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1. INLEIDING 

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatie-beoordeling 

van de SHM Nieuw Sint-Truiden. 

1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling 

SHM’s, d.d. 5 juli 2012. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor 

de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor 

de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het 

Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be. 

1.3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  

 de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  

 de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse 

beleidsbeoordeling; 

 transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  

 de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

1.4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de 

SHM. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s 

onderling vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie 

van deze gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale 

context.  

1.5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen (SD), waaraan de 

SHM een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen (OD), waarvoor de SHM 

verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met 

name: 

1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD) 

2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD) 

3. de betaalbaarheid (SD en OD) 

4. het sociaal beleid (OD) 

5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD) 

6. de klantvriendelijkheid (OD). 

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

andere SHM’s; 

 Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten; 

 Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 

 Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten of de SHM 
werd op basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar 
deze verbetering is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode; 

 Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet 
beoordeeld. 

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

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

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

 

 

  

mailto:info@visitatieraad.be
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2. SAMENVATTING 

De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een 
samenvatting van de beoordeling van de SHM Nieuw Sint-Truiden. 
 

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Goed 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed 

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

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

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

Goed 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Goed 

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Goed 

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

Goed 

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Goed 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID Voor verbetering vatbaar 

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

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Voor verbetering vatbaar 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Voor verbetering vatbaar 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Voor verbetering vatbaar 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

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

Voor verbetering vatbaar 

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

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

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

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Goed 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Goed 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

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

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

3.1 Beschrijving SHM 

De SHM Nieuw Sint-Truiden uit Sint-Truiden werd in 1921 opgericht. Reeds van bij het begin 
waren er grootse plannen voor de ontwikkeling van een wijk op het Gorsumveld. Oorspronkelijk 
voorzag de SHM de bouw van 419 woningen in het voorontwerp. Uiteindelijk werden er in totaal 
216 woningen gebouwd in de “Tuinwijk”. Door de overige woningen niet direct te bouwen bleef 
deze eerste wijk wat afgezonderd liggen ten Noorden van het centrum van Sint-Truiden. Een 
volgende fase van 32 woningen in 1927 moest meer aansluiting brengen met het stadscentrum. In 
1928 werd het goed Bollingh aangekocht, gelegen achter de Sint-Gangulfuskerk. De SHM bouwt 
er 43 woningen, die in 1931 werden opgeleverd. De Tuinwijk werd nogmaals uitgebreid met 36 
woningen en 3 “winkeliershuizen”. De kaap van 300 woningen was daarmee genomen. 
 
De oorlogsjaren brengen een onderbreking in de bouwactiviteit. Bij gebrek aan financiële 
middelen beperkte de activiteit van de huisvestingsmaatschappij zich grotendeels tot het innen 
van de huurgelden.  
 
Vrij snel na de Tweede Wereldoorlog hernam het bestuur zijn taak:  

- in 1950 werden nogmaals 26 woningen gerealiseerd in de Tuinwijk, nl. de “Blok 26”; 
- in 1953 werd de bouw voltooid van 63 woongelegenheden op gronden aan de Halmaalweg.  

Een volgende wijk ontstond enkele jaren later rond de Koekesteeg. Hier werden in 1955 in totaal 
122 woningen gebouwd, nl. de Koekewijk. In deze wijk werden toen reeds de eerste 6 woningen, 
specifiek voor senioren, gebouwd. In de jaren 1963-1965 werd de wijk Kleine Brede Akker 
gerealiseerd: 151 huurwoningen aangevuld met 31 koopwoningen. Het betrof hier 31 woningen 
die ‘op plan’, voorafgaand aan de bouw dus, verkocht werden aan kandidaat-kopers. 
 
In 1968-1970 werd de wijk Grote Brede Akker gebouwd: 145 huurwoningen en 75 koopwoningen. 
In deze wijk werden ook een 8-tal woningen, aangepast voor rolstoelgebruikers, voorzien. Begin 
jaren ‘70 werd een uitbreiding met 100 huurwoningen gerealiseerd. 
 
In 1977 werd er begonnen aan de bouw van de wijk Guvelingenveld. Het betrof hier een grote 
wijk van 222 huurwoningen en 50 koopwoningen. De SHM, die tot dan enkel actief was geweest 
in de stad Sint-Truiden, breidde haar werkgebied uit tot de gemeenten Gingelom en 
Nieuwerkerken.  
 
De jaren 1981-1990 kenmerkten zich als de jaren waarin de bouw van sociale woningen een 
absoluut dieptepunt kende omwille van het gebrek aan financiële middelen. De 
huisvestingsmaatschappij kon in die periode wel de bouwgronden van het Ministerie van 
Landsverdediging te Wilderen (de zogenaamde militaire wijk) aankopen – een terrein dat 
uiteindelijk plaats zal bieden aan een 110-tal wooneenheden. 
 
Vanaf 1990 was er een heropflakkering van de bouw: geen mega-projecten meer maar een 
opeenvolging van meerdere kleinere en vooral inbreidingsgerichte projecten. In 1992 bouwde de 
SHM ook een eerste appartementencomplex: 9 appartementen in de Zonnebloemlaan te Sint-
Truiden.  
 
Vanaf 2000 wordt er ingezet op speciale projecten zoals in: 

- Gingelom waar 17 appartementen en 12 ADL-woningen i.s.m. vzw Ado Icarus werden 
gerealiseerd: het betreft hier woningen voor zwaar gehandicapte personen waarbij door 
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de vzw Ado Icarus een 24/7 ondersteuning ter plekke wordt gegeven aan de bewoners 
(ADL : activiteiten dagdagelijkse leven); 

- Sint-Truiden, Montenakenweg: realisatie van 17 appartementen in het kader van 
projecten Wonen-Welzijn (projecten waarbij een samenwerking ontstaat met andere 
sociale actoren inzake begeleiding van de huurders): dit project werd gerealiseerd in 
samenwerking met de vzw Bewust en vzw ’t Heft. Deze laatste gaf de gronden gratis in 
erfpacht aan de huisvestingsmaatschappij. 

 
Eind 2011 beschikte Nieuw Sint-Truiden over het volgende patrimonium (1.458 panden): 

- 1.448 woongelegenheden verhuurd onder sociaal huurstelsel, bijna gelijk verdeeld over 
appartementen en eengezinswoningen, met name 704 appartementen versus 744 
eengezinswoningen;  

- 4 commerciële ruimten (verhuurd onder privaat stelsel); 
- 1 ADL-centrum verhuurd aan vzw Ado Icarus (privaat stelsel); 
- 3 appartementen en 2 eengezinswoningen, welke aan sociale actoren buiten het sociaal 

huurstelsel worden verhuurd. 
 

Het patrimonium is bijna volledig gelegen in Sint-Truiden (1.304 van de 1.458), de rest situeert 
zich in Nieuwerkerken (37 woongelegenheden) en Gingelom (116 woongelegenheden + 1 ADL-
centrum). 
 
Eind 2012 had Nieuw Sint-Truiden 17 medewerkers (16,5 VTE) in dienst.  
 
De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. 
 

Het lokaal toewijzingsreglement van de stad Sint-Truiden voor senioren werd goedgekeurd door 

de gemeenteraad op 17/11/2011 en door de bevoegde Minister op 24/4/2012 en voorziet in 122 

woningen voor senioren. 

 

Het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Gingelom voor senioren werd goedgekeurd 

door de gemeenteraad dd 22/05/2012 en op 05/12/2012 door de bevoegde Minister en voorziet 

in 23 woningen voor senioren. 

 

Binnen de gemeente Nieuwerkerken is er (nog) geen lokaal gemeentelijk toewijzingsreglement 

van kracht. 

3.2 Beschrijving omgeving 
 

- Verkoopprijzen van woningen en gronden 

 
In Sint-Truiden is de mediaan verkoopprijs van een gewoon woonhuis in 2011 162.750 euro en 
160.000 euro voor een appartement, terwijl de grondprijs gemiddeld 129 euro/m² was. Voor de 
huizen was dat een stijging met 8,5% over de laatste jaren en voor de bouwgrond een stijging met 
14%. In Gingelom doet de situatie zich als volgt voor: de mediaan verkoopprijs van een gewoon 
woonhuis bedroeg in 2011 141.500 euro, die van een appartement 129.000 euro en die van de 
bouwgrond 105 euro/m². De procentuele wijziging t.o.v. 5 jaar geleden is hier respectievelijk 
+8.85%, -27.96% en +26.21%. Voor de gemeente Nieuwerkerken ontbreken 
vergelijkbaregegevens. 
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- Bevolking in het werkgebied 

 
De totale bevolking in het werkgebied bedraagt voor Gingelom 8.214 inwoners en voor 
Nieuwerkerken en Sint-Truiden respectievelijk 6.687 en 39.579 inwoners. Belangrijker zijn, vanuit 
het oogpunt wonen, de gegevens van de huishoudens. In 2011 zijn er 3.252 huishoudens in 
Gingelom, 2.754 in Nieuwerkerken en 17.096 in Sint-Truiden.  
De globale bevolking in het werkgebied zal volgens de officiële prognoses stijgen van 22.553 
huishoudens in 2009 naar 24.928 (+11.06%) om dan matig te stijgen naar 25.892 in 2030 
(+11.53% t.o.v. 2009) . De bevolkingscijfers 2011 lijken deze trend te bevestigen. 
 
In 2011 bedraagt het aandeel 65-plussers in Gingelom 18,43% van de totale bevolking in personen 
uitgedrukt, in Nieuwerkerken 17,60% en in Sint-Truiden 18,96%. In het werkgebied is er 
momenteel in de actieve bevolking een werkloosheidsgraad van 5,37% in Gingelom, 5,29% in 
Nieuwerkerken en 6,83% in Sint-Truiden. Het aandeel leefloners in deze gemeenten bedraagt 
respectievelijk 0,19%, 0,13% en 0,3%. 

- Inkomens van de bevolking in het werkgebied en van de huurders van Nieuw Sint-Truiden 

 
Volgens de officiële gegevens zijn er in de drie gemeenten van het werkingsgebied 5.027 
personen met een netto belastbaar inkomen beneden de 10.000 euro/jaar (inkomsten 2008). De 
cijfers in het jaarverslag 2011 van Nieuw Sint-Truiden leren dat 72% van de huurderhuishoudens 
een netto belastbaar inkomen heeft dat lager ligt dan 14.877 euro/jaar. Wanneer we dat 
uitbreiden naar de grens van 19.837 euro/per jaar, dan zijn 94,5% van de huurderhuishoudens in 
Nieuw Sint-Truiden gevat.  

- Niet-Belgische inwoners 

 
De gegevens over 2011 in de inburgeringsmonitor van de drie gemeenten geven voor Sint-Truiden 
4% personen met een niet-Belgische nationaliteit t.o.v. van de totale bevolking (in personen). 
Voor Gingelom is dat 2,6% en voor Nieuwerkerken 2%. Het grootste aandeel van deze groep 
bestaat uit personen met de Nederlandse nationaliteit (Gingelom 0,8%, Sint-Truiden 0,6% en 
Nieuwerkerken 0,5% t.o.v. de totale bevolking). Op de tweede plaats voor alle drie gemeenten 
komen de personen met Indische nationaliteit (respectievelijk 0,3%, 0,2% en 0,5%).  
Nieuw Sint-Truiden heeft in haar huurderspopulatie ruim 10% huishoudens waarvan het 
gezinshoofd niet over de Belgische nationaliteit beschikt: 146 op 1.435 huishoudens. 

- Alleenstaanden 

 
Binnen de bevolking van de drie gemeenten zijn er, ten opzichte van het aantal huishoudens, 
28,6% alleenstaanden. Van alle huurdershuishoudens van de SHM Nieuw Sint-Truiden bedraagt 
dit 44,5%. 
 
  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW SINT-TRUIDEN           PAGINA 10 VAN 42 

- Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

Het Bindend Sociaal Objectief Huur van toepassing voor de gemeenten van het werkgebied van 

de SHM kan als volgt worden samengevat: 

 
 
 

GINGELOM NIEUWERKERKEN SINT-TRUIDEN 

Nulmeting sociale 
huur 

99 37 1.204 

BSO sociale huur 54 57 283 

Nulmeting + BSO 
sociale huur 

153 94 1.487 

Voortgang sociale 
huur 

30 2 156 

Nulmeting + 
voortgang sociale 
huur 

129 39 1.360 
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4. PRESTATIES VAN SHM NIEUW SINT-TRUIDEN UIT SINT-TRUIDEN 

4.1 PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

 

SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: goed 
 
De SHM krijgt een beoordeling goed voor de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen omdat 
ze de voorbije jaren in vergelijking met andere SHM’s veel nieuwe sociale huurwoningen heeft 
gerealiseerd en er nog tal van projecten gepland zijn, waarbij ze ook een actieve rol speelt in de 
realisatie van het bindend sociaal objectief (BSO) in het werkgebied. 

- De laatste 5 jaren realiseerde de maatschappij Nieuw Sint-Truiden gemiddeld 32 nieuwe 
sociale huurwoningen per jaar. In verhouding tot het patrimonium betekent dit een 
jaarlijkse aangroei van meer dan 2%. Zowel nominaal als in verhouding tot het 
patrimonium situeert de SHM zich bij de 25% productiefste maatschappijen in Vlaanderen. 

- Sinds 2008 heeft Nieuw Sint-Truiden via 11 projecten 125 nieuwe sociale huurwoningen in 
Sint-Truiden gerealiseerd. In Gingelom realiseerde de SHM 28 bijkomende sociale 
huurwoningen. Dankzij deze realisaties is al een groot deel van het BSO inzake sociale 
huurwoningen gerealiseerd. In Sint-Truiden moeten nog 127 sociale huurwoningen 
worden gerealiseerd, en de SHM plant zelfs 138 bijkomende woningen. Voor Gingelom 
moeten nog 24 sociale huurwoningen worden gerealiseerd, wat exact overeenstemt met 
het aantal dat de SHM momenteel in voorontwerp heeft ingediend bij de VMSW. Wat 
Nieuwerkerken betreft, bedraagt het BSO 57 bijkomende woningen, maar heeft de SHM 
daarvan nog geen enkele woning gerealiseerd. De SHM heeft echter concrete plannen om 
er 34 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren en er zijn ook al 2 SVK-woningen 
bijgekomen. De realisatie van het BSO is uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de 
gemeente en het is deze laatste die aanduidt welke partner (SHM, SVK, enz…) daarbij een 
rol kan spelen. 

- De visitatiecommissie stelde vast dat de maatschappij plannen heeft om ook in de 
toekomst heel actief te blijven. Voor 180 bijkomende woongelegenheden zijn er eigen 
projecten in voorbereiding en planning. Deze zijn gespreid over het hele werkgebied. In 
Sint-Truiden zijn er naast 5 woningen in uitvoering, 138 nieuwe woningen in diverse stadia 
van planning: 3 projecten met samen 80 woningen zijn in de fase “voorontwerp 
geadviseerd” door VMSW en werden opgenomen op een uitvoeringsprogramma; er is een 
schetsontwerp voor een project van 42 woningen; de architect is aangesteld voor een 
project van 8 woningen en hetzelfde aantal woningen zal gerealiseerd worden in het kader 
van het grond- en pandendecreet (project “Fresiastraat”). In Gingelom zijn er 24 woningen 
in planning, waarvan 19 als reserve opgenomen zijn op het uitvoeringsprogramma 2013 en 
waarvan voor 5 het voorontwerp werd geadviseerd door de VMSW. In Nieuwerkerken is 
het proces opgestart voor bijkomende woningen: 10 woningen zullen worden aanbesteed 
(uitvoeringsprogramma 2012) en de grondaankoop is lopende voor 16 woningen en nog 
eens voor 8 woningen in het kader van het grond- en pandendecreet.  
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- De maatschappij zet ook in op projecten in het kader van het grond- en pandendecreet, als 
alternatieve methode om bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. In Sint-Truiden 
wordt binnenkort een project van 8 huurwoningen voorlopig opgeleverd. In 
Nieuwerkerken is de grondaankoop lopende voor 8 huurwoningen (zie hoger).  

- In Sint-Truiden zal blijken in welke mate de gemeente zal inzetten op nieuwe sociale 
woningen eenmaal het BSO gehaald zal worden. In Nieuwerkerken wordt op korte termijn 
een woonbeleidsplan in bespreking genomen (eind 2012/begin 2013). Volgens de 
beleidsverantwoordelijken heeft de gemeente de ambitie het aantal sociale woningen te 
vermeerderen en het BSO (huur) te halen. 

- Zowel beleidsverantwoordelijken als ambtenaren van de gemeenten in het werkgebied 
van Nieuw Sint-Truiden beoordelen de inzet van de SHM positief. Er is een heel actieve 
inbreng in het kader van het behalen van het BSO (huur) en een actieve communicatie met 
de gemeenten inclusief in het lokale woonoverleg. 

- De visitatiecommissie merkt op dat slechts 1 project met 9 woningen werd aangemeld bij 
de VMSW terwijl er tal van projecten in de pijplijn zijn. Aangezien de aanmelding een 
verplichte stap is alvorens een project op een programma kan komen, beveelt de 
visitatiecommissie aan om de aanmelding als een vaste en zo vroeg mogelijk te nemen 
beslissingsstap op te nemen in een uit te schrijven procedure voor het 
voorontwikkelingstraject.  

 
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  
Beoordeling: niet van toepassing   
      
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
Beoordeling: niet van toepassing 
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale kavels te 

realiseren 
Beoordeling: goed 
 
Ondanks het feit dat de grondreserve eerder beperkt is, beoordeelt de visitatiecommissie de 
prestaties van de SHM op deze doelstelling als goed. 

- De maatschappij beschikt over ca. 35.000 m² grondreserve. In vergelijking met andere 
SHM’s is dit eerder weinig en in feite is alle grond al “gereserveerd” voor bouwprojecten. 

- De strategie van de SHM bestaat er niet in om gronden aan te kopen met het oog op het 
aanleggen van een reserve. De aankoop van gronden gebeurt steeds in functie van het 
realiseren van een project. Zo is op dit ogenblik de grondaankoop lopende voor 24 
woningen in de gemeente Nieuwerkerken met het oog op de realisatie van twee 
projecten. De verantwoordelijken van de gemeente geven aan dat er weinig bouwgrond 
op de privémarkt beschikbaar is.  

- Er zijn ook enkele gemengde projecten met huur- en koopwoningen samen met de 
maatschappij Kleine Landeigendom Tongeren uitgevoerd en gepland. Beide 
maatschappijen spreken af wie de grond aankoopt en bij sommige projecten kan de SHM 
de grondreserves aanspreken van de Kleine Landeigendom Tongeren. De laatste 5 jaren 
zijn er 3 gemeenschappelijke projecten uitgevoerd en 3 projecten zijn gepland: 
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o project 1 Gingelom, Bronstraat, 12 huurwoningen en 19 koopwoningen, 
voorontwerpfase; 

o project 2 Sint-Truiden, Ziekerenweg en Olympialaan, 22 huurappartementen en 6 
koopappartementen, uitvoeringsprogramma 2013; 

o project 3 Sint-Truiden, Zepperen, het Dekken, 26 huurwoningen en 36 koopwoningen, 
in ontwikkeling). 

Voor 1 project is de aankoopprocedure voor grond lopende (Nieuwerkerken, Kerkstaat). 

Misschien kan op termijn een samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf AGOST van Sint-
Truiden opportuniteiten voor bijkomende sociale woningen bieden. Dit is een piste die de SHM 
met de beleidsverantwoordelijken van nabij dient op te volgen. 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: goed 
 
Nieuw Sint-Truiden stemt haar woningaanbod in voldoende mate af op de verschillende groepen. 
Ze gebruikt actief de wachtlijsten als aanduiding voor de noden in haar bouwprogramma, er zijn 
gemeentelijke reglementen voor senioren en Nieuw Sint-Truiden realiseert initiatieven voor 
specifieke doelgroepen. 

- Bij de planning van haar projecten is de wachtlijst van kandidaat-huurders de voornaamste 
barometer. Jaarlijks maakt de SHM een analyse van de woonnoden van de kandidaat-
huurders. Hierbij gaat ze volgende elementen na: gezinssamenstelling, aantal 
gezinsherenigingen, leeftijd, evolutie aanvragers senioren, rangschikking per woningtype 
en prioriteit over de drie gemeenten. Ze weet ook hoeveel kandidaat-huurders een 
lichamelijke beperking hebben en een aangepaste woning nodig hebben. Deze analyse 
neemt ze o.a. op in het jaarverslag en in andere beleidsdocumenten.  

- De stad Sint-Truiden heeft een lokaal toewijzingsreglement voor senioren (+65), waardoor 
122 woningen van de SHM voor deze doelgroep zijn gereserveerd. In Gingelom zijn om 
diezelfde reden 23 woningen gereserveerd voor senioren. Alle woningen, die bijna 10% 
van het patrimonium uitmaken, zijn gelegen op het gelijkvloers ofwel zijn ze met een lift 
bereikbaar. Daarnaast heeft de maatschappij ook 47 rolstoeltoegankelijke woningen. 

- Volgens het intern huurreglement van de SHM verleent Nieuw Sint-Truiden voorrang 
(lokale binding) aan: 
1. de kandidaat-huurder die al minstens 3 jaar woont in de gemeente waar de toe te 

wijzen woning gelegen is of er in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing 
minstens 3 jaar gewoond heeft; 

2. de kandidaat-huurder die overeenkomstig dezelfde criteria in het werkgebied van de 
Nieuw Sint-Truiden woont of gewoond heeft. Dit werkgebied omvat concreet de 
gemeenten (incl. alle deelgemeenten) Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken; 

3. de kandidaat-huurder die niet aan sub-1 en sub-2 voldoet. 
 

- De maatschappij staat ook open voor de noden van specifieke doelgroepen en heeft een 
gevarieerd aanbod: 

 in Gingelom is er een woningengroep van 12 ADL-woningen bestemd voor personen 
met een beperking en voor hun gezin. Er is een aparte overeenkomst afgesloten met 
de VZW ADO Icarus die met de bewoners een dienstverleningsovereenkomst afsluit; 

 de maatschappij is ingestapt in de 2 projecten in het kader van “Wonen-Welzijn”: 
o het project “Vissegat” omvat 7 woningen waarbij een 

samenwerkingsconvenant is afgesloten met het OCMW en het CAW Sonar, 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW SINT-TRUIDEN           PAGINA 14 VAN 42 

waarin de huurbegeleidingsafspraken vastgelegd worden. Het is de bedoeling 
dat huurders binnen twee jaar doorstromen naar een reguliere woning; 

o het project “Montenaken” omvat 17 woningen waarvan 6 aanleunflats aan het 
aangrenzende Woonzorgcentrum, 2 voor andersvaliden en 9 woningen voor 
ex-psychiatrische patiënten en mentaal gehandicapten (beschut en begeleid 
wonen).  

 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Totaaloordeel: goed 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat Nieuw Sint-Truiden goede prestaties levert m.b.t. het 
realiseren van sociale woongelegenheden en haar inspanningen ook de komende jaren verder 
zal zetten. Zij probeert op een oordeelkundige manier in te spelen op de noden van 
verschillende doelgroepen. Zij heeft oog voor zeer specifieke doelgroepen waarbij ze, in 
samenwerking met het OCMW en welzijnsorganisaties, binnen haar werkingsgebied een 
antwoord biedt op specifieke huisvestingsbehoeften. 
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PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 

SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 

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

De SHM krijgt een beoordeling goed van de visitatiecommissie op het vlak van de renovatie en 
verbetering van haar patrimonium omdat ze een goed uitgewerkte lange termijnvisie heeft 
ontwikkeld voor het onderhoud en de renovatie van het patrimonium gekoppeld aan een 
financiële meerjarenplanning, en dit ook uitvoert. 

- Het patrimonium van Nieuw Sint-Truiden, verhuurd binnen het sociaal huurstelsel, bestaat 
uit 132 woningen gebouwd tussen 1922 en 1955, 468 woningen gebouwd tussen 1963 en 
1980 en 853 woningen nadien gebouwd. 

- De maatschappij heeft als doelstelling haar patrimonium kwalitatief degelijk te 
onderhouden en te renoveren en dit binnen een operationeel kader met een tijdshorizon 
van 10 jaar. Ze heeft daartoe in 2012 een “Lange Termijnvisie voor de toekomst - 
onderhouds- en renovatieplanning” over een tijdsperiode van 10 jaar uitgewerkt. Deze 
visie werd door de raad van bestuur goedgekeurd. De kwaliteit van de woninggroepen, 
ingedeeld per ouderdom, wordt daarin omschreven. Wat betreft de nodige ingrepen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen onderhoudswerken met korte interval (1-2j), met 
middellang interval (5-10j) en met lange interval. De laatste groep bevat de grote 
renovatiewerken. De planning geeft aan wat er reeds gebeurd is en welke werkzaamheden 
nog dienen uitgevoerd te worden, de kostprijs en de mogelijke financiering. Daarnaast kan 
men in een nog gedetailleerder bestand per woning o.a. lezen welke onderhoudswerken, 
desgevallend keuringen, wanneer moeten gebeuren, welke types van technische 
installaties in de woningen aanwezig zijn (inclusief merk). Dit wordt actueel gehouden en 
wordt o.a. gebruikt wanneer een ingreep dient uitgevoerd te worden, bv. door externe 
firma’s. Aan firma’s kan dan ook gedetailleerd uitgelegd worden aan welk type toestel 
welke ingreep nodig is. Dit verhoogt de efficiëntie en werkt kostenbesparend omdat de 
externe firma de aard van de ingreep beter kent. Aanvullend gebruikt de SHM nog een 
specifieke planning en kostenraming voor de binnen- en buitenschilderwerken, met een 
tijdshorizon van tien jaar. Hierin wordt ook de berekening van de boekhoudkundige 
provisie gemaakt. Uit het gesprek met de raad van bestuur blijken deze diverse planningen 
instrumenten te zijn die gebruikt worden bij het nemen van beslissingen omtrent 
onderhoud, renovatie en vervangingsbouw. 

- In de planning wordt rekening gehouden met de noodzaak om de ERP2020-norm tijdig te 
halen. De SHM geeft aan dat ze de ERP2020-normen zal halen onder gelijkblijvende 
voorwaarden (concreet wordt bedoeld dat er voldoende middelen voor renovatie moeten 
worden voorzien op de uitvoeringsprogramma’s van de Vlaamse Overheid). Volgens de 
meest recente patrimoniumenquête voldoet 66% van het patrimonium aan alle ERP2020-
normen (dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie). 
Daarmee scoort de SHM bij de 25% beste SHM’s. Op het vlak van dakisolatie scoort de 
SHM zelfs 100%. In het kader van de ERP2020-normen wil de SHM vooral inzetten op het 
plaatsen van dubbele beglazing en energiezuinige verwarmingsinstallaties, waarbij nog 
ongeveer 20% van het patrimonium aangepast moet worden. De wijken die vooral dienen 
aangepakt te worden zijn de zogenaamde “middengroep” wijken, m.n. deze gebouwd 
tussen 1963 en 1980 (in dit geval ongeveer 258 woningen). De verschillende 
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gesprekspartners van de visitatiecommissie gaven eveneens het signaal dat deze groep van 
woningen dringend dient gerenoveerd te worden omdat de woongelegenheden niet aan 
de moderne kwaliteitseisen voldoen. Een groot gedeelte van deze woningen wordt nog 
verwarmd met een gaskachel en ook de rest van de technische installatie voldoet niet 
meer. De wijze van aanpak, planning, financiering en mogelijke timing is opgenomen in de 
‘Lange Termijnplanning’. 

OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: goed  
 
De SHM Nieuw Sint-Truiden wenst een bijdrage te leveren tot een beter milieu en brengt dit ook 
in de praktijk. Ze onderneemt ook initiatieven om bewoners te sensibiliseren. 
 

- Bij het streven naar energiezuinige woningen, blijkt dat 66% van alle woningen reeds alle 
normen in het kader van ERP 2020-doelstellingen behaalde in 2011. De maatschappij heeft 
alle woningen voorzien van de nodige dakisolatie, 15% van de woningen moeten nog 
dubbele beglazing krijgen en in 19% van de woningen moet de norm voor de 
verwarmingsinstallatie worden behaald. De uitvoering van deze werkzaamheden is 
opgenomen in de bovenvermelde meerjarenplanning. Daarnaast beschikte Nieuw Sint-
Truiden einde 2011 over EPC-attesten voor 32% van de woningen. De gemiddelde score 
bedraagt 299 (op de rand van de “groene” en de “gele” zone). Het spreekt voor zich dat de 
woningen uit de bouwperiode 1963 tem 1980 het minst goed scoren, het gaat hier over 
47% van de EPC-attesten met een gemiddelde score van 427 (op de rand van de “gele” 
zone en de “rode” zone). 

- De maatschappij is gevoelig voor milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Al sinds 1990 
heeft Nieuw Sint-Truiden, proactief bij nieuwbouwprojecten, standaard gekozen voor 
hoog rendement c.v.-ketels en vanaf 2002 voor de opvolger van de hoge rendement cv-
ketel, nl. een gaswandketel. Er is duidelijk aandacht voor onderhoudsarme en duurzame 
afwerking van de gemene delen van de appartementscomplexen. Reeds meer dan 15 jaar 
worden de gemeenschappelijke delen in de appartementsgebouwen langs de binnenzijde 
afgewerkt met gevelstenen. Dit heeft als voordeel dat er minder beschadigingen aan de 
traphallen voorkomen en dat de SHM niet meer geconfronteerd wordt met periodiek 
weerkerende schilderbeurten (enkel de plafonds moeten nu nog geschilderd worden, 
maar deze zijn uiteraard veel minder onderhevig aan vervuiling). Dit heeft niet alleen tot 
gevolg dat de onderhoudskosten kunnen gedrukt worden, maar dat er dus ook minder 
onderhoudsproducten (ontvettingsmiddelen, verfproducten, …) dienen gebruikt te 
worden, hetgeen het milieu ten goede komt.  

- Nieuw Sint-Truiden is gevoelig voor het waterbeheer en onderneemt extra initiatieven 
bovenop deze die bij bouwvergunning verplicht worden. In de wijk Zepperen werd een 
eerste groendak aangelegd op een ondergrondse parkeergarage. Ze realiseerde in de wijk 
Battelestraat te Sint-Truiden een centrale auto-wasplaats waar bewoners hun eigen wagen 
kunnen wassen met water dat via een drukpomp aangevoerd wordt vanuit een grotere 
regenwaterput (in 2011 overgedragen aan de stad Sint-Truiden die dit verder ter 
beschikking stelt). In de recent gebouwde appartementscomplexen werd/wordt 
systematisch aan regenwaterrecuperatie gedaan. Naast standaard de spoeling van de 
toiletten te laten gebeuren met regenwater, wordt telkens een centraal aftakpunt 
voorzien waarbij de bewoners met hun tuinslang hun wagen kunnen wassen met 
regenwater en ook de collectieve beplantingen van water kunnen voorzien. Ze was 
voorloper in het systematisch plaatsen van wadi’s in de grotere projecten. 
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- Nieuw Sint-Truiden probeert ook bewoners te sensibiliseren rond milieumaatregelen: 

 bij het contact na de inhuurneming van de woning versterkt de SHM aan de bewoners 
die problemen hebben met de c.v., de nodige uitleg; 

 in 2010-2011 werd in 320 woningen van de wijk Grote Brede Akker (250 eigen 
woningen en 70 reeds verkochte woningen van Nieuw Sint-Truiden) een volledige 
energiescan uitgevoerd door Stebo en was er aansluitend zowel info over de 
verschillende subsidiemogelijkheden als een globale actie waarbij ook de eigenaars 
konden intekenen op een voorstel om de zolder te laten isoleren. In 2013 overweegt 
de maatschappij in te stappen in een Limburgs project Stebo – SHM’s dat in 
ontwikkeling is. Stebo zou, naast het plaatsen van rookmelders in de woningen van de 
SHM, eveneens overal een energiescan doorvoeren, gekoppeld aan de sensibilisering 
inzake energieverbruik. Dit programma zou lopen over drie jaren. 
 

- Bij renovatie en vervangingsbouw, waarbij oude constructies (vb schoolgebouw, klooster) 
omgevormd worden tot woongelegenheden, is het uitgangspunt een totale afbraak te 
vermijden en te streven naar een maximaal hergebruik van een groot deel van de 
constructie. Dit heeft enerzijds een positief effect op het milieu en draagt anderzijds bij tot 
de instandhouding van straat- en omgevingsbeelden. (Een 7-tal projecten getuigt hiervan.)  

De visitatiecommissie stelt vast, bij het overlopen van deze en andere inspanningen, dat de SHM 
bereid is tot het bijdragen aan een beter milieu en het sensibiliseren van de bewoners, maar ze 
wil geen voorloper zijn op het vlak van energiezuinige spitstechnologie. Ze heeft daar naar eigen 
zeggen ook de financiële draagkracht niet voor. Ze zet liever in op bewezen eenvoudige 
technieken die financieel haalbaar zijn en probeert een basisvorm van milieu- en 
duurzaamheidsvriendelijkheid in haar projecten mee te nemen. 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 

De maatschappij levert prestaties inzake aanpasbaar bouwen, gecombineerd met aangepaste 
woningen die rolstoelbezoekbaar zijn, aangepast aan ouderen en/of specifieke doelgroepen. Deze 
woningen liggen verspreid over de verschillende wijken. 

- In het verleden heeft Nieuw Sint-Truiden 16 woningen gerealiseerd volgens het principe 
van aanpasbaar bouwen, nl. in Gingelom (6 flats) en Sint-Truiden (10 appartementen). 
Daarnaast heeft de SHM 17 appartementen aanpasbaar gebouwd in het kader van een 
samenwerkingsverband “Wonen-Welzijn” (samenwerking met o.m. vzw Bewust, vzw ’t 
Heft, vzw Wiric en vzw Open Thuis). Voor de ‘meerkost’ ervan werd beroep gedaan op het 
in de Limburgse provincie daartoe bestaande ‘Rollend Fonds’. 

- In de gesprekken met de visitatiecommissie wijst de SHM hier op het probleem van de 
adequate invulling van dergelijke woongelegenheden. Wegens de geldende 
reglementering is het niet altijd gemakkelijk om de personen of gezinnen die daar nood 
aan hebben, in dergelijke woningen te huisvesten. Om hieraan tegemoet te komen 
besteedt de maatschappij extra aandacht aan het realiseren van voldoende 
woningvoorraad van zowel rolstoelbezoekbare woningen, aangepaste woningen voor 
bejaarden en woningen aangepast aan specifieke doelgroepen en dit gespreid over de 
verschillende wijken. 

- Bij de talrijke seniorenwoningen wordt aandacht besteed aan brede deuren, toilet en 
badkamer in één ruimte, stopcontacten op schakelaarhoogte, eenvoudig verzetbare 
wanden, enz… De SHM geeft aan dat in totaal 388 woningen in principe geschikt zijn als 
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seniorenwoningen volgens de geldende normen. Daarvan zijn er 143 opgenomen in het 
gemeentelijk toewijzingsreglement. Daarnaast zijn er 47 woningen volgens de normen 
aangepast voor rolstoelgebruikers. Huurders met een handicap die niet in een gepaste 
woning wonen, kunnen daarenboven met de maatschappij afspraken maken omtrent de 
noodzakelijke aanpassingen. Zo zijn er bijvoorbeeld 5 woningen aangepast met 
tegemoetkomingen via het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). 
Tenslotte stelt de visitatiecommissie vast dat bij de SHM perfect weet, vanuit de analyse 
van de wachtlijsten, welke gezinnen een rolstoelbezoekbare woning nodig hebben en kan 
ze deze ook oriënteren naar een gepaste woongelegenheid. 

 

PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Totaaloordeel: goed. 
 
Nieuw Sint-Truiden draagt zorg voor de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Zij 
doet dat op een zeer systematische manier vanuit een degelijk geformuleerde visie waarin ook 
de diverse operationele doelstellingen, incl. de financiering, zijn opgenomen. Zij beschikt over 
gedetailleerde gegevens over iedere wooneenheid, waarbij ook onderhoudsperiodes zijn 
aangegeven. Ze heeft aandacht voor milieuaspecten zoals o.a. planning van het behalen van de 
ERP2020-normen, er gebeuren initiatieven om bewoners te sensibiliseren voor een zuinig 
energieverbruik en de SHM heeft een gevoeligheid voor regenwaterrecuperatie die verder gaat 
dan de wettelijke vereisten. 

De SHM bouwt beperkt aanpasbaar. Ze heeft een strategie om in haar patrimonium, gespreid 
over de verschillende gemeenten, de nodige woningen aangepast voor senioren en 
rolstoelbezoekbare woningen te voorzien en individuele huurders die aanpassingen wensen in 
hun woning, te ondersteunen.  
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4.2 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM prijsbewust bouwt en geeft dus een beoordeling 
goed. 

- De visitatiecommissie heeft haar oordeel gevormd op basis van de gesprekken met Nieuw 
Sint-Truiden en met een aantal andere woonactoren en op basis van de nacalculatie, die 
de SHM uitvoerde, van drie recent opgeleverde projecten:  

 Battlestraat – 16 woningen – conformiteit met het subsidiabel prijsplafond NFS2: 
97,45%, 

 Zoutstraat – 17 woningen – conformiteit met het subsidiabel prijsplafond NFS2: 
85,70%; 

 Langstraat – 15 woningen – conformiteit met het subsidiabel prijsplafond NFS2: 
94,62%. 
  

- De SHM geeft aan dat de projecten samen met de ontwerpers ”zeer kort” opgevolgd 
worden, niet alleen tijdens de uitvoeringsfase, maar ook in de ontwerpfase. Hierbij tracht 
ze alle niet strikt noodzakelijke zaken, die geen toegevoegde waarde hebben voor de 
projecten, te weren uit het ontwerpdossier. Ook krijgen de ontwerpers bij opstart van een 
ontwerp een ontwerpnota waarmee zij rekening dienen te houden. 

- Volgens de SHM werden de subsidiabele NFS2-plafonds nog maar in 2 projecten 
overschreden (Nieuwerkerken – Kerkstraat – 8 woningen en Velm – Davidstraat – 5 
woningen) en dit ondanks een heraanbesteding. Na een eerste aanbesteding bleek dat de 
offerteprijs hoger lag dan de subsidiabele NFS2-plafonds. De projecten werden, na 
aanpassing, heraanbesteed maar de NFS2-plafonds werden opnieuw niet gehaald. De SHM 
wijt dit in beide gevallen aan het feit dat infrastructuur- en woningbouwwerken in 1 
dossier werden aanbesteed, waarbij aannemers voor woningbouw niet gespecialiseerd zijn 
in infrastructuurwerken en dus een hogere prijs indienen. De visitatiecommissie heeft 
onvoldoende zicht op de regelgeving die hier van toepassing is, maar meent dat het samen 
aanbesteden van infrastructuur- en bouwwerken pas zinvol is, indien daarmee de 
doorlooptijd van een project wordt ingekort én de kostprijs niet wordt verhoogd. Indien 
niet aan beide voorwaarden kan worden voldaan, dan is het misschien een beter 
alternatief om gesplitst aan te besteden. We bevelen de SHM in elk geval aan om hierover 
van gedachten te wisselen met de VMSW en (eventueel de regelgever) om tot betere 
praktijken te kunnen komen. 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM prijsbewust verhuurt en geeft dus een 
beoordeling goed. 

- Huurlasten, exclusief kosten voor water, gas en elektriciteit, bedroegen in 2011 gemiddeld 
174 euro per woning per jaar. Hiermee situeert de SHM zich licht boven de 
mediaanwaarde van alle SHM’s. Omdat appartementen meer gemeenschappelijke ruimtes 
hebben dan eengezinswoningen, waaraan dus ook meer gemeenschappelijke 
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onderhoudskosten zijn verbonden die doorgerekend worden in de huurlasten, houden we 
bij de beoordeling rekening met het aandeel appartementen in het patrimonium. Slechts 
20% van de SHM’s hebben een hoger aandeel aan appartementen (Nieuw Sint-Truiden: 
58%), terwijl 44% van de SHM’s wel hogere gemiddelde huurlasten hebben. De relatie 
tussen beide is niet volledig rechtlijnig maar de vaststelling geeft wel een indicatie van 
eerder lage huurlasten indien men rekening houdt met het type patrimonium. 

- De huurlasten per woning stegen de voorbije jaren wel van 118 euro per woning in 2007 
tot 174 euro in 2011, maar vertonen in feite sterke fluctuaties. Volgens de SHM is de 
oorzaak hiervan te vinden in de onderhoudskost van de centrale verwarmingsinstallaties. 
Tot eind 2009 liet het toenmalig onderhoudscontract niet toe om de tweejarige 
onderhoudscyclus goed in te plannen met grote fluctuaties in onderhoudskosten van jaar 
tot jaar tot gevolg. Vanaf eind 2010 werd een nieuw contract gegund dat verhielp aan deze 
problematiek. Het lage bedrag van 118 euro in 2007 zou dan eerder het gevolg zijn van het 
feit dat in dat jaar weinig onderhoudskosten werden aangerekend. De huurlasten van 2008 
(ongeveer 150 euro) en 2009 (ongeveer 140 euro) bevestigen deze stelling.  

- Nieuw Sint-Truiden heeft 4 technische medewerkers in dienst, die instaan voor het 
technisch onderhoud. De SHM stimuleert de bewoners om het onderhoud (poetsen) van 
de gemeenschappelijke gedeelten van woongelegenheden/appartementsblokken zelf te 
doen om de kosten en dus de huurlasten te drukken. Indien de huurders daarop niet 
ingaan, wordt een prijsopgave van een externe firma bezorgd aan de betrokken bewoners 
opdat ze op basis van de kostprijs een beslissing kunnen nemen. De SHM probeert de 
kosten voor het elektriciteitsverbruik van gemeenschappelijke delen zo laag mogelijk te 
houden o.a. door het regelmatig lanceren van prijsvragen, door technische ingrepen zoals 
het beperken van het aantal energiemeters en dus abonnementen, enz. De SHM heeft er 
voor gekozen om geen werkingskosten door te rekenen in de huurlasten vanuit sociale 
overwegingen. Er wordt wel een eerder symbolische kostprijs van 1 (lees: één) euro 
aangerekend bij de jaarlijkse afrekening van de huurlasten (als compensatie voor de 
portkosten). Soms kunnen de huurlasten vrij hoog oplopen (lift, groenonderhoud, poetsen 
gemene delen, …) en de SHM wenst dit bedrag niet nog meer te verhogen met extra 
administratiekosten. Een huurder kiest immers niet voor ‘geen of wel hoge’ huurlasten.  

- Maandelijks bezoekt het technisch personeel de diverse woonblokken om een overzicht te 
maken van de diverse knelpunten en uit te voeren onderhoudswerken. Volgende 
elementen komend daarbij aan bod: 

 een vorm van veiligheidscheck-up: werken noodverlichtingen nog, zijn nog alle 
brandblusapparaten aanwezig en intact, werken de noodgroepen, zijn afvoerputten, 
aquadrains, slokkers, pompen, enz. nog zuiver, …; 

 een controle op netheid en gebruik/toestand van de diverse gemene delen (tegengaan 
van bijvoorbeeld sluikstorten, onrechtmatig gebruik van bergruimten, 
fietsenstallingen, enz.); 

 een controle of onderhoudswerken van de gemene delen werden uitgevoerd door 
derden (poetsen traphallen, onderhoud groen, kuisen raampartijen, onderhoud lift, 
onderhoud draagbare blustoestellen, …) of door huurders (poetsen traphallen); 

Deze rondgang heeft ook een preventief karakter bijvoorbeeld om grotere schade te 
voorkomen en kleinere gebreken (die soms veel ergernis bij bewoners tot gevolg hebben) 
sneller op te sporen en op te lossen. 
De controle gebeurt aan de hand van een controlelijst, die als geheugensteun dient. 
Hieraan is een invullijst gehecht, waarop de diverse bemerkingen/vaststellingen worden 
genoteerd. Dit wordt vervolgens verwerkt tot hetzij de klassieke werkbonnen, hetzij een 
onderhoudsbon specifiek voor gemene delen. 
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- De SHM vindt dat het onderhoud van liften erg duur is. Deze onderhoudskosten worden 

doorgerekend in de huurlasten. Ze heeft in het verleden geprobeerd een marktbevraging 
te houden om de concurrentie te laten spelen en dus niet enkel het onderhoud te laten 
verrichten door de installateur of door een door de installateur erkende firma. Dit is niet 
gelukt omdat niet erkende firma’s niet aan de nodige wisselstukken geraken. Misschien 
kan de overheid de mogelijkheden scheppen om hier meer concurrentie mogelijk te 
maken en daarmee ook huurlasten van bewoners in appartementen met liften te doen 
dalen. 

- Als de huur wordt opgezegd (door huurder of verhuurder) brengt de technische dienst een 
bezoek aan de woning van de vertrekkende huurder om deze laatste nog tips te geven 
rond noodzakelijke herstellingen die de huurder zelf kan uitvoeren. Zo wil Nieuw Sint-
Truiden een dure afrekening voor huurschade voorkomen. 

- De SHM heeft de voorbije jaren last van verstoppingen van rioleringen en afvoerbuizen in 
het nieuwe patrimonium, waarschijnlijk veroorzaakt door de bewoners. Vroeger werden 
kosten van het vrijmaken van deze buizen via de “gewone” huurlasten verrekend maar om 
de bewoners te sensibiliseren worden deze kosten nu onmiddellijk doorgerekend. 

- De visitatiecommissie kreeg ook van de bewoners de bevestiging dat de huurlasten als 
redelijk worden beschouwd. De door hen aangehaalde bedragen lagen in lijn met de 
bovenvermelde cijfers. 

PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Totaaloordeel: goed 
 
Nieuw Sint-Truiden houdt de kostprijs van haar bouwverrichtingen onder controle en slaagt er 
over het algemeen in om haar projecten te financieren binnen de NFS2-prijsplafonds. Tevens 
verhuurt de SHM prijsbewust en liggen de huurlasten op de mediaanwaarde van de sector. De 
SHM neemt diverse acties om de huurlasten onder controle te houden. 
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4.3 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Nieuw Sint-Truiden voor woonzekerheid als goed: 
er is een procedure huurderachterstallen die gedragen wordt binnen de organisatie en er wordt 
voldoende samengewerkt met de betrokken OCMW’s rond huurders met (betaal)problemen. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft een uitgewerkt stappenplan bij huurderachterstallen. Na een 
eerste aanmaningsbrief wordt het OCMW verwittigd. In Gingelom en Nieuwerkerken 
brengt het OCMW soms een bezoek aan de huurder. In Sint-Truiden gebeurt dit niet. Het 
OCMW heeft daarvoor niet voldoende capaciteit, stelt het zelf. Het OCMW van Sint-
Truiden bevestigt dat de samenwerking van het OCMW met Nieuw Sint-Truiden in de 
toekomst, in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid, zal toenemen. Het Lokaal Sociaal 
Beleid is het resultaat van de acties die OCMW, gemeente, andere overheden, semi-
publieke en privé-organisaties ondernemen om de sociale grondrechten voor iedereen te 
realiseren. Via de opmaak van een Lokaal Sociaal Beleidsplan worden alle acties gebundeld 
waarbij een integrale, geïntegreerde en inclusieve aanpak het uitgangspunt vormt. 

- Sinds 2010 brengt de sociale dienst van de maatschappij zelf een huisbezoek aan huurders 
met huurderachterstallen wanneer geen gevolg wordt gegeven aan de eerste aanmaning. 
Bedoeling is de huurders te wijzen op hun plichten en te zoeken naar een oplossing. Door 
die huisbezoeken konden de huurdersachterstallen in 2010 en 2011 voor 75% worden 
aangezuiverd. Alle huisbezoeken worden geregistreerd en bijgehouden zodat de sociale 
dienst over een dossier/historiek beschikt en hierop kan terugvallen bij toekomstige 
problemen. 

- In 2011 werden er 165 huurders opgeroepen in verzoening bij de vrederechter. De 
directeur gaat persoonlijk naar de zitting die door het vredegerecht apart voor Nieuw Sint-
Truiden wordt vastgelegd. Nog 65 huurders werden gedagvaard. In 10 gevallen heeft de 
vrederechter de huurovereenkomst verbroken. 4 huurders verlieten vrijwillig de woning en 
4 huurders werden gedwongen uithuis gezet. De 55 andere dossiers voor achterstallen 
konden tijdens de procedure worden opgelost middels afbetalingsplannen. 

- Sinds 2010 heeft Nieuw Sint-Truiden maandelijks overlegvergaderingen met het OCMW 
Sint-Truiden rond huurdersachterstallen. Er worden afspraken gemaakt rond begeleiding 
van huurders met specifieke problemen. Daar de huurdersachterstallen erg laag zijn in 
Gingelom en Nieuwerkerken vindt dergelijk overleg met de betrokken OCMW’s niet plaats. 

- Nieuw Sint-Truiden neemt deel aan het Limburgs Steunpunt OCMW’s, waarbinnen o.a. de 
werkgroep Wonen actief is. Daar ligt nu een nota ter discussie rond de preventie van 
uithuiszetting binnen de sociale woonmarkt. Daaruit blijkt dat de maatschappij daar ook 
meedenkt over woonzekerheid. 

- Door de goede samenwerking en de overlegmomenten beoordelen de sociale 
woonactoren de bereidheid van Nieuw Sint-Truiden om de woonzekerheid te garanderen 
als goed. 
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OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt het voorkomen en het aanpakken van leefbaarheidsproblemen 
door Nieuw Sint-Truiden als goed, enerzijds door het preventief inzetten van een “flatwatcher” en 
anderzijds door een gerichte aanpak van problemen die opduiken. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft sinds 1998 (via de lokale diensteneconomie) een huisbewaarder 
(“flatwatcher”) die ondersteunende taken van sociale aard opneemt. Hierdoor besteedt de 
SHM aandacht aan het verbeteren van het samenleven en de sociale cohesie voor 
appartementsblokken van het werkgebied. Deze flatwatcher doet zijn ronde langs alle 
appartementsgebouwen met gemeenschappelijke delen, lost kleine technische gebreken 
op en informeert de maatschappij over problemen die aan hem worden gemeld of die hij 
zelf vaststelt. Hij geniet een groot vertrouwen bij de bewoners. De huisbewaarder vervult 
duidelijk een preventieve rol bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen, goed aangepast 
aan de schaal van de maatschappij. 

- Nieuw Sint-Truiden geeft zelf aan dat het storend woongedrag de laatste jaren sterk 
toeneemt, maar heeft op dit vlak nog geen duidelijke visie noch een plan van aanpak 
opgemaakt. Nieuw Sint-Truiden stelt wel dat er geen structurele leefbaarheidsproblemen 
zijn en pakt problemen dan eerder aan op individuele basis. Er is wel periodiek overleg met 
de wijkwerking van de politiediensten en met de sociale diensten van de OCMW’s. Tijdens 
het wijkoverleg met de politiediensten, waaraan de directeur samen met medewerkers 
van de sociale en de technische dienst deelneemt, worden de problemen rond 
geluidsoverlast en zwerfvuil besproken. Uit de verslagen van dit overleg blijkt dat 
samenlevingsproblemen worden opgevolgd.  

- Nieuw Sint-Truiden stelt een brochure rond “Burenbemiddeling” aan haar huurders ter 
beschikking, waarin een duidelijk stappenplan is opgenomen: eerst praten en overleg, dan 
stappen zetten naar de dienst Burenbemiddeling van de stad Sint-Truiden, maatschappij of 
politie. Het is positief dat de bewoners worden gestimuleerd om zelf kleine conflicten op 
te lossen. 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM meer kan en moet doen om bewonersgroepen 
bij sociale huurprojecten en wijkbeheer te betrekken. Op dit moment beperkt zich dit tot het 
bijeen brengen van huurders n.a.v. renovatieprojecten en de daaraan gekoppelde grote 
verhuisbewegingen binnen hun wijk of gebouw. Ook werden huurders betrokken bij de viering 
van het 90-jarig bestaan van de SHM, maar dit bleef een eenmalig initiatief. 

- Er zijn geen bewonersgroepen bekend noch bij de sociale woonactoren noch bij de 
bewoners. De SHM doet ook weinig of geen inspanningen om bewonerswerking te 
stimuleren of beroep te doen op haar huurders om haar eigen werking te verbeteren. Het 
organiseren van “rondetafelgesprekken” zou een eerste stap kunnen zijn om te horen wat 
er onder de bewoners leeft om zo tot een betere betrokkenheid van de bewoners bij hun 
woonomgeving en bij de werking van de maatschappij te komen. Tegelijk beveelt de 
visitatiecommissie aan om in het licht van de doelstellingen die aan SHM’s worden 
opgelegd, een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen over de manier waarop ze haar 
bewoners in de toekomst zal betrekken. 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW SINT-TRUIDEN           PAGINA 24 VAN 42 

- De raad van bestuur verwijst bij operationele doelstelling 4.3 naar de werking rond een 
buurthuis in het verleden en het verenigingsleven in Sint-Truiden. Deze elementen horen 
eigenlijk meer thuis bij het aspect “leefbaarheid”. 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning aan de bewoners van Nieuw Sint-
Truiden als goed. Deze ondersteuning heeft de laatste jaren ook een positieve evolutie 
doorgemaakt. De maatschappij geeft meer aandacht aan de basisbegeleidingstaken zowel bij de 
intake, tijdens de huurperiode als bij de beëindiging ervan.  

- Door het bijhouden en analyseren van gedetailleerd cijfermateriaal rond samenstelling van 
de gezinnen, kandidaat-huurders, achterstallen en door het brengen van huisbezoeken 
houdt de maatschappij de vinger aan de pols voor haar sociaal beleid.  

- Nieuw Sint-Truiden kent een intakeprocedure voor nieuwe huurders. Naast de technische 
dienst, die langs komt voor de plaatsbeschrijving bij inhuurname, krijgen de huurders ook 
een huisbezoek van de dienst verhuringen om de huurders goed te informeren rond hun 
rechten en plichten (o.a. aan de hand van de brochure “Wegwijs bij Nieuw Sint-Truiden”). 

- De sociale dienst doet aan individuele begeleiding van huurders in moeilijkheden. De 
sociale dienst bestaat uit 2 medewerkers. Bij technische interventies en thuisverpleging 
worden al eens problemen vastgesteld die door de sociale dienst worden opgenomen om 
naar een oplossing voor de bewoners te zoeken. 

- Er wordt geregeld overleg gepleegd met sociale actoren zoals OCMW’s en ondersteunende 
vzw’s rond complexere dossiers. 

- Als de huur wordt opgezegd (door huurder of verhuurder) brengt de technische dienst een 
bezoek aan de vertrekkende huurder om deze tips te geven over de nog noodzakelijke 
herstellingen die de huurder zelf kan doen. Zo wil Nieuw Sint-Truiden een dure afrekening 
voor huurschade voorkomen. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft een uitgeschreven procedure voor interne mutaties zodat de 
huurders weten wat de regels zijn. 

- De raad van bestuur wil hier nog aan toevoegen dat de maatschappij bereid is om 
woningen aan te passen aan personen met een handicap, met steun van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. De maatschappij biedt ook ondersteuning 
bij verplichte verhuizingen ten gevolge van renovatie aan. 

- Toch blijkt uit de gesprekken dat de sociale dimensie bij Nieuw Sint-Truiden kan versterkt 
worden. Er wordt soms meer inlevingsvermogen en meer hulpvaardigheid verwacht. De 
regels (bv. rond huurschade/in oorspronkelijke staat herstellen bij vertrek) worden in 
naam van gelijkheid streng toegepast. Er is in die zin soms nood aan meer flexibiliteit en 
welwillendheid naar zwakkere bewoners toe. Volgens de raad van bestuur legt de 
maatschappij dan weer wel voldoende flexibiliteit aan de dag bij de 
afbetalingsmodaliteiten voor de berekende huurschade. 
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PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Totaaloordeel: Voor verbetering vatbaar. 
 
Nieuw Sint-Truiden zet zich in voor de woonzekerheid van haar huurders. De maatschappij kent 
een goede praktijk op het vlak van preventie van leefbaarheidsproblemen: de flatwatcher 
(gesubsidieerd via lokale dienst economie) die van gebouw naar gebouw fietst en zich ten 
dienste stelt van de bewoners. De werking van bewonersgroepen wordt nog niet gestimuleerd 
en de maatschappij betrekt haar bewoners bij haar werking enkel bij renovatieprojecten. De 
SHM doet inspanningen om bewoners te ondersteunen maar wordt aangemoedigd om zich nog 
empathischer op te stellen. 
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4.4 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De financiële toestand van de SHM is voor verbetering vatbaar omdat de financiële ratio’s onder 
de norm liggen. 

 
- Nieuw Sint-Truiden scoort op de volgende financiële ratio’s onder de norm: 

 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin (0,86 terwijl de norm minimaal 1 is) 

 de netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering (98% terwijl volgens de 
norm dit onder de 85% dient te liggen). 

 
- Op het vlak van de nettowinstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering voldoet de SHM wel 

aan de norm met 8% (norm is hoger dan 0). 

- De SHM wijt de moeilijke financiële positie aan de volgende elementen: 

 sinds de jaren tachtig hebben de bouwactiviteiten geen regelmatig verloop meer 
gekend. Er werd immers pas vanaf 1997 opnieuw intensief gebouwd na een beperkte 
bouwstop. Indien een SHM ieder jaar een vrij constant aantal woningen realiseert dan 
lijden de recente projecten inherent verlies (omdat de huurinkomsten lager liggen dan 
de financieringskosten) maar dit financieel tekort kan worden gecompenseerd door de 
oudere projecten (waar de financieringskosten zijn weggevallen of gedekt worden 
door de hogere, geïndexeerde huurinkomsten); 

 de SHM heeft de voorbije jaren intensief geïnvesteerd in bouwactiviteiten. Alleen al in 
de periode 2001 tem 2011 investeerde de SHM, volgens de eigen gegevens, bijna 70 
miljoen euro.  
 

- De visitatiecommissie kan deze redenering gedeeltelijk volgen maar is van mening dat ook 
andere aspecten een rol kunnen spelen in de financiële leefbaarheid zoals het beheersen 
van de kosten, het beperken van de huurdersachterstallen (zie verder, OD 5.3.), het 
optimaliseren van de financieringsbronnen van projecten waardoor de inzet van de eigen 
middelen kan beperkt worden, enz. Op de hoogte van de huurprijzen en de 
financieringslast heeft een sociale huisvestingsmaatschappij evenwel geen impact.  
 

- Positief is dat de SHM zich bewust is van de minder goede financiële toestand en ter zake 
reeds een aantal maatregelen heeft genomen. Aanvullend op de financiële planning die 
samen met de VMSW wordt opgezet, besliste de huisvestingsmaatschappij reeds in 2007 
om een bijkomende financiële analyse en planning te laten opstellen door een extern 
bureau. Dit bureau komt elk jaar het door haar opgestelde rapport uitvoerig toelichten aan 
de raad van bestuur. Tevens lijkt de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin positief te 
evolueren van 0,53 in boekjaar 2010 naar 0,86 in boekjaar 2011 naar 0,99 (raming van de 
SHM) in boekjaar 2012. 

- De SHM is bereid om patrimonium te verkopen om haar liquiditeitspositie te verbeteren 
maar krijgt de voorbije jaren geen aanvragen van de zittende huurders in het kader van 
het kooprecht. Waarschijnlijk houdt dit verband met het lage inkomen van de huurders. In 
ieder geval raadt de visitatiecommissie aan om na te denken over welk patrimonium 
desgevallend in aanmerking komt voor verkoop. De verkoop van goede woningen, met 
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uitzondering van het kooprecht van de zittende huurder, lijkt in deze geen goeie optie om 
de liquiditeitspositie te verbeteren. 

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed 
 
De SHM presteert op het vlak van de beheersing van haar kosten goed. De personeelskosten, 
maar ook de werkings- en onderhoudskosten, situeren zich bij de 75% beste SHM’s en voldoen 
dus aan de normen.  
 

- De SHM werkt kostenbewust en stelt haar kostenstructuur continu in vraag. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

 omwille van kostenefficiëntie wordt de eigen regie niet meer uitgebreid: voor 
onderhoud en herstellingen doet de SHM meer en meer een beroep op externe 
bedrijven; 

 de leegstand wordt over het algemeen ook goed onder controle gehouden, o.a. de 
frictieleegstand bedroeg in 2011 minder dan 1%. Naar traditie houdt de SHM op een 
overzichtelijke manier de gederfde huur bij en kan het dit als een beleidsinstrument 
gebruiken. Wanneer een huurder de huur opzegt en de woning dient gerenoveerd te 
worden, heeft de SHM een systeem met diverse, kleine aannemers uitgewerkt om de 
renovatie zo snel mogelijk uit te voeren. Toch raadt de visitatiecommissie aan om in de 
sector te polsen of er geen nog efficiëntere methodes kunnen toegepast worden 
aangezien een efficiëntieverhoging op dit vlak de financiële leefbaarheid van de SHM 
ten goede komt. 

 
- De contractwijzigingen t.o.v. het aanbestedingsbedrag beliepen in 2011 minder dan 1% 

voor nieuwbouwprojecten en ongeveer 2% voor renovatieprojecten. Nieuw Sint-Truiden 
behoort daarmee tot de 50% beste SHM’s. 

- De SHM vindt dat het onderhoud van liften erg duur is. Ze heeft in het verleden via een 
marktbevraging geprobeerd om de concurrentie te laten spelen en dus het onderhoud niet 
enkel te laten verrichten door de installateur of een door de installateur erkende firma. Dit 
is evenwel niet gelukt omdat niet erkende firma’s niet aan de nodige wisselstukken 
geraken. Misschien is hier een rol weggelegd voor de overheid om de concurrentie toch 
mogelijk te maken in deze markt en zo eventueel de onderhoudskost van liften te drukken. 
De SHM wenst immers ook deze kost onder controle te krijgen te meer daar deze uitgaven 
in de huurlasten worden doorgerekend en dus ten laste vallen van de huurders (zie ook OD 
3.2). 

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude  
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
Wat de huurdersachterstal in verhouding tot alle aan huurders gefactureerde bedragen betreft 
bevond de SHM zich in 2011 bij de 25% SHM’s met de hoogste huurdersachterstal. Tegelijk 
schakelt de SHM het OCMW van Sint-Truiden wat laat in in de procedure huurdersachterstallen. 
De visitatiecommissie geeft dan ook een score voor verbetering vatbaar. 

 
- De SHM beschikt over een goed uitgewerkte procedure huurdersachterstallen - de 

procedure “Debiteurenreglement”, goedgekeurd op de zitting van de raad van bestuur van 
15 december 2011 (zie ook OD 4.1.) - en past deze ook goed en consequent toe. Deze 
procedure integreert de bijkomende maatregelen die de SHM vanaf 2010 heeft genomen 
om huurdersachterstal te voorkomen, zoals huisbezoeken aan nieuwe huurders en aan 
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huurders met achterstal. Toch ligt de huurdersachterstand in vergelijking met die van 
andere SHM’s erg hoog, nl. 3,63%. Positief is wel dat de huurdersachterstal sinds 2008 
stelselmatig en substantieel afneemt: 4,11 % in 2008, 4,06 in 2009, 3,89 % in 2010. (Ter 
info: het jaarverslag van de SHM, raadpleegbaar via de website www.nst.be, bevat over al 
deze elementen uitgebreide informatie). 

- Eventueel kan een actievere inzet vanwege het OCMW van Sint-Truiden, om huurders met 
huurdersachterstallen in een vroeg stadium te contacteren (persoonlijke aanpak), een van 
de oplossingen zijn om de huurdersachterstand in te perken. Momenteel beperkt het 
OCMW van Sint-Truiden zich in die fase tot het aanschrijven van de betrokken huurder. 
Wel zijn er maandelijkse vergaderingen met het OCMW Sint-Truiden waarop wordt 
nagegaan wat er voor achterstallige huurders, die opgeroepen worden in verzoening bij de 
vrederechter, nog kan gedaan worden. Maar in feite is dat vrij laat in de procedure zodat 
de achterstand al (te) hoog kan opgelopen zijn. 

- De SHM is over het algemeen heel sterk op het vlak van het verzamelen en verwerken van 
gegevens. Daarom is het een piste om de data grondig te analyseren en daarbij na te gaan 
welke werkwijze (bv. een meer persoonlijk aanpak of een hogere inzet van het OCMW 
Sint-Truiden) een beter resultaat haalt bij het bestrijden van de huurdersachterstallen. De 
visitatiecommissie raadt in deze in ieder geval aan om de samenwerking met het OCMW 
van Sint-Truiden te intensifiëren en dus om na te gaan of het OCMW bereid is mee te 
stappen in deze persoonlijke aanpak. 

- De SHM zet nog niet sterk in op bestrijding van sociale fraude en domiciliefraude. De SHM 
vindt immers dat ze snel stoot op de wettelijke grenzen. Toch bereiken meldingen van 
domiciliefraude de SHM langs diverse kanalen (bv. sociale controle van buren, de 
wijkpolitie, …). In dat geval wordt de huur opnieuw berekend met terugwerkende kracht 
op basis van de aangeleverde gezinssituatie. De SHM voerde tot nu toe nog geen 
rechtszaken inzake sociale fraude en domiciliefraude. 

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
De SHM stelt twee alternatieve en elkaar aanvullende financiële plannen op en gebruikt deze als 
beleidsinstrument waardoor de visitatiecommissie meent een goede beoordeling te kunnen 
geven op deze operationele doelstelling. 

 
- De SHM maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar 

financiële planning. Volgens dit model wordt de cashflowstroom uit de gewone 
operationele werking aangevuld met de financiële stromen van de eenmalige 
investeringsuitgaven voor groot onderhoud, voor aankopen en/of voor renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. Deze investeringen kunnen gefinancierd worden met 
gesubsidieerde lange termijnfinanciering (via NFS2), met marktconforme leningen en/of 
met eigen middelen. In dit laatste geval is er een directe negatieve impact op de liquide 
middelen van de SHM. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft ook een beroep gedaan op een andere dienstverlener om een 
alternatief financieel plan op te stellen. Het concept hiervan vertrekt van dezelfde 
basisgegevens als het VMSW-plan voor de courante bedrijfsvoering maar vanuit een 
andere invalshoek inzake de toekomstige investeringen. Dit alternatief plan hanteert het 
idee dat vanaf een bepaald toekomstig jaar jaarlijks ongeveer een zelfde bedrag aan 
nieuwe investeringen gebeurt (evenveel woningen per jaar gerealiseerd) aan dezelfde 
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voorwaarden (NFS2-voorwaarden) over een lange termijn. “Vaststaande” projecten 
worden eveneens verwerkt. Het VMSW-investeringsplan huldigt eerder het principe dat 
toekomstige investeringen min of meer moeten vaststaan alvorens ze in het plan worden 
opgenomen en huldigt dus niet het principe van een constant investeringsvolume 
gedurende een lange termijn. De tijdshorizon van de investeringen zal in het VMSW-plan 
daardoor korter zijn maar de gegevens zullen “harder” (=meer vaststaan) of correcter zijn 
en er kunnen ook alternatieve financieringsvormen gebruikt worden. Beide invalshoeken 
kunnen een toegevoegde waarde bieden. De SHM heeft bijvoorbeeld het alternatieve plan 
gebruikt om na te gaan wat de toekomstige financiële behoeften zijn en welk (constant) 
bouwvolume in de volgende jaren aanvaardbaar is om onder de huidige 
financieringsvoorwaarden de SHM financieel leefbaar te houden. De SHM kan zelf een 
aantal simulaties uitvoeren door het aanpassen van het jaarlijks bouwvolume en/of de 
voorwaarden van de financiering.  

- Zoals reeds toegelicht, blijkt dat de SHM beschikt over een uitgebreide onderhouds- en 
renovatieplanning, waarbij telkens een gedetailleerde kostprijsberekening is opgenomen 
(zie bijvoorbeeld: onderhouds- en renovatieplanning – een lange termijnvisie voor de 
toekomst – Nieuw Sint-Truiden – planning 2012). De renovatieprojecten worden 
geïntegreerd in de financiële planningen. Het bedrag voorzien voor onderhoud wordt als 
een globaal jaarbudget beschouwd, waarbij onderhoud kan uitgevoerd worden binnen 
deze budgettaire ruimte. 

De financiële toestand en de evolutie ervan wordt periodiek besproken op de raad van bestuur, 
o.a. aan de hand van de financiële plannen. 
 
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt dat Nieuw Sint-Truiden goede prestaties levert in haar streven om 
naar een echte woonmaatschappij te evolueren en baseert zich daarbij op de volgende 
argumenten: 

 de SHM is ook buiten haar corebusiness van het bouwen en verhuren van sociale 
huurwoningen actief: 

o de SHM heeft in het verleden reeds talrijke sociale koopwoningen gerealiseerd 
(zie hiervoor historiek SHM); 

o Nieuw Sint-Truiden realiseert nog heel regelmatig gemengde projecten samen 
met de Kleine Landeigendom Tongeren (bv. Project Zoutstraat Sint-Truiden – 
17 sociale huurappartementen en 9 sociale koopappartementen – Project 
Bronsstraat – Gingelom – nieuw van 12 sociale huurwoningen en 19 sociale 
koopwoningen); 

 de SHM is bereid tot samenwerking met andere SHM’s en andere actoren (SVK’s, 
intercommunales, enz..) en tot het uitbreiden van haar werkingsgebied: 

o de samenwerking met de Kleine Landeigendom Tongeren is vaak intensief, 
waarbij Nieuw Sint-Truiden voor sommige projecten de grondreserves van de 
Kleine Landeigendom Tongeren kan inzetten; 

o de SHM heeft in het verleden geen fusie doorgemaakt maar heeft haar 
werkgebied wel uitgebreid van Sint-Truiden naar Gingelom en Nieuwerkerken. 
Deze uitbreiding en de daaropvolgende samenwerking werd door de 
beleidsverantwoordelijken van deze gemeenten als heel positief ervaren; 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING NIEUW SINT-TRUIDEN           PAGINA 30 VAN 42 

o gepolst naar de bereidheid om in de toekomst te fuseren, werd deze optie 
zeker niet uitgesloten door de raad van bestuur. Daarbij werd benadrukt dat 
een eventuele, toekomstige fusie toegevoegde waarde dient op te leveren; 

o Nieuw Sint-Truiden werkt ook samen met de SVK Land van Loon. Er is 
regelmatig overleg en samenwerking inzake het inschrijven van kandidaat-
huurders. De SVK heeft 66 woningen in Sint-Truiden, 15 in Gingelom en 2 in 
Nieuwerkerken; 

o samenwerking met het gemeentelijk stadsbedrijf AGOST om sociale 
woonprojecten te realiseren behoort tot de mogelijkheden. De 
visitatiecommissie beveelt aan om deze piste zeker op te volgen. 

 
OD 5.6: De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM over een goed systeem van interne controle 
beschikt. 

 
- Kritische processen zijn beschreven in door de raad van bestuur vastgestelde procedures 

waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en waarbij wordt 
aangegeven hoe, door wie en tijdens welk onderdeel van het proces controles worden 
uitgevoerd. Diverse procedures zijn beschikbaar zoals het debiteurenreglement, de 
procedure inzake de interne controle op het kas – en liquiditeitenbeheer, de procedure 
betreffende de interne controle op voorraad- en materiaalbeheer, de procedure m.b.t. de 
verhuringen (zoals bij nieuwe projecten, bij mutatie,…), enz. Tevens zijn er nog specifieke 
policies in voege zoals de GSM-policy en het huishoudelijk reglement. De personeelsleden 
ondertekenen desgevallend een overeenkomst, bv. omtrent het gebruik van de GSM of 
van de bedrijfswagen. 

- Over sommige procedures wordt periodiek gerapporteerd aan de raad van bestuur (bv. 
opvolging huurdersachterstallen). 

- Samen met de directie en de betrokken medewerkers werden een 3-tal procedures 
overlopen om na te gaan of de principes van functiescheiding worden gerespecteerd en 
om te verifiëren, in de mate van het mogelijke, of de procedures ook worden toegepast: 

 de betalingsprocedure is zodanig opgebouwd dat de boekhouder enkel de betalingen 
in het boekhoudpakket kan voorbereiden, een medewerker controleert de betalingen 
aan de hand van de facturen en laadt het betalingsbestand op in ISABEL. De directeur 
ondertekent de betalingen. De directeur kan geen betalingen invoeren in ISABEL, enkel 
handtekenen. De boekhouder kan geen gegevens invoeren in Isabel; 

 de huurprijsherziening wordt voorbereid door de dienst verhuringen, nagezien door 
het diensthoofd en vervolgens door de directeur getekend; 

 de bestelprocedure. 
 Deze drie procedures voldoen aan het principe van functiescheiding. 
 
OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie kwam op basis van de gesprekken en de aangeleverde elementen tot de 
conclusie dat de SHM bereid is tot verandering en verbetering. 
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- De SHM heeft in het verleden diverse niet klassieke woonprojecten gerealiseerd (bv. ADL-
woningen, projecten Wonen-Welzijn (zie OD 1.5)) en blijft bereid om er nog te realiseren. 
 

- De SHM is een voorbeeld voor andere SHM ‘s op het vlak van het verzamelen van data en 
het analyseren hiervan. Dit blijkt duidelijk uit het jaarverslag. De SHM kan de data-analyse 
laten uitgroeien tot een reëel beleidsinstrument van lokaal wonen. De maatschappij is in 
feite in 2006 gestart met verzamelen van technische informatie, via het tijdelijk in dienst 
nemen van 2 laatstejaars studenten architectuur. Dit werd de daaropvolgende jaren 
verder uitgewerkt en uitgebreid door de eigen technische dienst (en met bijkomende 
ondersteuning door jobstudenten). Doelstelling was om zo veel mogelijk technische 
informatie van het patrimonium op een gestructureerde wijze bij te houden, zodat ze later 
gemakkelijk kan geconsulteerd worden. Deze informatie wordt o.a. aangewend en 
geconsulteerd: 

 bij de verhuring aan nieuwe huurders. Op de dienst verhuring en dienst kandidaat-
huurders kan men zeer verregaande informatie geven omtrent de technische 
uitrusting van de aangeboden woningen (aard c.v., keukenuitrusting, uitrusting 
badkamer, aard gemene delen, grootte private tuin, isolatie, enz…); 

 bij samenstelling van aanbestedingsdossiers voor sommige onderhoudswerken:  
o bij de aanbesteding van het contract voor onderhoud van de c.v.-installatie 

kan een detail meegegeven worden van de installatie in elke woning: aard, 
merk en type cv-ketel, type en merk thermostaat, type en merk boiler, …. 
Aangezien de inschrijvers een meer gedetailleerd beeld krijgen van de te 
onderhouden installatie kunnen ze met een correcte prijs indienen. Dit is 
tevens een nuttig instrument bij de latere opvolging van deze 
onderhoudswerken; 

o bij de uitbesteding van de onderhoudsschilderwerken kan een gedetailleerde 
inventarisatie van de bestaande materiaalafwerking van de traphallen 
(wanden, plafonds, leuningen, enz...) opgegeven worden met de bijhorende, 
gedetailleerde meetstaten. De huisvestingsmaatschappij kan gemakkelijker 
zelf aanbestedingsdossiers samenstellen zonder hiervoor beroep te moeten 
doen op externe studiebureaus of ontwerpers. Dit is tegelijk kosten- en 
tijdbesparend; 

o bij de opmaak van een onderhouds- en renovatieplanning op korte, 
middenlange en lange termijn inclusief die financiële ramingen; 

Het laat de raad van bestuur tevens toe om een visie uit te werken gebaseerd op correcte 
data, vooral indien dit gekoppeld wordt met andere aanwezige data (zoals de data 
omtrent de kandidaat-huurders, de huurders, de tevredenheidsmeting (zie verder), …). 
 

- De SHM zet ICT op een efficiënte en effectieve manier in en durft in vraag stellen of de 
huidige toepassingen wel optimaal zijn. 
 

- Nieuw Sint-Truiden neemt heel actief deel aan diverse overlegplatformen (de diverse 
verslagen getuigen hiervan). 

 
- De SHM heeft op het vlak van HR-beleid een aantal stappen gezet: 

 de SHM heeft een goed uitgewerkt personeelsplan met duidelijk taken en 
verantwoordelijkheden, waarin bij bepaalde personeelsleden het sociale aspect 
ingebed is (dit onderdeel noemt “Functiebeschrijvingen van medewerkers met sociale 
basisbegeleidingstaken”). Nieuwe personeelsleden worden periodiek geëvalueerd. De 
visitatiecommissie adviseert functiebeschrijvingen en evaluatie uit te breiden tot meer 
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of tot alle personeelsleden. Evaluatie- en functioneringsgesprekken vormen immers 
een succesvol sturingsinstrument in een modern personeelsbeleid; 

 alhoewel er nog geen opleidingsplan aanwezig, wordt er geïnvesteerd in 
personeelsopleiding. De opleidingen georganiseerd door de VMSW worden regelmatig 
bijgewoond. 

 
 
PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar 
 
Op een aantal aspecten van dit prestatieveld scoort de SHM goed zoals het gebruiken van een 
goed financieel plan, het streven naar een echte woonorganisatie, het beheersen van haar 
kosten en de bereidheid om te veranderen en om haar prestaties te verbeteren. De wijze 
waarop de SHM met data omgaat kan als exemplarisch worden beschouwd. Ze verzamelt data 
op een gestructureerde wijze en gebruikt die ter ondersteuning van haar werking (bv. bij de 
aanbesteding van het onderhoud en bij de informatieverstrekking aan (kandidaat-)huurders). 
Op het vlak van het bestrijden van de huurdersachterstallen en het bewaken van de financiële 
leefbaarheid is er verbetering mogelijk. Bij dit laatste aspect wil de visitatiecommissie toch 
aangeven dat de SHM het voorbije jaar een hoog bouwritme heeft aangehouden wat effectief 
een negatieve invloed zal hebben gehad op haar financiële toestand, maar dit onderstreept het 
belang van een continue, gestructureerde opvolging van de financiële toestand. 
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4.5 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 

 

OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie oordeelt dat Nieuw Sint-Truiden goed communiceert met de burgers. 

 
- Iedereen kan terecht aan het loket van de maatschappij met ruime openingsuren, maar de 

maatschappij is ook telefonisch goed bereikbaar. Het keuzemenu dat men krijgt wanneer 
men telefonisch contact opneemt, werkt volgens de bewoners en sommige 
welzijnsactoren wel wat drempelverhogend. De ontvangst kan discreet in een aparte 
ruimte. Dit wordt als positief ervaren door de bewoners. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft sinds 2011 een website. Deze bevat alle nodige informatie 
(huren, kopen, contact, openingsuren, enz…). Het aantal bezoekers aan de site wordt 
bijgehouden, waaruit de nood aan dit communicatiemedium blijkt. 

- Voor elke medewerker is er een “Stijlgids Schrijven voor Nieuw Sint-Truiden” met een 
lijstje van tips voor goede communicatie met (kandidaat-)huurders. De communicatie per 
brief kan nog beter en klantvriendelijker volgens de sociale woonactoren. Maar de SHM 
maakt er werk van.  

- De raad van bestuur heeft in december 2012 een klachtenprocedure goedgekeurd, met 
aanstelling van een interne klachtenbehandelaar. Die zal ook een plaats moeten krijgen op 
de website. Het intern klachtenrapport moet worden opgenomen in het jaarverslag (cfr. 
Klachtendecreet). Uit bevraging blijkt dat de bewoners momenteel niet weten waar ze 
terecht kunnen met een klacht. Dit is vrij laat, aangezien het Klachtendecreet toch al vele 
jaren van toepassing is. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft een 20-tal eenvoudige infobrochures voor haar bewoners rond 
allerlei thema’s zoals huuropzegging en het kooprecht van de huurder maar ook rond 
technische punten zoals schotelantennes, verwarming in de badkamer, herstellingen, 
brandverzekering, een afwasmachine plaatsen. Er is ook een infobrochure rond de nieuwe 
Vlaamse huurpremie voor die kandidaten die al vijf jaar op de wachtlijst staan. De 
bewoners verwezen tijdens de gespreken spontaan naar deze brochures. Dit is volgens de 
visitatiecommissie duidelijk een goede praktijk. Deze vorm van communicatie is zeer 
toegankelijk, laagdrempelig en visueel aantrekkelijk. Op die manier kan rond een 
afgebakend item snel en duidelijk gecommuniceerd worden. Het is een vorm van 
communicatie die de sociale huurder aanspreekt en daarom andere sociale 
huisvestingsmaatschappijen tot voorbeeld kan strekken. 

- Nieuw Sint-Truiden heeft een zakboekje voor de bewoners rond “Onderhoud en 
herstellingen” en ook een algemene informatiebrochure voor de huurders “Wegwijs”. 

- Naar aanleiding van renovatiewerken en bij de eerste verhuring van nieuwe projecten 
informeert de SHM de bewoners uitgebreid. Zo was er een informatiebrief voor de 
isolatiewerkzaamheden in de Grote Brede Akker-wijk, er werden presentaties gegeven aan 
de huurders bij de renovatie van de Halmaalwijk en bij de eerste inhuurname van het 
gebouw “Montenaken”.  
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OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt de communicatie van Nieuw Sint-Truiden met de 
beleidsinstanties en andere organisaties als goed o.a. omdat ze een actieve rol speelt in diverse 
overlegplatformen. 

 
- Nieuw Sint-Truiden vervult zijn communicatieplicht naar de VMSW, het agentschap 

Inspectie RWO en het agentschap Wonen-Vlaanderen op een correcte manier. De 
welzijnsactoren beoordelen de communicatie van Nieuw Sint-Truiden als positief. De SHM 
heeft recent voor hen een infosessie georganiseerd over de werking van de maatschappij, 
met tevens bijzondere aandacht voor het inschrijven van kandidaat-huurders, de 
huurpremie, nieuwe huurders, enz… 

- Nieuw Sint-Truiden neemt actief deel aan het Lokaal Woonoverleg in de betrokken 
gemeenten, waardoor de communicatie wederzijds goed ook verloopt. De 
beleidsverantwoordelijken ervaren de samenwerking als professioneel en open. 

- De woonactoren zijn zeer tevreden over de communicatie met Nieuw Sint-Truiden. De 
communicatie met het Huis van het Nederlands verloopt goed, volgens de betrokken 
partij. 

- Nieuw Sint-Truiden neemt actief deel aan het Woonplatform Limburg, waar negen sociale 
huisvestingsmaatschappijen sinds 1975 samenwerken en overleg plegen rond de thema’s 
die sociaal wonen aanbelangen. Dit forum heeft een aparte informatiesite 
www.woonplatform.be. De directeur van Nieuw Sint-Truiden is de huidige voorzitter van 
het Woonplatform. De samenwerking leidt tot een eenvormige dienstverlening aan de 
Limburgse sociale huurders en tot een betere en gestructureerde informatieverstrekking 
aan betrokken actoren. Zo is er nu bijvoorbeeld een informatiedocument voor de nieuwe 
bestuurders van de gemeenten in voorbereiding: het document wil hen wegwijs maken in 
sociale huisvesting en de werking van sociale huisvestingsmaatschappijen. Er wordt ook 
uitgekeken naar een eventuele gezamenlijke aankoop van de verplichte rookmelders. Dit 
Platform maakt een snelle en degelijke uitwisseling van informatie tussen de betrokken 
woonorganisaties mogelijk. 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: goed 
 
Bij Nieuw Sint-Truiden wordt de tevredenheid van de sociale huurders vandaag niet globaal 
gemeten maar wel via beperkte maar toch zinvolle enquêtes en dit levert de score goed op. 
 

- Nieuw Sint-Truiden peilt in verhuisenquêtes naar de tevredenheid van de vertrekkende 
huurder. Er wordt gepeild naar de algemene tevredenheid, de tevredenheid over de 
dienstverlening en de reden voor verhuis. 

- Ook bij het huisbezoek aan de nieuwe huurder, wordt een kleine enquête afgenomen 
waarbij gepeild wordt naar de tevredenheid over de dienstverlening en de woning.  

- Hoewel beperkt, zijn deze enquêtes een zinvolle vorm van tevredenheidsmeting omdat de 
maatschappij wel degelijk lessen trekt uit deze bevragingen en aandacht heeft voor de 
gemaakte opmerkingen. De maatschappij legt geen documenten voor waaruit een echte 

http://www.woonplatform.be/
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analyse blijkt. De enquêtes geven eerder op een informele wijze aanleiding tot het 
bijsturen van de dagdagelijkse werking.  

- Nieuw Sint-Truiden ziet een globale tevredenheidsmeting van haar bewoners zeker zitten, 
bv. georganiseerd op Vlaams niveau. Wanneer dit extern zou aangereikt worden, zou dit 
het objectieve en onafhankelijke karakter van zo’n enquête vergroten. Ook de bewoners 
zouden daaraan graag meewerken, bleek uit de gesprekken. 

 
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Totaaloordeel: goed 
 
Door haar website, eenvoudige infobrochures, via overleg en deelname aan het Woonplatform 
Limburg informeert de SHM de burgers, de beleidsinstanties en andere woonorganisaties snel 
en duidelijk. Nieuw Sint-Truiden meet in beperkte mate de tevredenheid van de bewoners. De 
analyse en de verwerking van de gegevens zou best op een structurele wijze worden 
bijgehouden. 
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5. AANBEVELINGEN 

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

 
1. Zet de inspanningen verder om de financiële leefbaarheid te garanderen. Onderzoek waar er 

nog een efficiëntere aanpak in de werking kan worden gerealiseerd. 

2. Besteed constante aandacht aan het bestrijden van de huurdersachterstallen. Onderzoek 
welke aanpak het beste resultaat op middellange termijn oplevert. De SHM kan daarbij een 
beroep doen op haar uitgebreide ervaring met dataverzameling en –analyse. De 
visitatiecommissie raadt in ieder geval aan om de samenwerking met het OCMW van Sint-
Truiden te intensifiëren en om na te gaan of het OCMW bereid is mee te stappen in een 
persoonlijke aanpak van de huurders met achterstallen. 

3. Onderzoek of een samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf AGOST van Sint-Truiden 
opportuniteiten zou kunnen bieden voor de realisatie van bijkomende sociale woningen. 

4. Zet verder in op de renovatie van de “middengroep” wijken, gebouwd tussen 1963 en 1980 
(ongeveer 258 woningen). Deze woningen voldoen niet meer aan de geldende ERP-normen 
en andere kwaliteitseisen (technische installatie). Voer het plan om een studiebureau aan te 
stellen zo snel mogelijk uit om op een oordeelkundige manier ook de renovatienoden van 
deze groep nog concreter in kaart te brengen en om te zetten in uitvoerbare 
renovatieprojecten. 

5. Betrek de bewoners bij de eigen werking en het wijkbeheer. Ontwikkel hieromtrent een visie 
en zet een aantal ambities voorop. Een nieuwe samenhorigheid kan tot stand komen door 
rondetafelgesprekken met bewoners te starten en zo een goede voeling te krijgen met wat er 
leeft binnen de bewonersgroep. 

6. Breid het personeelsevaluatiesysteem uit tot meer of alle personeelsleden. Functionerings- en 
evaluatiegesprekken vormen een motor om individuele inzet en verwachtingen van 
werknemer en de SHM nog beter op elkaar af te stemmen, wat kan leiden tot een versterking 
van de competenties van de medewerkers en tot meer doelgerichte inzet. 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van de SHM de volgende 
maatregelen te nemen: 
 

- De visitatiecommissie beveelt de Vlaamse overheid aan om over 4 jaar een nieuwe 
prestatiebeoordeling van Nieuw Sint-Truiden te organiseren. Nieuw Sint-Truiden heeft oog 
voor de verbetering van de eigen werking. De visitatiecommissie heeft voldoende 
vertrouwen dat de maatschappij verbeterpunten zelfstandig zal oppakken. 
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5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie volgende 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid: 
 

- De SHM vindt dat het onderhoud van liften erg duur is. De onderhoudskosten daarvan 
worden doorgerekend in de huurlasten. Ze heeft in het verleden geprobeerd een 
marktbevraging te houden om de concurrentie te laten spelen en dus niet enkel het 
onderhoud te laten verrichten door de installateur of door een door de installateur 
erkende firma. Dit is evenwel niet gelukt omdat niet erkende firma’s niet aan de nodige 
wisselstukken geraken. Misschien ligt er hier een rol voor de overheid weg om de 
concurrentie toch mogelijk te maken in deze markt en dus eventueel de onderhoudskost 
van liften te drukken. 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
De visitatiecommissie heeft volgende werkwijzen gedetecteerd die aantoonbaar resultaat hebben 
opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte aanpak zijn gebleken 
en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van de SHM’s en andere woonactoren worden 
gebracht:  
 

- Nieuw Sint-Truiden heeft een 20-tal eenvoudige en consistent opgemaakte info-brochures 
voor haar bewoners rond allerlei thema’s zoals huuropzegging en het kooprecht van de 
huurder maar ook rond technische punten zoals schotelantennes, verwarming in de 
badkamer, herstellingen, brandverzekering, een afwasmachine plaatsen. Er is ook een 
infobrochure rond de nieuwe Vlaamse huurpremie voor die kandidaten die al vijf jaar op 
de wachtlijst staan. Deze brochures zijn eventueel toepasbaar voor andere SHM’s. Door de 
eenvoud zijn ze ook gemakkelijk aanpasbaar en eenvoudig te reproduceren. 

- De SHM beschikt over een uitgebreide verzameling gegevens (data) en zet die op diverse 
vlakken ook in voor de voorbereiding en uitvoering van haar beleid (bv. financiële 
planning, gedetailleerde analyse van de wachtlijsten, opvolging van het onderhoud en 
detectie van recurrente defecten, enz..). Dit is voor de raad van bestuur een instrument 
om de beslissingen te onderbouwen. Dit wordt uitgebreid toegelicht in OD 5.7. 

- Nieuw Sint-Truiden zet sinds 1998 (via de lokale diensteneconomie) een flatwatcher in. 
Deze persoon doet met zijn fiets een dagelijkse ronde langs de gebouwen van de 
maatschappij. Hij lost kleine problemen op en is een aanspreekpunt voor de huurders. De 
visitatiecommissie ziet dit als “ een goede praktijk”. Met beperkte middelen slaagt de 
maatschappij er zo in de leefbaarheid van de wijken zeer efficiënt en effectief te 
ondersteunen: “ogen en oren” in de wijken. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

 
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en eventueel bijkomende leden RvB) 
- Hilde Cops-Visser, voorzitter 
- Martine Hayen Simmers, ondervoorzitter 
- Jos Wintmolders, bestuurder 
- Gilbert Medart, bestuurder 
- Jos Beutjens, bestuurder 
- Georges Feucht, directeur 
 
Medewerkers SHM 
- Hilde Heeren, diensthoofd 
- Michel Pauwels, dienst verhuringen 
- Hanne Smeers, dienst kandidaat-huurders 
- Gert Schalenbourg, dienst achterstallen 
- Nico Somers, medewerker technische dienst 
- Kris Vanbrabant, medewerker technische dienst 
- Nancy Corthouts, boekhoudster 

 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Bart Schops, stadsarchitect, stad Sint-Truiden 
- Frank Forier, celhoofd dienst Wonen, gemeente Gingelom 
- Jan Foerier, dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Nieuwerkerken 
- Sofie Martens, deskundige dienst Wonen, provincie Limburg 
 
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Staelen Liesbeth, coördinatrice vzw Gastvrij Sint-Truiden 
- Magda Remans, opbouwwerkster RIMO Limburt 
- Greta Poelmans, maatschappelijke assistent OCMW Nieuwerkerken 
- Nathalie Kerstens, maatschappelijke assistent CAW Sonar 
- Krista Asnong, maatschappelijke assistent OCMW Sint-Truiden 
- Claudinee Penxten, educatief consulente, Huis van het Nederlands Limburg 
- Marloe Theuws, maatschappelijke assistent OCMW Gingelom 
- Niek Geuens, directeur vzw Bewust, Sint-Truiden 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld.  

 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
- Gilbert Medart, schepen Wonen, Gingelom 
- Benny Bamps, burgemeester, Nieuwerkerken 
- Bart Germeys, schepen/voorzitter OCMW, Nieuwerkerken 
- Gui Abrahams, voorzitter OCMW, Gingelom 
- Els Sneijers, schepen sociaal wonen Sint-Truiden 
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BIJLAGE 2: LIJST VAN VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

 
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale 
huisvestingsmaatschappij . De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM 
in staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de 
SHM als lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor 
een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische 
lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het 
rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in 
de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties 
van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 
www.wonenvlaanderen.be.  
 
Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende 
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast 
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op 
de privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme 
aanpassingen nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou 
zijn. Daarnaast speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol. 
Het subsidiabel plafond is identiek aan dat van een 
nieuwbouwwoning  
Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de 
eerste verplichte stap om in aanmerking te kunnen komen 
voor een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM 
een project digitaal aanmelden bij de VMSW. Niet alle details 
moeten op dat moment bekend zijn en zelfs het aantal en 
type woningen kan nog wijzigen. Bedoeling van de 
aanmelding is dat de overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op 
de projecten die SHM’s in Vlaanderen op middellange termijn 
plannen. 
 Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail 
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het 
gaat om woningen die in overeenstemming met de ‘C2008 
(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor 
bouwheer en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een 
‘aanpasbare woning’ biedt de mogelijkheid om de woning 
zonder al te grote ingrepen en tegen een lage kost aan te 
passen aan de gewijzigde noden van de bewoners. De 
maatvoeringen voor de aanpasbare woningen zijn afgeleid 
van de gebruiksruimten voor rolstoelgebruikers, maar deze 
zijn comfortabel voor iedereen. Voor een omschrijving van de 
criteria waaraan deze woningen moeten voldoen: zie C2008, 
p. 112-116 (www.vmsw.be ). 
ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar 
hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven 
(ADL) (opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets 
vastnemen, iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , 
kan men een beroep doen op een dienst voor zelfstandig 
wonen. De keuze om ADL-woningen te bouwen of ter 
beschikking te stellen is een beleidsbeslissing en SHM’s 
kunnen hiervoor onder bepaalde voorwaarden beroep doen 
op bijzondere subsidies. 
BSO of Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende 
het Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per 
gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake 
bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en 
sociale kavels opgenomen. De nulmeting is de situatie op 31 
december 2007:. Via een voortgangstoets (in principe elke 
twee jaar) kent men het aantal bijkomende sociale 
huurwoningen, koopwoningen en kavels, die sinds 1 januari 
2008 werden gerealiseerd. De eerste voortgangstoets 
gebeurde op basis van de situatie op 31/12/2011. 
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)  

C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouw is een 
leidraad voor bouwheer en ontwerpers. Onderwerpen zoals 
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en 
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en 
renovatie worden uitgebreid behandeld. De C2008 is van 
toepassing voor elk project waarvoor een SHM een 
aanvraagdossier indient, net zoals voor elk voorontwerp dat 
een SHM indient. Meer info op : www.vmsw.be  
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken 
vastleggen over beleid, doelstellingen en samenwerking. 
Wordt bijvoorbeeld gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse 
stedenbeleid. 
EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding 
wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen 
voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. De 
EPB-eisen hebben betrekking op de thermische isolatie, de 
energieprestatie, de netto-energiebehoefte voor verwarming, 
het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting). Meer info op 
www.vlaanderen.be  
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert 
potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van 
de woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een 
woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar 
een boete. Het attest wordt opgemaakt door een erkende 
energiedeskundige type A. Meer info: www.vlaanderen.be en 
op www.energiesparen.be 
Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende 
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure 
voor de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10
19843 
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen 
woningen meer hebben met enkele beglazing, zonder 
dakisolatie of met weinig energiezuinige 
verwarmingssystemen. Deze strategische doelstelling wordt 
kortweg het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 
(ERP2020) genoemd (meer info in het Draaiboek). De 
gegevens van de patrimoniumenquête rond ERP2020 zijn in 
geaggregeerde vorm per SHM opgenomen in de 
prestatiedatabank.  
E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie 
een woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe 
energiezuiniger de woning is. 
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke 
sociale correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de 
Vlaamse overheid de objectieve tekorten van de 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
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huurinkomsten opvangt. Dit mechanisme dekt het verschil 
tussen de inkomsten van de SHM's en een aantal aanvaarde 
uitgaven. Het inkomen van de huurder is de belangrijkste 
factor voor het bedrag van de huurprijs . SHM’s met een 
huurderspubliek met lage inkomsten zullen daardoor ook 
lagere huurinkomsten kennen. Om die lagere huurinkomsten 
te compenseren, ondersteunt de Vlaamse overheid SHM’s 
met een subsidie. In 2011 had ongeveer een derde van alle 
SHM’s recht op dergelijke subsidie. 
Huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn 
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan 
gaan om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde 
huurlasten, bepaalde kosten voor werken of schade worden 
hierin opgenomen. Om de huurdersachterstallen 
vergelijkbaar te maken tussen SHM’s worden alle niet 
betaalde facturen (aan huurders) gedeeld door alle (aan 
huurders) in dat jaar gefactureerde bedragen.  
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar 
of telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van 
SHM’s onderscheiden we omgevingsindicatoren, 
effectindicatoren en prestatieindicatoren  
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving 

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

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

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

Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een 
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het 
kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de 
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op 
basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in 
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in 
het lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 
1,16° kaderbesluit sociale huur). 
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in 
een aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid 
en woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in 
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden. 
(zie 
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10
16403&param=inhoud). 
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau 
van de thermische isolatie van het gehele huis gebouw. Zij 
houdt rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, 
de daken, de vloeren en de vensters. Hoe lager de coëfficiënt, 
hoe beter het huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of 
gerenoveerde woningen geldt in Vlaanderen een norm van 
maximaal 45 W/m²K. Vanaf 2014 wordt dit 40. 

Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en 
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand 
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden 
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande 
uitvoering van een renovatie- of bouwproject. Het is de SHM 
zelf die per woning aangeeft of de leegstand structureel is of 
niet. Elke woning die op 31/12 van een jaar geen huurder 
kent en niet door de SHM niet als structureel leegstaand werd 
aangeduid, wordt als frictieleegstaand beschouwd.  
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw 
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s 
van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden 
werkingskosten in werking. Voor de financiering van sociale 
huurprojecten kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op 
renteloze leningen (bij de VMSW) met een aflossingstermijn 
van 33 jaar. In dit systeem wordt ook gebruik gemaakt van 
zogenaamde NFS2 normen of plafonds. Daarmee wordt het 
maximaal bedrag per type bouwverrichting bedoeld dat door 
de overheid wordt gesubsidieerd met een renteloze lening. 
FS3 of derde financieringssysteem bouwt verder op de 
principes van NFS2 maar de subsidiabele plafonds werden 
vervangen door een uitgebreidere simulatietabel die nauwer 
aansluit bij de zeer verscheiden bouwvormen die SHM’s 
realiseren. De aflossingen van de SHM bedragen in het begin 
van de aflossingsperiode minder dan op het einde 
(inflatiegericht afbetalingsschema) en de rentevoet is 
negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de realiteit minder 
moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft geleend.  
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele 
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide 
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in 
indicatoren die concreet maken hoe de strategische 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans 
worden meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit 
één strategische doelstelling. Operationele doelstellingen 
worden dus veel meer dan de strategische doelstellingen 
geformuleerd in termen van prestaties van de SHM’s (omdat 
de SHM er zelf de verantwoordelijkheid voor draagt).  
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van 
de prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met 
een voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende 
stappen die achtereenvolgens doorlopen worden: a) een 
meting van de prestaties van de SHM, b) een visitatie van de 
SHM, en c) de opmaak van een visitatierapport waarin de 
prestaties van de SHM worden beoordeeld. 
Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-, 
effect-, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen 
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde 
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een 
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige 
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht 
krijgen om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen 
dezelfde voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om 
sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren. 
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische 
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode 
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s 
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken 
en kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De 
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet 
exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan 
niet woon-)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate 
waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden 
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.  
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- 
en Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning 
verplicht de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
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stellen opdat een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt 
dat in lijn is met het op het verkavelings- of bouwproject 
toepasselijke percentage. In alle gemeenten waar nog niet is 
vastgesteld dat aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is 
voldaan, moet een sociale last worden opgelegd bij bepaalde 
stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. Bij kleinere 
verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus 
geen sociale last opgelegd. Rond sociale last is een zeer 
uitgebreide reglementering van toepassing. (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be ). 
SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be) 
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie 
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen 
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale 
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien 
dat gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte 
voorwaarden ook bijkomende specifieke voorrangsregels 
voor toewijzing kunnen bepalen. Zo kan een gemeente 
rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-
huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke 
doelgroepen of met de verstoorde of bedreigde leefbaarheid 
in bepaalde wijken of een deel ervan (art. 26 kaderbesluit 
sociale huur ).  
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het 
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw, 
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en 
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP 
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer 
een project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de 
mate waarin de overheid een deel van de kosten voor de 
realisatie van het project op zich neemt. Afhankelijk van het 
type project, de woningen en de initiatiefnemer, worden 
hiervoor verwervingssubsidies, projectsubsidies of 
rentesubsidies voorzien. 
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(www.vaph.be)  
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de 
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te 
verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel 
strikte voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is 
mogelijk aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of 
organisaties die de Vlaamse Regering daartoe erkent.  
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur 
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens 
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt 
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele 
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. 
VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een 
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of 
de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd 
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds 
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 
VTE. 
  

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vob-vzw.be/
http://www.vaph.be/
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