlaamse Ombudsdienst. 

 

Contact-info 

Sedert enkele jaren brengt de bouwmaatschappij een info-brochure uit voor huurders.  Ook voor werkjaar 2012-2013 
werd een nieuwe CONTACT-info opgemaakt (editie 6).  Na de algemene vergadering zal deze traditiegetrouw bezorgd 
worden aan alle huidige en nieuwe huurders.  

 
 

 
 

 
 
 
 

Nieuwe website 

Eind 2011 – begin 2012 werd een nieuwe website ontwikkeld. Deze werd eind 2012 geactualiseerd.  Deze kan je 
bezichtigen via www.helpt-elkander.be. U vindt er onder andere een uitgebreid overzicht van alle renovatiewerken en 
nieuwbouwprojecten van de bouwmaatschappij.   
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3 Financieel beheer 

3.1 Overzicht resultaat van het boekjaar 

 
De winst van het boekjaar 2012 bedraagt 788.691,83 euro.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat over de 5 voorbije boekjaren (boekjaar 2008-2012). 
 
 

 

  

 2008 

 

2009 
 

 

2010 
 

 

2011 
 

 

2012 

RESULTAAT VAN HET 
BOEKJAAR 

236.552,86 

 

301.168,37 

 

572.735,36 

 

-399.504,79 

 

788.691,83 

Ruiling gronden : Waregem 

Kastorwegel met Waregem 
Hongerstraat : meerwaarde 

 
  

314.810,24 

  

Verkoop resterende grond 
Oeselgem 

- Boekwaarde 
- Meerwaarde 

 

   
 

2.918,92 
42.082,08 

 
 

Aantal verkochte woningen 3 
 
4 
 

 
1 
 

 
2 

 
1 

- Boekwaarde 160.454,53 235.842,33 6.461,47 92.367,18 3.194,83 
  - Meerwaarde 134.680,41 339.404,78 100.038,53 212.182,82 85.805,17 

  - Vergoeding voortijdige                                 
Verkopen(huizen en gronden) 

/ 
 

22.440,74 
 

 
/ 

 
0 

 
0 

Aantal verkochte sociale kavels 
 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

- Verkoopprijs 
 

19.500,00 
 

27.450,00 
 
0 

 
0 

 
69.730,00 

-  KP grond 
 

3.275,63 
 

4.617,08 
 
0 

 
0 

 
65.220,34 
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Andere belangrijke uitgavenposten : 

Annuïteitslasten (aflossing en schulden t.o.v. VMSW) 

 
2008 € 1.292.039,19 
2009 € 1.293.053,72 
2010 € 1.313.761,46 
2011 € 1.372.837,31 
2012 € 1.380.905,69 (€ 657.247,47 voorschotten en leningen VMSW en € 723.658,22  interesten annuïteiten) 

 

Brandverzekeringskosten 

 
2008 € 101.026,53 
2009 € 104.979,82 
2010 €  96.570,29 daling van de te betalen premies omwille van een daling van de premievoeten  
  (daling premievoet met 7 per duizend bij Fortis AG en 4 per duizend bij Ethias) 
2011 €  85.826,56 
2012 €  73.231,33 
 

N.B. Ingevolge Financiële Inspectie dd. 22/03/2010 vanwege RWO werd eind 2010 overgegaan tot het houden van 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot de brandpolissen, wat een verdere daling van 
de brandverzekeringskosten voor 2011 met zich meebracht.   

Eind 2011 werd overgegaan tot het opstarten van de gunning via Europese publicatie teneinde een nieuwe 
overeenkomst te kunnen onderschrijven met één en dezelfde verzekeringsmaatschappij of makelaar voor een duur 
van 4 jaar, ingaand vanaf 01/01/2012, waaruit wij dienen vast te stellen dat de premies fors gedaald zijn !   

 

Onroerende voorheffing (bruto bedragen zonder verminderingen) 

 
2008 € 310.933,11  netto te betalen : € 219.356,62 
   + nieuwe wijk Waregem Dompelpark 2° fase 30 H.  
2009 € 333.381,78  netto te betalen : € 234.266,66 
2010 € 324.366,71  netto te betalen : € 228.835,29 
2011 € 330.252,65  netto te betalen : € 229.373,74 
2012 € 344.704,70  netto te betalen : € 238.504,36 
 

Met inwerkingtreding van de wet van 28.12.1990 m.b.t. of herziening van de kadastrale perekwatie mochten wij 
achtereenvolgens volgende indexeringen vaststellen: 

 
 2008  1,4796 

2009  1,5461 
2010  1,5461 
2011  1,5790 
2012  1,6349 
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3.2 Overzicht financiële rekeningen 2008–2012 

 
  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

550000 Gewone rek. crt 
V.M.S.W. 

1.558.243,67 2.380.215,58 2.136.824,34 2.663.204,39 4.289.466,54 

531000 Termijnrek. VMSW op 1 
jaar 

3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 

550400 Rekening courant 
Huurwaarborgen 

607.494,25 640.024,01 644.469,38 658.452,40 675.032,99 

Eigen rekeningen  
(banken, kas, post …) 

161.144,17 136.747,02 198.487,30 115.964,72 189.010,45 

TOTAAL 5.326.882,09 6.156.986,61 6.979.781,02 7.437.621,51 8.153.509,98 

Ingevolge beslissing RvB 12/12/2012 werd 3.000.000 euro belegd op lange termijn (1 jaar) en 4.000.000 euro op R/C 
teneinde onverwachte uitgaven m.b.t. onroerende transacties of financiering van renovatieprojecten te kunnen 
garanderen.  De rentevoet voor 2013 bedraagt 0,543 % voor de rekening courant lange termijn en de rekening 
huurwaarborgen. De rentevoet voor de gewone rekening courant bedraagt voor de maand januari 2013  0,073 %. 

 

3.3 Financiële planning 

Ingevolge Telex 2011/045 van 13/12/2011 vanwege de VMSW houdende overlegvergaderingen voorjaar 2012 – 
programmatie UP 2013 – 2015 – financiële planning 2013-2017 vond op 3 april 2012 overleg plaats op de zetel van de 
VMSW.  Ingevolge dit overleg m.b.t. de financiële planning, dewelke een noodzaak is om eventuele financiering van de 
projecten te bekomen, werd dd. 03/04/2012 een verslag opgemaakt met volgende conclusies: 

 
Financiële draagkracht 

• Rekening-Courant: Positief de eerste 3 jaar, wel dalende trend 
• Vrije Cashflow excl. GSC: Positief de eerste 3 jaar, wel dalende trend 
• GSC: vanaf 2017 
• Huurachterstallen: onderhet gemiddelde 
• Werkingskosten: Boven de GSC-norm, wel gedaald t.o.v. vorige overlegvergaderingen 

Oorzaak werkingskosten: momenteel te hoge werkingskosten, maar SHM gaat meer onderhoudsprojecten via 
NFS2-systeem financieren.  De prognose van de FP kan de komende jaren anders, in positieve zin, evolueren.  
Cfr. de huidige financiële planning zou de bouwmaatschappij recht krijgen op de toekenning van een GSC in de 
toekomst (prognose 2015). 
Momenteel wordt in de financiële planning sowieso rekening gehouden met het feit dat de onderhoudskost per 
woongelegenheid jaarlijks stijgt met 4 procent. De renovatieplanning van onze bouwmaatschappij zal echter op 
termijn moeten leiden tot een daling van de kostprijs voor het klein onderhoud, wat een positieve invloed zal 
hebben op de cashflow.  
Bovendien zal binnen technische en financiële dienst ter opmaak van de financiële planning van volgend jaar, 
bekeken worden of bepaalde onderhoudskosten (groot onderhoud) niet kunnen opgenomen in de diverse dossiers 
met VMSW zodoende deze als investering kunnen worden geboekt en deze eveneens in aanmerking kunnen 
worden genomen voor financiering via renteloze lening wat eveneens een positieve invloed op de cashflow zal 
hebben.  

• Huurachterstallen: onder het gemiddelde. Ter staving volgende vergelijkingstabel t.o.v. sectorgemiddelde: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sectorgemiddelde 2,3 2,25 2,39 2,54 2,58 2,99 
Helpt Elkander 1,9 1,37 1,87 1,91 1,64 1,76 

 

De financiële planning werd met algemeenheid van stemmen door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 25 april 2012.  
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3.4 Tussentijdse jaarrekening 

Sedert de aanstelling van de bedrijfsrevisor in 2006 wordt door de Administratie HE een tussentijdse jaarrekening 
opgesteld, dewelke telkens afsluit op 30 juni.  Voor het eerste semester van 2012 werd deze tussentijdse 
jaarrekening voorgelegd op het Directiecomité van 19 november 2012 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 21 
november 2012.  

De tussentijdse balans en resultatenrekening sloot af met een balanstotaal van 57.154.788,29 euro en een te 
bestemmen winst van 184.838,84 euro.  

De Commissaris, Dhr. Bossuyt Wim, Auditas Bedrijfsrevisoren, kwam op 8 oktober 2012 langs ter controle van de 
tussentijdse jaarrekening, waarbij dd. 12/10/2012 het verslag “Beperkt nazicht verklaring door de Commissaris bij 
de tussentijdse balans en resultatenrekening per 30 juni 2012 van CVBA, werd opgemaakt. 

 

3.5 Begroting 

Op de Raad van Bestuur van 12 december 2012 werd de begroting voor werkjaar 2013 met algemeenheid van stemmen 
goedgekeurd.  De voorgelegde begroting sluit af met een positief resultaat van 29.150,38 euro en werd opgesteld op 
basis van de planning groot onderhoud 2013-2022 en voorafgaandelijk beproken ter zitting van het Directiecomité 
van 7 december 2012.  

 

3.6 Schadedossiers verzekeringen 
In 2012 werden 31 verzekeringsdossiers opgestart.  Het ging om 13 dossiers voor waterschade en 18 dossiers voor 
diverse schade. 
In 2012 werden 8 verzekeringsdossiers afgesloten.  De totaal toegekende vergoeding hiervoor was 20.894,32 euro. 
 

GEMEENTE AANTAL WATERSCHADES AANTAL DIVERSE SCHADES 

WAREGEM 6 14 

SINT-ELOOIS-VIJVE 2 1 

SINT-BAAFS-VIJVE 0 1 

WIELSBEKE 1 1 

OESELGEM 0 0 

DENTERGEM 0 0 

AARSELE 1 0 

KANEGEM 0 0 

KOOLSKAMP 2 1 

EGEM 1 0 

TOTAAL 13 18 

   Soorten Waterschade:     Soorten Diverse Schade    
Lek Badsifon/badafvoer   1  Inbraak      2 
Lek CV-leiding    1  Vandalisme     1 
Lek toiletafvoer    2  Aanrijdingen (brievenbus, garagepoort, gevel, …) 4 
Verstopping    0  Glasbreuk     3 
Waterinsijpeling plat dak, voegwerk,   Brand      3 
schrijnwerk, terras, gevel, schouw, … 4  Interventie brandweer    1 
Lek toevoerleidingen   5  Andere       4 
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Deel V: Statutaire benoemingen van de vennootschap 
 

Ingevolge het artikel 23 van de statuten en ingevolge de uittredingsbeurt der bestuurders, bepaald volgens de 
statutaire vergadering der aandeelhouders van 29.05.1960, zijn de volgende mandaten ter beschikking:  

 
• Mw.  Ravelingien Kathleen, Bestuurder namens het stadsbestuur Waregem 

Hoogmolenstraat 86   Waregem  8790 
• Dhr  De Coninck Filip, Bestuurder namens het gemeentebestuur Wielsbeke 

Seringenstraat 7   Wielsbeke 8710 
• Mw.  Ostijn Maria, Bestuurder namens het gemeentebestuur Wielsbeke 

Leiestraat 7   Sint Baafs Vijve  8710 
• Dhr.  Duynslaeger Denis, Bestuurder namens het gemeentebestuur Dentergem Oeselgem  

Palingstraat 23   Oeselgem  8720 
• Mw .  Vereenooghe Ilse, Bestuurder namens het gemeentebestuur Ardooie Koolskamp 

Hoogakkerstraat  7   Ardooie  8850 

Mogen wij de dames en heren vriendelijk verzoeken in overeenstemming met art. 23 van de statuten te willen 
voorzien in deze statutaire benoemingen. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Voorzitter, 
 

De Raad van Bestuur, 
 

De Bedrijfsrevisor, 
 

De Directeur, 
 
 
 

danken U voor Uw zeer gewaardeerde aanwezigheid en voor het 
vertrouwen, dat u in elk van hen heeft gesteld tijdens  

het voorbije boekjaar 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


