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1. Algemene info betreffende c.v. De Mandelbeek       

1.1. Burelen, maatschappelijke zetel & erkenning  

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en BURELEN 

cv De Mandelbeek 

Oostrozebekestraat 136 bus 1 

8770 Ingelmunster 

Tel. 051/30.25.45 - Fax. 051/31.43.89 

E-mail : info@demandelbeek.woonnet.be 

c.v. De Mandelbeek is erkend 

door de Nationale Huisvestingsmaatschappij te Brussel 

op 9 november 1922 onder nr. 321  

op 19 maart 1991 opnieuw erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

inmiddels Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

1.2. De stichters van De Mandelbeek 

Artikel 47 

Worden voor de eerste maal tot beheerders benoemd 

bij de stichting van de maatschappij (jaar 1922): 

de heeren : 

Devisschere Maurits, brouwer, Ingelmunster 

Van Clooster Louis, nijveraar, Ingelmunster 

E.H. Blomme Joris, onderpastoor, Ingelmunster 

Vermeulen Omer, handelaar, Ingelmunster 

Ghekiere Arthur, grondeigenaar , Ingelmunster 

Vanhonsebrouck Ernest, nijveraar, Ingelmunster 

Van Clooster Henri, geneesheer, afgevaardigde gemeente 

d’Orjo de Marchovolette Emile-Louis - 

Ontvanger der rechtstreekse belastingen, Iseghem - afgevaardigde der staat 

d’Artois, provinciaal raadslid - vertegenwoordigt de Provincie 

en de commissarissen, de heeren : 

Van Landeghem Karel, handelaar, Ingelmunster 

Schotte Paul, notaris 

Brengier Ernest, nijveraar 

Allen voornoemd, die aanvaarden. 

1.3. Statutenwijzigingen sedert 1952 

B.A.V. dd. 24/8/1952 - B.S. dd 13/9/1952 nr. 209.38 

Aanneming van de gemeente Ingelmunster - Verlenging duur van de vennootschap met 30 jaar 
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B.A.V. dd. 3/04/1955 - B.S. dd 7/05/1955 nr. 10606 

Aanneming van de gemeente Pittem 

B.A.V. dd. 9/08/1959 - B.S. dd 28/8/1959 nr. 24735  

Aanneming van de gemeente Sint-Eloois-Winkel 

B.A.V. dd. 28/2/1960 - B.S. 18/3/1960 nr. 4490 

Aanneming van de gemeente Emelgem 

B.A.V. dd. 16/04/1961 - B.S. 6/05/1961 nr. 11169 

Aanneming van de gemeente Wingene 

B.A.V. dd. 8/08/1965 - B.S. 27/08/1965 nr. 27769 

Aanneming van de gemeente Kortemark 

G.A.V. dd. 14/05/1972 - B.S. 17/06/1972 nr. 1754-4 

Instellen van een zitpenning 

B.A.V. dd. 21/08/1982 - B.S. 14/09/1982 nr. 1793-26/27 

Verlenging bestaansduur met 3 jaar 

B.A.V. dd. 23/08/1985 - B.S. 17/09/1985 nr. 850917-182 

Verlenging bestaansduur met 3 jaar 

B.A.V. dd. 26/04/1986 - B.S. 03/06/1986 nr. 44 

Wijziging der statuten voor taalkundige aanpassingen (wet van 26 mei 1983) 

Inhoudelijke aanpassingen (wetten van 6 december 1984 en 21 februari 1985) 

B.A.V. dd. 20/08/1988 - B.S. 17/09/1988 nr. 40 

Verlenging bestaansduur met 30 jaar 

B.A.V. dd. 27/04/1991 - B.S. 23/05/1991 nr. 217 

Vernieuwing statuten - Wijziging bestaansduur met 3 jaar (tot 27/04/1994) 

B.A.V. dd. 30/03/1993 - B.S. 23/04/1993 nr. 261 

Vernieuwing statuten 

Inhoudelijke wijzigingen (Wet 20/7/91) - Kapitaalsverhoging - nieuwe datum jaarvergadering 

B.A.V. dd. 25/04/1994 - B.S. 19/05/1994 nr. 940519-243 

Verlenging bestaansduur met 30 jaar 

B.A.V. dd. 29/05/2001  

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in EURO 

B.A.V. dd. 27/05/2003  

Aanpassing statuten aan de nieuwe wet op de vennootschappen 

B.A.V. dd. 27/03/2012 

Aanpassing aan de nieuwe modelstatuten / nieuwe erkenningsregeling / prestatiebeoordeling 

B.A.V. dd. 8/12/2015 

Aanpassing aan het BVR beheers aspecten : aanpassing aantal bestuurders vanaf 30/6/2019   
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1.4. Aandeelhouders en de indeling van het kapitaal  

 

Naam  Adres Gemeente Aantallen 

     

Het Vlaamse Gewest   160 + 208 = 368 

De provincie West-Vlaanderen   120 + 300 = 420 

De gemeente Ingelmunster   200 + 200 = 400 

De gemeente Pittem   100 + 200 = 300 

De gemeente Wingene   100 + 200 = 300 

De gemeente Kortemark   100 + 200 = 300 

De stad Izegem (Emelgem)   100 + 200 = 300 

De gemeente Ledegem (SEW)   100 + 200 = 300 

Declercq Stefaan Rabattestraat 8 Damme 15 + 20 = 35 

De Clercq Jean-Pierre Kweekstraat 62 Ingelmunster 1 + 30 + 19 = 50 

De Ferrare Jehan  Rustrel (Frankrijk) 15 

Lievrouw José Sparrenlaan 11 Otegem  101 - 101 =   0 

Vervenne Monique Doelstraat 43 Ingelmunster 30 

Maes Albert Steenovenstraat 22 Ingelmunster 80 - 40 = 40 

Van Clooster Jan Kon. Elisabethlaan 4B32  Kortrijk  40 – 40 = 0 

Geert Verstraete (nieuw) Schuttershof 31 Ingelmunster + 20 

Stefaan De Clercq (nieuw) Kweekstraat 48 Ingelmunster + 20 

Erfgenamen - Vandekerckhove G. Oostrozebekestraat 56 Ingelmunster 15 

Vanhonsebrouck Bernard Kweekstraat 18 Ingelmunster 15 + 20 = 35 

Vankeirsbilck Eric Beneluxstraat 13 Ingelmunster 5 + 30 + 15 = 50 

Vlegels Francis  Meulebekestraat 3 Ingelmunster 30 

Defreyne Jan Kweekstraat 24 Ingelmunster 20 + 30 = 50 

D’hoop Eric Kweekstraat 58 Ingelmunster 37 

Maes Annabelle Roterijstraat 2 Lendelede 40 

      

Totaal aantal aandelen:     3155 

 

In februari 2016 werden de 40 aandelen van de heer Jan Van Clooster overgedragen naar twee 

nieuwe  aandeelhouders : de heren Geert Verstraete en Stefaan De Clercq; elk voor 20 aandelen.  

Aandeelhouders Aantal Aandelen % van totaal Ingeschreven Gestort Te storten 

              

 Het Vlaamse Gewest 1 368 12%  €         2.281,60   €     795,72   €   1.485,88  

 Provincie 1 420 13%  €         2.604,00   €     908,16   €   1.695,84  

 Gemeenten 6 1900 60%  €       11.780,00   € 4.108,34   €   7.671,66  

 Particulieren 13 467 15%  €         2.895,40   € 1.009,79   €   1.885,61  

              

Totalen: 21 3155 100%  €       19.561,00   € 6.822,01   € 12.738,99  

 

De gemeenten bezitten samen een gewone meerderheid van de aandelen (60%). 

De andere groepen bezitten samen elk 12 -> 15 % van de aandelen. 
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2. De kandidaat huurders          

2.1.  Evolutie in de vraag naar sociale huurwoningen 

 

Deze grafiek geeft de evolutie weer van het totaal aantal kandidaat-huurders op onze wachtlijsten op 

het einde van dat jaar (31/12). Over tien jaar tijd gezien blijft de vraag hoog en is de trend stijgend. 

Merk op dat er in de oneven jaren meestal een terugval is door de actualisatie van de wachtlijsten. 

In 2016 kwamen er 128 nieuwe dossiers per post binnen van kandidaat huurders. Dit resulteerde 

eind 2016 in het grootste aantal ingeschreven kandidaat huurders ooit; 514 of voor het eerst boven 

de grens van 500. Dit is een netto aangroei van 74 nieuwe kandidaat huurders eind 2016. Van 440 

kandidaten eind 2015 naar 514 kandidaten eind 2016.  

In 2017 zal er nog een actualisatie plaatsvinden van de wachtlijsten (dit is 1e een vraag aan de 

kandidaat huurders of ze nog interesse hebben om op de wachtlijst te blijven staan en 2e nagaan of 

ze nog voldoen aan de voorwaarden om erop te blijven) 

De voornaamste reden van het blijvend hoge aantal kandidaten heeft vermoedelijk te maken met 

een combinatie van factoren: 1e Dat onze inschrijvingsdocumenten vrij beschikbaar zijn op onze 

website en dat onze maatschappij ook steeds beter gekend is bij de sociale instanties: OCMW’s, 

woonwinkels en huisvestingsdienst. Deze organisaties worden ook steeds actiever in de begeleiding 

van mensen op zoek naar een geschikte woning. 2e stellen wij ook vast dat heel wat mensen wensen 

te verhuizen naar een woning van betere kwaliteit voor een betaalbare prijs. Dit tevens onder 

invloed van de steeds strenger wordende woonkwaliteitseisen. 3e doet De Mandelbeek concrete 

inspanningen om de woningen goed te onderhouden en energiezuiniger te maken. 

We kunnen deze vraag verder opsplitsen en dit per gemeente van het werkgebied. Hieruit blijkt dat 

de vraag het hoogst is in de gemeente Ingelmunster. Dit is ook de gemeente waar de 

maatschappelijke zetel ligt van onze maatschappij en waar wij als enige SHM actief zijn.  
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In SEW was de vraag sinds lang het laagst in aantallen. Doch ze is over de jaren heen toch bijna 

verdriedubbeld in aantal. De vraag naar huurwoningen in Wingene en Pittem is over de jaren heen 

licht stijgend. De vraag in Kortemark was stijgend tot 2008; sindsdien fluctueerde ze op en neer en is 

nu terug stabiel. Het aantal kandidaten in Ingelmunster is de laatste jaren sterk stijgend. Eind 2016 is 

het aantal kandidaten voor Ingelmunster nog licht gestegen tot 180. Het aantal kandidaten voor de 

andere gemeentes (SEW, Pittem, Wingene) ligt eind 2016 ongeveer op hetzelfde niveau; een kleine 

90 kandidaten. Voor Kortemark zijn dit een 70 tal kandidaten. 

 

2.2. Het profiel van de kandidaat-huurder?   

 

Wie zijn de kandidaat-huurders die bij ons wensen te huren? Welk gezinstype 

hebben ze? Uit hoeveel personen bestaan ze? Uit welke leeftijdscategorieën 

bestaan ze? Deze gegevens kunnen interessant zijn om mee richting te geven 

welke woningtypes dienen gebouwd te worden. Of m.a.w. om het aanbod (aan 

woningen) zo goed mogelijk af te stemmen op de reële vraag. 

kandidaten volgens gezinstype     

   

alleenstaande 263 51,2% 

1 volwassene + bijwoner(s) 5 1,0% 

eenoudergezinnen   

1 volwassene + kind(eren) 142 27,6% 

1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s) 0 0,0% 

paar met kinderen   

2 volwassenen + kind(eren) 52 10,1% 

2 volwassenen + kind(eren) + bijwoners 0 0,0% 

paar zonder kinderen   
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2 volwassenen  52 10,1% 

2 volwassenen + bijwoners 0 0,0% 

   

totalen   514 100% 

 

51 % (of meer als de helft) van de kandidaten zijn alleenstaande (50% in 2015). 28 % zijn 

eenoudergezinnen (28 % in 2015). Het klassieke gezin met kinderen maakt slechts 10 % uit van het 

totaal aantal kandidatuuraanvragen (11 % in 2015).  Koppels zonder kinderen (oudere koppels of 

jongere koppels nog zonder kinderen) maken 10 % uit van het aantal wachtende (10% in 2015).  

kandidaten volgens gezinsgrootte     

   

 aantal % 

alleenstaande 263 51% 

2 personen 136 26% 

3 personen 70 14% 

4 personen 20 4% 

5 personen 15 3% 

6 personen 3 1% 

7 personen 4 1% 

8 personen 3 1% 

9 personen en meer 0 0% 

   

 514 100% 

 

Deze tabel geeft een gelijkaardig beeld weer als de eerste. 77 % van de kandidaat-huurders zijn 

slechts met max. 2 personen (77 % in 2015). 91 % bestaat maximaal uit 3 personen (91 % in 2015). 

Deze gegevens bevestigen nogmaals de grotere vraag naar kleinere woongelegenheden. 

kandidaten volgens leeftijd     

   

jonger dan 21 jaar  6 1% 

van 21 tot 31 jaar 90 18% 

van 31 tot 41 jaar 107 21% 

van 41 tot 51 jaar 109 21% 

van 51 tot 61 jaar 107 21% 

van 61 tot 70 jaar  50 10% 

70 jaar en ouder  45 9% 

   

 514 100% 
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Uit deze tabel blijkt toch een sterke differentiatie in de leeftijd van de hoofdaanvrager. De categorie 

31 tot 41, van 41 tot 51 en van 51 tot 61 blijken de grootste groepen te zijn gevolgd door deze van 21 

tot 31 jaar. Ongeveer 19 % is ouder dan 60. Het aantal jongeren < 21 jaar blijft laag op 1 %. 

kandidaten volgens 
nationaliteit   

  

Belgische nationaliteit 453 

niet-Belg en EU-Burger 19 

niet EU-Burger 42 

  

 514 

 

 

 

 

 

 2.3. De theoretische vraag naar sociale woningen in de aangesloten gemeenten 

- De dekkingsgraad van sociale huurwoningen per gemeente 

Definitie 

 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het aanbod aan sociale huurwoningen in die 

bepaalde gemeente t.o.v.  de theoretische doelgroep ( = ieder huishouden in die gemeente 

die aan de voorwaarden voor een sociale huurwoning voldoet) 

 

Cijfers  

    

Cijfers 2007 – steunpunt Ruimte en Wonen  

Pittem heeft de hoogste dekkingsgraad gevolgd door Ledegem en Kortemark. Ingelmunster, 

Wingene en Izegem zitten min of meer op hetzelfde niveau. 

33,20%

70,20%

58,70%
49,90%

25,20%
31,30%

Ingelmunster Pittem Ledegem Kortemark Wingene Izegem

dekkingsgraad

88%

4%
8%

kandidaten volgens 
nationaliteit

Belgische
nationaliteit

niet-Belg en EU-
Burger

niet EU-Burger
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- Het grond en pandenbeleid  

 

Het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15/5/2009 en trad in werking 

vanaf 1/9/2009. Dit decreet voorziet onder meer in de bouw van zeer veel sociale woningen 

(zowel koop als huur).  

Per gemeente werd er voor de sociale huurwoningen een bindend sociaal objectief 

opgesteld over hoeveel er in die gemeente zouden dienen bij te komen tegen 2020. 

Gemeenten die bij de nulmeting (op 31/12/2007) onder de 3% sociale woningen zaten 

dienen nog een inhaalbeweging te maken tegen 2025. Ondertussen werden reeds een aantal 

van deze sociale huurwoningen gerealiseerd (tussenstand op 31/12/2016). 

In de tabel de cijfers van de bij De Mandelbeek aangesloten gemeenten (voor huurwoningen) 

 % soc. 
woningen bij 
nulmeting 
op 
31/12/2007 

Bindend 
sociaal 
objectief        
2009-2020 

Inhaalbeweging         
2013-2025 

Totaal te 
realiseren  
2009-2025 
(*) 

Reeds 
gerealiseerd 
31/12/2016 

Ingelmunster 2,24% 71.22 9.42 82 won. 58  

Pittem 5,71%. 41.94 / 42 won. 23   

Ledegem 4,12% 61.31 / 62 won. 64 (OK +2) 

Kortemark 3,18% 79.56 / 80 won. 68 

Wingene 1,91% 87.76 15.83 104 won. 101 

Izegem 3,32% 187.73 / 188 won. 220 
(OK+32) 

(*) cijfers werden afgerond naar eenheden 

Update 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 is ondertussen afgesproken dat de 

termijn voor het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) m.b.t. de sociale 

huurwoningen verlengd wordt tot 2025 

De objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels werden ook geschrapt en 

vervangen door een objectief op het vlak van sociale eigendomsverwerving op provinciaal 

niveau. Het bindend sociaal objectief van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief 

huur. Daarbij zullen de sociale leningen die het VWF en de VMSW verstrekken meegeteld 

worden in de provinciale objectieven m.b.t. de eigendomsverwerving. 

Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod met de gemeente Ingelmunster 

Gezien de gemeente Ingelmunster in de vorige voortgangstoets werd gecatalogeerd als een 

2b gemeente werd er vanuit Vlaanderen aangedrongen op een specifieke overeenkomst die 

prioriteiten kan geven bij de programmering van de projecten. 

De Mandelbeek sloot op 12/3/2014 een overeenkomst met de gemeente Ingelmunster. 

Hierbij werden een aantal projecten opgenomen om gerealiseerd te worden binnen de 

termijn van 3 jaar.  
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3. De kandidaat kopers           

3.1.  Evolutie in de vraag naar sociale koopwoningen 

De Mandelbeek besliste in 2009 om zijn activiteiten verder uit te breiden met het bouwen 

van koopwoningen. In 2012 werden de eerste koopwoningen verkocht.  

Voor het verstrekken van sociale leningen (via VMSW) sloot De Mandelbeek een 

samenwerkingsovereenkomst af met een West-Vlaamse SHM uit de koopsector: ZWH uit Kortrijk. 

Hierdoor zullen kandidaat-kopers bij de aankoop van hun woning tevens kunnen genieten van een 

voordelige hypothecaire lening (intrestvoet mei 2017  2 %). 

Op 31/12/2016 waren er in totaal 59 kandidaat-kopers ingeschreven in het register. Dit zijn 

er 13 meer als eind 2015 (46).  Hiervan waren er 20 voor Ingelmunster, 20 voor Izegem en 14 voor 

SEW (Ledegem) en ook reeds 4 voor Kortemark en opnieuw 1 voor Wingene en een geen enkel meer 

voor de gemeente Pittem.  In 2017 zal er opnieuw een actualisatie van de wachtlijst plaatsvinden.   

 

 Gezien de duurtijd voor het wachten voor een koopwoning kan oplopen, stellen we ook vast 

dat meer en meer kandidaten zich terug uitschrijven uit het register. Dit gezien ze ondertussen een 

ander woonaanbod hebben gevonden. Hun inschrijvingsgeld wordt dan ook terugbetaald. 

In 2016 waren nog steeds twee concrete koopprojecten verkoop in uitvoering : 10 woningen 

Bruinbeekstraat Ingelmunster en 12 woningen Het Bunderhof SEW. Deze projecten waren gevat door 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wingene 1 0 1

Kortemark 2 3 3 1 4

Izegem 0 0 4 14 13 19 18 20

SEW 4 5 7 6 10 12 10 14

Pittem 1 0 0

Ingelmunster 8 21 24 22 16 21 17 20
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het faillissement van Bouwcentrale Modern begin 2016. Eind 2016 werd er in overeenstemming met 

de curator een akkoord bekomen zodat de borgen konden worden vrijgegeven en De Mandelbeek 

deze werven verder zelf kon afwerken. 

De Mandelbeek is met concrete projecten deze activiteit ook in de andere aangesloten 

gemeenten aan het opstarten zodat er in de 6 aangesloten gemeentes koopwoningen worden 

gerealiseerd. De bouw van 16 koopwoningen in de Hondekensmolenstraat te Izegem zullen weldra 

starten. Dit project dat samen met de Izegemse bouwmaatschappij zal worden gerealiseerd die er 

ook 12 huurwoningen wil bouwen. Het project Koutermolenstraat (of Schreveweg) in Kortemark is in 

ontwikkeling en aan de Eikenstraat in Wingene zullen ook een aantal koopwoningen komen. In het 

RUP in ontwikkeling Centrum Noord West te Pittem worden ook koopwoningen voorzien. 

 

 

4. Het patrimonium            

 4.1. Evolutie in het aanbod van sociale woningen 

 

Het aantal beschikbare huurwoningen is eind 2016 gestegen tot 448.  Sedert 1998 hebben wij een 

stijging gekend met ongeveer 220 woongelegenheden. 
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Het actuele huuraanbod onderverdeeld per gemeente en per categorie van woongelegenheid. 

Wingene heeft in 2016 het hoogste aantal sociale woningen van De Mandelbeek (121) gevolgd door 

Ingelmunster (113). Daarna komen respectievelijk Pittem (85), Kortemark (78) en SEW (Ledegem) (51). 
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 4.2. Overzicht van het patrimonium op 31 december 2016 

Gemeente Bouwjaar  Werf /straatnaam   Gebouwd Verhuurd Verkocht 

       

 Vooroorlogse woningen     
 Ingelmunster 1923  Nieuwstraat   10 0 10 

  1924  Meulebekestraat  23 0 23 

  1925  Oostrozebekestraat  11 0 11 

  1929  Oostrozebekestraat  28 0 28 

 1929  Bollewerpstraat      23 0 23 

  1929  Landelijke huisjes  12 1 11 

  1949  Hinnebilkstraat  25 0 25 

  1950  Nieuw- en  Doelstraat    20 1 19 

  1952  Nieuw- en  Doelstraat    24 4 20 

  1953  Nieuw- en  Doelstraat    20 0 20 

  1957  Jan Breydelstraat  50 7 43 

  1958  Jan Breydelstraat  48 6 42 

  1961  Jan Breydelstraat BA2 10 0 10 

  1963  Jan Breydelstraat  14 14 0 

  1966  Weststraat BA2 60 0 60 

  1967  Weststraat BA2 40 0 40 

  1967  Weststraat BA2 28 0 28 

  1968  Jan Breydelstraat  8 8 0 

  1976  Gentstraat  90 15 75 

  1999 
 Bruinbeekstraat BPA 
Doelstraat  12 12 0 

  2003 
 Bruinbeekstraat BPA 
Doelstraat  26 26 0 

 2016 Bruinbeekstraat fase 3 Nieuw 29 19  

         

        611 113 488 

       
 Pittem 1961  Koolskampstraat   30 0 30 

  1964  Oostwijk  48 2 46 

  1972  Tieltstraat  38 13 25 

  1974  Egemstraat  BA2 40 0 40 

  1974 
 Egemstraat 
(Striepmeersstraat)  14 10 4 

  1982  Burchtstraat  36 28 8 

  1995 
 Burcht- en 
Koolskampstraat  8 8 0 

  2004 
 Burcht- en 
Koolskampstraat  24 24 0 

         

        238 85 153 

       
 Wingene 1973  Lentakkerlaan   32 1 31 

  1976  Molenlaan  12 12 0 

  1980  Breughellaan  16 10 6 

  1991  Sneppestraat  8 7 1 
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  1999  Sneppestraat IKB project  22 22 0 

  2004  Sneppestraat  18 18 0 

 2009 Rozendalestraat    16 16 0 

 2011 Peerstalvoetweg  15 15 0 

 2013 Weverij - Egemsestraat Nieuw 20 20 0 

        

        159 121 38 

       
 Kortemark 1968  Firmin Deprezstraat   14 3 11 

  1969  P.M. Devloostraat BA2 14 0 14 

  1971  P.M. Devloostraat  14 14 0 

  1974  P.M. Devloostraat BA2 12 0 12 

  1980  P.M. Devloostraat  12 10 2 

 1997  Firmin Deprezstraat  12 11 1 

 2001 Firmin Deprezstraat  20 20 0 

 2010 Désire Mergaestraat/FDstr   20 20 0 

         

        118 78 40 

       
 Izegem 1962  De Montblanclaan BA2 50 0 50 

  1963  Consciencelaan BA2 30 0 30 

  1967  Astridplein BA2 10 0 10 

  1972  Leopold III-laan BA2 28 0 28 

  1975  Leopold III-laan BA2 20 0 20 

  1976  Leopold III-laan BA2 6 0 6 

         

        144 0 144 

       
 Sint-Eloois- 
Winkel 1960  Kon. Boudewijnlaan BA2 18 0 18 

 (Ledegem) 1960  Kon. Boudewijnlaan BA2 26 0 26 

  1963  Sint Michielsplein  6 6 0 

  1963  Kloosterstraat  3 0 3 

  1964  Groenstraat BA2 26 0 26 

  1966  Groenstraat BA2 18 0 18 

  1968  Groenstraat  12 4 8 

  1971  Groenstraat BA2 12 0 12 

  1975  Ter Schuerenlaan  20 0 20 

  1976  Vlaschaardlaan  22 13 9 

  1976  Vlaschaardlaan  14 14  0 

  1982  Vlaschaardlaan  22 10 12 

 2011 Stenen Stampkot  6 4 2 

        

        205 51 154 

       
Algemene totalen     1475 448 1017 

 

Alle woningen worden verhuurd onder het sociale huurstelsel op één na (gehuurd door OCMW Pittem  –>  de 

woning Striepmeersstraat 6 te Pittem).  
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  4.3. De verkoop van huurwoningen 

 

In 2016 werden geen woningen verkocht. De trend (zie lijn) is sinds jaren dalend. 

 Er werd in 2016 wel beslist om een onverhuurbare woning te verkopen.  

  De woning Nieuwstraat 27 Ingelmunster. Verkoop moet nog worden georganiseerd in 2017. 

Het aantal huurwoningen dat wordt verkocht blijft laag. Dit heeft voornamelijk te maken met 

de reglementering die voorschrijft dat de huurwoning 15 jaar oud dient te zijn vooraleer deze 

kan worden verkocht. Nieuwe woningen kunnen bijgevolg niet worden verkocht. 

 4.4. Overzicht van de vrij liggende gronden op 31 december 2016 

 

 

 

In 2016 werden geen gronden aangekocht of verkocht. Wel werd het project van 19 

huurwoningen te Ingelmunster eind 2016 in gebruik genomen. Ook de terreinen van de 10 

koopwoningen zijn bebouwd geraakt waardoor we eind 2016 +/- 8500 m² minder 

vrijliggende gronden te Ingelmunster hebben. In totaliteit daalde de grondvoorraad vrij 

liggende gronden bij De Mandelbeek hierdoor tot 15 ha 14 a 07 ca.  

4.5. De verkoop van sociale kavels 

De laatste sociale verkaveling dateert van 2001. Toen werden 14 sociale kavels verkocht 

langs de Egemstraat te Pittem. Dit voor een totale oppervlakte van 66 a 10 ca.  
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4.6. Projecten opgeleverd in 2016 

In 2016 werd er één project afgewerkt. 

Ingelmunster : het project Bruinbeekstraat fase 3   

Op terreinen gelegen langs de Elf Juli singel werd een middelgroot project gerealiseerd met 

29 woonentiteiten van verschillende types. Hierbij waren er ook 10 koopwoningen.  

Architect was Roland Corselis uit Ingelmunster. 

Hoofdaannemer was NV Bouwcentrale Modern uit Kaprijke. 

De totale bestelbedrag voor het project bedroeg € 3.338.173,46 (excl. 6 % BTW). 

€ 1.192.487,78 voor de koopwoningen (of gemiddeld +/- € 119.487 per woongelegenheid) 

€ 2.145.685,71 voor de huurwoningen  (of gemiddeld +/- € 112.930 per woongelegenheid) 

Aanvangsdatum was 30/9/2013 met een uitvoeringstermijn van 580 kalenderdagen. De 

oplevering diende bijgevolg normaal voor 3/5/2015 te gebeuren. Er werden 3 pogingen gedaan om 

de werf op te leveren: op 3 juni 2015, 4 november 2015, alsook nog op 9 december 2015. Geen 

enkele van de opleveringen kon doorgaan wegens niet in orde zijn van de woningen. Voornaamste 

redenen van de niet oplevering waren: werken niet voldoende gevorderd, weinig voldoende 

kwalitatieve afwerking, niet voldoen aan de luchtdichtheidseisen, …. 

Begin januari 2016 kregen wij bericht dat de hoofdaannemer Bouwcentrale Modern het 

faillissement had aangevraagd. 

De curatoren Serge VAN EEGHEM en Peter VAN CAENEGEM lieten ons kort daarop weten dat 

NV BOUWCENTRALE MODERN bij vonnis d.d. 12.01.2016 failliet werd verklaard door de Rechtbank 

van Koophandel te Gent. Gezien deze toestand besliste De Mandelbeek tot het aanstellen van een 

eigen advocaat, dhr. Filip Capelle uit Ardooie.  

Het vaststellen van de toestand op de werf, het opmaken van afrekeningen en de 

communicatie met de curatoren nam heel wat tijd in beslag. Uiteindelijk werd er midden 2016 een 

akkoord met de curatoren bekomen zodat de werf werd vrijgegeven en er een aanvraag tot 

uitbetaling van de waarborg bij KBC kon worden ingediend. Dit voor een totaal bedrag van € 167.000. 

Na contact name werden de woningen afgewerkt met de bestaande onderaannemers. Een 

aantal keren hebben we ook maaiwerken laten uitvoeren om het opgroeien van onkruid te 

voorkomen of te beperken. De afwerking van de huurwoningen kon worden beëindigd tegen begin 

december. De meest noodzakelijke omgevingswerken werden uitgevoerd zodat de toegankelijkheid 

naar de 1e bewoners kon worden gegarandeerd. 

Alle huurwoningen werden inmiddels bewoond vanaf 15/12/2016 en verhuurd vanaf 

1/1/2017.   
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De verdere aanleg van de omgevingswerken (groenaanleg, parkings en voetpaden) dient nog 

te gebeuren. Hiervoor werd inmiddels een nieuw dossier opgemaakt door SB Gemad. Vermoedelijke 

datum van uitvoering zal in het najaar van 2017 zijn. 

Projectindeling:  

 Nrs.  1, 3,  5, 7 : 4 kleinere maar ruime woningen aangepast voor mindervaliden; zijn 

volledig gelijkvloers bewoonbaar en hebben 2 slaapkamers waarvan 1 beneden. 

Hierin kunnen maximaal 4 personen wonen.  

 Nrs. 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24 : 7 kleine eengezinswoningen hebben 2 slaapkamers op de 

verdieping. In deze woning kunnen maximaal 4 personen wonen. 

 Nrs. 12, 14, 16, 18, 36, 38, 40, 40A : 8 gezinswoningen met 3 slaapkamers. Hierin kunnen 

maximaal 4 personen wonen. 

 Nrs. 2, 4, 6, 8, 10, 26, 28, 30, 32, 34 : 10 koopwoningen met 4 slaapkamers. In deze 

woning kunnen tot 6 personen wonen.   

Alle woningen hebben een eigen tuin en een ingebouwde garage.  

 

Energiezuinigheid:  

 

Naargelang de ligging en het type van woning behaalden de huurwoningen goede EPB scores. E peilen 

variëren van 66 tot maximaal 70 met een gemiddelde score van 68.  

Het E peil van de koopwoningen is lager dan 60. Dit geeft de koper vermindering op onroerende 

voorheffing gedurende 10 jaar. 
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De afgewerkte woningen koop en huur 

 

 

Aansluitingen op rioleringen door aannemer Vandenbuverie 

  

Aanleg ondergrond opritten Koopwoningen door aannemer Paul Bossuyt 

 

Aanleg en afwerking opritten en toegangspaden Huurwoningen door aannemer Paul Bossuyt 

 Foto’s op volgende pagina 
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De voorlopige eindkostafrekening van dit project komt momenteel op +/- 3.318.364 (excl. BTW). 

Wanneer we ook rekening houden met de extra studiekosten (architect; ir, …) is dit ongeveer gelijk aan 

het oorspronkelijke bestelbedrag.  De uitgekeerde waarborg (€ 167.000) komt in feite tegemoet aan 

het huurverlies (huurwoningen konden maar anderhalf jaar later worden verhuurd dan voorzien = 

verlies van huurinkomsten € +/- 100.000).  Koopwoningen kunnen pas met 2 jaar vertraging worden 

afgewerkt. Wel heeft het personeel van de maatschappij ook heel wat extra werk gehad voor de eigen 

opvolging en coördinatie van de afwerking van deze werf. Deze kost is hier niet in verrekend. 

KOSTENAFREKENING werf 19 huur + 10 koopwoningen

al le bedragen excl . BTW samen

huur koop huur + koop

bestelbedrag  BCM 2.145.685,74€   1.192.487,78€   3.338.173,52€   

gefactureerd BCM 1.991.295,03€   1.133.981,04€   

extra kosten (onder vrbehoud) 145.862,24€      47.226,15€         

2.137.157,27€   *1 1.181.207,19€   3.318.364,46€   

aansluitkosten 87.723,09€         *2 46.170,05€         133.893,14€      

(water,gas,elec,tel,TV en riol)

architect 49.353,13€         24.516,25€         

extra studie 4.937,95€           2.915,99€           

ing technieken 5.896,55€           3.103,45€           

extra studie 2.874,57€           1.512,96€           

diverse studiekosten 15.902,26€         8.800,74€           

78.964,46€         *3 40.849,39€         119.813,86€      

diverse extra 2.162,09€           *4 2.162,09€           

recuperatie waarborg KBC -109.413,79€     *5 -57.586,21€       -167.000,00€     

totalen *1+*2+*3+*4+*5 2.196.593,12€   1.210.640,43€   3.407.233,55€   

totaal gemid. per woning 115.610,16€      121.064,04€      
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4.7. Projecten in uitvoering / in opmaak / in onderhandeling 

- Pittem: 

o Mogelijkheid tot het realiseren van koop- en/of huurwoningen of van een 

nieuwe sociale verkaveling op de nog vrij liggende gronden tussen Egemstraat en 

Koolskampstraat 

 De WVI is vragende partij om snel te kunnen ontwikkelen gezien de 

investeringen in grondaankoop die zij recent hebben gedaan. 

 Het studiebureau Demey heeft een studie gemaakt m.b.t. de benodigde 

waterbuffering op de terreinen zodat er in de toekomst geen 

wateroverlast meer kan optreden in de aanpalende wijken. 

 Rekening houdend met de eigendom structuur heeft De Mandelbeek 

opdracht gegeven aan stedenbouwkundige Wilfried Eggermont voor het 

opmaken van een aantal scenario’s van inrichtingsstudie. 

 Hierbij wordt steeds een menging van huur en koop vooropgesteld en 

een minimale dichtheid van 25 woningen per hectare. 

 Zes scenario’s werden uitgewerkt. Het aantal te realiseren woningen 

varieert hierbij van 119 tot 145. Hierover is er overleg geweest met de 

gemeente Pittem en werd er uiteindelijk 1 scenario als beste naar voor 

geschoven: inrichtingsvoorstel 5  (4,46 ha, 145 won; dichtheid 32,51 

w/ha; 110 publiek en 66 private parkeerplaatsen; 5 fietsenbergingen) 

 Dit scenario zal nu verder worden uitgewerkt. Er zal ook een 

praktijkbezoek worden georganiseerd om te kunnen weten wat de juiste 

woontypologieën zijn en hoe deze best kunnen worden ingepland. 
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- Ingelmunster: 

 

o Een voorstel voor de verdere inrichting van de nog vrijliggende gronden van De 

Mandelbeek tussen de Bruinbeekstraat en de Doelstraat werd in samenspraak 

met de gemeente Ingelmunster en VMSW opgemaakt. 

 Dit ontwerp werd inmiddels goedgekeurd door de raad van bestuur van 

De Mandelbeek en door de gemeenteraad van Ingelmunster. 

 In totaliteit kunnen hier 128 extra woonentiteiten worden gerealiseerd 

in verschillende fases. 

 

In het kader van het behalen van de sociale objectieven van de gemeente 

Ingelmunster werden reeds op 8/5/2014 de nodige aanmeldingen bij VMSW 

gedaan voor de aanleg van de wegenisinfrastructuur op deze projectzone.  

Tevens werd bij VMSW gevraagd om een studiebureau aan te stellen die de 

wegenis concreet kan uittekenen. Dit dossier was ook ingediend voor de 

overgangsregeling koop. De subsidiëring van deze uitbreiding van wegenis werd  

niet weerhouden gezien er door het te krappe budget op Vlaams niveau er nog 

meer bijkomende / strengere eisen werden gesteld. 

 

Ondertussen is duidelijker geworden waar een project dient aan te voldoen om 

toch nog subsidies voor de aanleg van wegenis van gemengde projecten 

(huur/koop) te kunnen bekomen.  

Het dossier dient te voorzien in een verhouding 80/20 waarbij er maximaal 20% 

koopwoningen kan in worden voorzien. 
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o Dossier ontwikkeling site langs kanaal:  

 De Mandelbeek werd in 2009 eigenaar van een perceel binnen de te 

ontwikkelen gronden. 

 Gezien de niet praktische vorm van deze gronden binnen het RUP 

diende er met een andere ontwikkelaar te 

worden overeengekomen waar De 

Mandelbeek haar deel zal kunnen realiseren. 

 

In 2013 werd een herwerkt voorstel van 

grondverdeling opgemaakt door 

studiebureau Jos Dumoulin. De sociale zone 

werd verplaatst naar zone 3 (gele zone) op 

het plan. Op deze zone kunnen 7 sociale 

woningen komen.   

Begin 2015 is er een akkoord gesloten met 

de diverse partners in deze ontwikkeling 

(Thiers, Romel, De Mandelbeek) om samen te ontwikkelen en tot een 

grondruil te komen (Thiers <–> De Mandelbeek).  

De verkavelingsaanvraag van het volledige dossier (incl. private 

ontwikkelaars) werd op 10 maart 2015 ingediend bij de gemeente en werd 

op 3 augustus 2015 vergund.  

 

Op 6 oktober 2016 is de ondertekening van de verkavelingsakte doorgegaan 

bij de Notaris Francis Vlegels alsook de effectieve ruil van de gronden van De 

Mandelbeek met ontwikkelaar Thiers. 

 

Werken met betrekking tot de aanleg van de wegenis werden opgestart eind 

2016. Aannemer wegenis is Vandenbuverie uit Waregem. 

De weg –en rioleringswerken worden opgesplitst in drie fasen: 

o Fase 1: aanleg riolering en rijweg 

o Fase 2: aanleg nutsleidingen 

o Fase 3 (na de bouw van de woningen en appartementen):  

aanleg parkings, wandel- en fietspaden en groenaanleg 

- Huidige timing: 

o Fase 1: start 5 december 2016 (uitvoeringstermijn 70  

werkdagen) 

o Fase 2: start begin april 2017 
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o Fase 3: op afroep i.f.v. de bouw woningen en 

appartementen  (uitvoeringstermijn 50 werkdagen) 

 

o Verkaveling MATEXI zijstraat van Kortrijkstraat (Anzegemse Route) 

 In het kader van de sociale last diende ontwikkelaar MATEXI 2 loten als 

sociale last aan te bieden. 

 Deze gronden werden in 2012 aangekocht. 

 Hierop kunnen twee koopwoningen worden gerealiseerd. 

 In 2015 werd Bart Vandekerckhove aangesteld als architect. 

 Ingenieur technieken, stabiliteit, EPB verslaggever en VC zijn aangesteld. 

 Sonderingen en infiltratieproeven werden uitgevoerd. 

 Voorontwerp en definitief ontwerp werden goedgekeurd door VMSW  

 Aanbestedingsdossier is klaar; de openbare aanbesteding zal doorgaan 

op donderdag 6/7/2017 om 11u.   

 

 

 

 

 

o Verkaveling Dumobil Kortrijkstraat Ingelmunster 

 

In het kader van de verplichtingen grond en 

pandenbeleid kocht De Mandelbeek van ontwikkelaar 

DUMOBIL een perceel grond aan van 1014 m² gelegen 

langs de Kortrijkstraat. 

 

Na een architectuurwedstrijd werd architectenburo 

Berkein uit Aalter aangeduid als laureaat. 

Dit ontwerp werd nog aangepast naar aanleiding van de 

opmerkingen van de dienst stedenbouw Ingelmunster. 

 

Uiteindelijk resulteerde dit in het volgende ontwerp:  

Een modern appartementsgebouw met 3 bouwlagen en een 

ondergrondse parkeergarage,  

dit met 12 appartementen met 2 slpk en 1 appartement met 3 slpk.  

 

 Ingenieur technieken, stabiliteit, EPB verslaggever en VC zijn aangesteld. 

 Sonderingen en infiltratieproeven werden uitgevoerd. 
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 Indeling parkeergarage en stabiliteit diende te worden herzien. 

 

 De bouwvergunning is aangevraagd op 8/12/2015 bij de gemeente en is 

op 1/3/2016 goedgekeurd aan ons overgemaakt.  

 Het definitief ontwerp werd goedgekeurd door VMSW. 

 De openbare aanbesteding zal doorgaan op donderdag 6/7/2017 om 

10u.   

 

3D Visualisaties aangepast ontwerp Berkein 2016  

 

 

- Wingene: 

 

o Gronden Eikenstraat:  Gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied (4354 m²). 

Werden in 2012 aangekocht. Onderhandelingen voor het nog verwerven van een 

bijkomend perceel aan de 

overzijde van de straat werden 

uiteindelijk stopgezet.  

 

Gezien het grond en 

pandenbeleid vernietigd is, dient 

hier ook geen bijkomende sociale 

last meer te worden aangeboden. 

  

Er zal binnenkort worden gekeken om een architect aan te stellen zodat het 

project kan worden opgestart. 

 

 
 

 

 

o Gronden Zandbergstraat: in het kader van het realiseren van sociale assistentie 

woningen vlakbij het nieuwe rusthuis dat in opbouw is te Wingene kwam een 

perceel achtergrond te koop van 1830 m². 
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Gezien deze opportuniteit haalbaar en betaalbaar was heeft De Mandelbeek op 

vraag van de gemeente deze gronden op 23/5/2014 aangekocht. 

Reeds in 2015 werd aan het aankoopcomité gevraagd om verdere stappen te 

zetten om nog omliggende achtergronden te kunnen verwerven zodat dit een 

volwaardig project kan worden. 

Gezien de reorganisatie van de aankoopcomités konden die de opdracht niet 

meer uitvoeren.  

De Mandelbeek heeft hierop in 2016 een nieuwe onderhandelaar van de WVI 

aangesteld om daar alsnog bijkomende gronden te verwerven. 

 

Gezien er op het terrein nog een loods + garage aanwezig was hebben wij na een 

prijsvraag een aannemer aangesteld. Dit was de nv Damman uit Tielt. 

Deze aannemer voerde de sloopwerken in de maand september 2016 uit. 

 

- Sint-Eloois-Winkel (Ledegem): 

 

o Projecten ‘Tuileboomstraat’:  

o 12 koopwoningen + 12 huurwoningen ‘Het bunderhof’ 

 12 koopwoningen en 12 huurwoningen worden hier gebouwd.  

 De openbare aanbesteding is doorgegaan op 20 februari 2013.  

 Laagste reglementaire bieder was Bouwcentrale Modern uit Kaprijke 

voor een bedrag van 2.956.746,23. 

(of gemiddeld € 123.197,63 excl. BTW per woning) 

 Officiële start der werken was voorzien op 28/10/2013 met een 

uitvoeringstermijn van 480 kalenderdagen. Door vertraging in de 

wegeniswerken en wat problemen met de grondafvoer konden de 

bouwwerken echter pas effectief starten begin 28/4/2014. Vernieuwde 

einddatum was 21/8/2015 geworden. 

 Doch opnieuw liep de bouw van de woningen zware vertraging op 

waardoor de nieuwe voorziene einddatum niet werd gehaald.  

 Op 12/1/2016 werd het faillissement van de hoofdaannemer 

Bouwcentrale Modern uitgesproken. 

 De Mandelbeek stelde een advocaat aan om haar belangen te 

verdedigen. 

 In mei 2016 werd er een staat van bevinding opgemaakt door architect 

Corselis. Onze advocaat bezorgde die aan de aangestelde curatoren. 
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 In juli van 2016 werd ook voor deze werf een akkoord bekomen over de 

afrekening. Een deel van de bij KBC geplaatste waarborg kon worden 

vrijgegeven ten belope van € 129.651,94 ten voordele van De 

Mandelbeek. 

 Voor de bouw van de 12 koopwoningen werd door de Provincie West-

Vlaanderen een renteloze lening (0 %) toegestaan. De deadline voor 

terugbetaling van de lening was oktober 2016. 

Gezien het faillissement kon de einddatum voor terugbetaling van deze 

renteloze lening niet worden gehaald. De Mandelbeek heeft in overleg 

met VMSW deze renteloze lening omgezet naar een marktconforme 

bulletlening bij VMSW op maximum 3 jaar.  

 Op 6 oktober 2016 werd d.m.v. een procedure van beperkte prijsvraag 

een her aanbesteding gedaan van deze werf die halverwege de 

uitvoering in faillissement is gegaan. 

 Er waren twee deelnemers NV Durabrik en Recon bouw. Laagst 

biedende reglementaire bieder was de NV Durabrik uit Drongen. Dit 

voor een bestelbedrag van € 2.139.774,95 

De werken werden besteld en heropgestart op 1 november 2016 met 

een uitvoeringstermijn van 240 kalenderdagen.  

Normale einddatum zou dan 29/6/2017 moeten worden.  

 

Koopgedeelte: begin februari 2017  

 
Huurgedeelte: begin februari 2017 

 

 

o Bijkomende gronden De Hoogte  

 De aankoop van deze gronden is doorgegaan in februari 2010. 

 Gezien voorgaande projecten in uitvoering, werden voor dit dossier 

voorlopig nog geen verdere stappen gezet. 
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- Kortemark:  

o Resterend deel verkaveling F. Deprezstraat – D. Mergaertstraat: er kunnen nog 

31 sociale woningen gerealiseerd worden langs deze nieuw aangelegde wegenis 

 Voorlopig nog geen verdere stappen ondernomen gezien het andere 

lopende dossier te Kortemark.  

 

o BPA Koutermolen: Projectontwikkelaar HYBOMA wenst een aantal 

verkavelingen te realiseren te Kortemark. Gezien het grond en pandenbeleid 

diende zij hiervoor te voldoen aan het sociaal objectief. Als invulling van de 

sociale last hebben zij ons de gronden aan de 

Koutermolenstraat (loten 2 t.e.m. 10) verkocht. Aankoop is in 

2012 doorgegaan. 

Op de aangekochte terreinen stond een oud boerderijtje. De 

afbraak ervan werd uitgevoerd in het voorjaar van 2013. 

 

Na een architectuurwedstrijd werd in 2014 een architect 

aangesteld: dit was Claeys Architecten uit Passendale. 

Ingenieur technieken, stabiliteit, EPB verslaggever en VC 

werden aangesteld. 

Het dossier defintief ontwerp is ingediend bij VMSW 

en goedgekeurd.   

 

Studiebureau Verhaeghe werd door VMSW 

aangesteld als ontwerper voor de wegenis. 

Dossier wegenis is klaar.  

 

Dit dossier is weerhouden in de overgangsregeling van de koop.  

Hierdoor kan de maatschappij alsnog rekenen op subsidies voor de 

aanleg van de wegenis. Dit mits tijdige realisatie. 

 

Dossier bouwvergunning voor de woningen en wegenis werd 

ingediend bij de gemeente op 27/1/2017.  

 

 

Doelstelling is de wegenis nog dit jaar te kunnen starten en aansluitend de bouw 

van de woningen. Om dit te kunnen realiseren zullen we de aanbesteding van de 

woningen nog in 2017 dienen te organiseren. 
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- Izegem:   

o Project Hondekensmolenstraat (10 huur + 18 koopwoningen) –  

nieuwe straatnaam ‘Mercuriusstraat’ 

 Projectontwikkelaars Imroder en Bovako beslisten te Izegem (dichtbij de 

grens met Ingelmunster) een grote verkaveling te realiseren. 

 In het kader van de sociale last van het grond en pandenbeleid dienen 

hierbij 28 sociale woningen te worden gerealiseerd (10%). 

 
 De Izegemse Bouwmaatschappij (IBM) zal deze sociale last realiseren 

samen met De Mandelbeek (DMB). De IBM zal hierbij instaan voor het 

gedeelte huur (12 woningen) terwijl DMB het koopgedeelte (16 

woningen) zal realiseren. 

 Totale grondoppervlakte van het sociale deel is 8033 m².  

 De Mandelbeek kocht op 15/12/2011 in onverdeelde eigendom met de 

Izegemse Bouwmaatschappij 18/28 ste van deze projectzone. 

 Na een voorselectie met openbare oproep werd in twee fases 

uiteindelijk groep 3 uit Brugge aangeduid als laureaat van de 

architectuurwedstrijd. 

 

Hiernaast het inplantingsplan en een aantal visualisaties van het 

winnende ontwerp van Groep 3 architecten.  

(16 koopwoningen  – links / 12 huurwoningen - rechts).  

 

Grondruil met aanpalende eigenaar om tot een optimalere indeling 

te kunnen komen is gerealiseerd eind 2014. 

Ingenieur technieken, stabiliteit, EPB verslaggever en VC zijn 

aangesteld. 
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Infovergadering voor omwonenden is doorgegaan eind april 2015. 

 

Dossier is weerhouden in de overgangsregeling van 

de koop. 

Hierdoor kan de maatschappij mits tijdige realisatie 

rekenen op subsidies voor de aanleg van de wegenis. 

 

Studiebureau Haegebaert werd aangesteld door 

VMSW voor ontwerp van de wegenis en omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een regeling werd getroffen met 

nutsmaatschappijen en Aquafin m.b.t. doorgang en 

afwatering van hun leidingen, rioleringen. 

 

Bouwvergunning woningen werd ingediend eind december 2015. 

Bouwvergunning wegenis werd aangevraagd 15 maart 2016. 

Op 9 mei 2016 werd de bouwvergunning afgeleverd voor het project.  

 

Aanbestedingsdossier werd goedgekeurd door VMSW. 

 

Openbare aanbesteding werd gepubliceerd op 19/5/2017 en zal 

doorgaan op vrijdag 7 juli 2017 om 10u.  

 

Doelstelling is om wegenis nog dit jaar te kunnen starten en om de bouw 

van de woningen aansluitend begin 2018 te kunnen laten starten. 
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 4.8. Tijdsplanning van de te realiseren huur en koop projecten 

 

 

 

 

Wanneer dit bouwritme kan worden aangehouden zal De Mandelbeek in 2019 meer als 500 

huurwoningen in beheer hebben. 

 

TIJDSPLANNING VAN REALISATIE GEPLANDE PROJECTEN HUUR & KOOP DE MANDELBEEK
onder voorbehoud

projecten worden opgenomen in het jaar dat ze voorlopig opgeleverd (of aangekocht) worden

enkel projecten met een redelijke zekerheid van realisatie worden opgenomen in de tabel

project op dit moment in uitvoering / in opbouw

Potentieel huur koop huur koop huur koop huur koop

Ingelmunster
  Bruinbeekstraat langs bestaande wegenis 19 10

  Site langs kanaal start 7

  Uitbreidingen Bruinbeekstraat - Doelstraat 128  aanvraag wegenis infrastructuur

       fase 1 29 start 9 20

       fase 2 19

       fase 3 80

  zijstraat Kortrijkstraat 2 start 2

  Kortrijkstraat (Dumobil)  11-14 start 13

Pittem
  Tussen koolskampstraat en Egemsestraat 110

SEW
  Het bunderhof fail l issement 12 12

  De hoogte 9

Kortemark
  Firmin Deprez - Désiré Mergaerstraat

     resterend deel verkaveling F deprezstraat 31

  Koutermolenstraat 9 start 6 3

Wingene
  Eikenstraat 12 start 8 4

  RUP Hoogweg / Koolstraat ?

  Zandbergstraat ?

Izegem
  Hondekensmolenstraat start 16

gerealiseerde huurwoningen 19 12 19 24

groei huurpatrimonium 448  => 460  => 479  => 503

gerealiseerde koopwoningen 0 22 5 40

20172016 2018 2019
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4.9. Het onderhoudscontract voor sanitaire en cv installaties 

Engie Cofely Services stond sedert midden 2007 in voor het onderhoud en de dépannages van het 

sanitair en de verwarmingsinstallaties in de woningen van onze maatschappij. Dit contract kwam te 

vervallen op 30 juni 2011, werd vernieuwd voor 3 jaar, aansluitend in 2014 opnieuw verlengd met 2 

jaar en kwam ten einde op 31/08/2016.  Er werd door studiebureau BM Engineering uit Roeselare 

een dossier opgemaakt voor de aanbesteding van een nieuw onderhoudscontract. Er werd 

ingeschreven door drie firma’s, nl. Dewisan Diksmuide, Engie Cofely en TSVB Torhout.  Op 

voorwaarde dat er geen bezwaar komt tegen de gunningsbeslissing zal de opdracht toegewezen 

worden aan Engie Cofely.  De prestaties zouden dan kunnen starten vanaf 1 juli 2017 voor een 

termijn van 3 jaar.  

 

In de periode mei 2016 – april 2017 werden in totaal 398 oproepen voor dépannages ontvangen. Dit 

is stijgend in vergelijking met de periode 2015/2016 (343 oproepen).  Het grootste van de oproepen 

worden binnen de 48 uur behandeld en opgelost. 

Naast het curatief onderhoud is er ook een preventief onderhoud. Bij dit jaarlijks onderhoud worden 

de sanitaire installaties gecontroleerd op goede werking en worden de verplichte verbrandings- en 

reinigingsattesten opgemaakt van de verwarmingsinstallatie. Deze jaarlijkse opdracht gebeurt bij alle 

huurwoningen. Door dit nazicht kunnen de installaties op een continu veilige en bedrijfszekere 

manier blijven werken.  

 

 

mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr

dépannage 2014/2015 22 28 25 20 20 18 28 33 25 26 33 24

dépannage 2015/2016 23 14 15 18 39 30 32 40 42 28 30 32

dépannage 2016/2017 25 22 21 22 25 55 46 46 64 31 29 12
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4.10 Het energiezuinig maken van de bestaande woningen 

Teneinde de stijgende energiekost ook voor de huurder betaalbaar te houden en om conform te zijn 

met het Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) van de Vlaamse overheid wordt er met 

regelmaat door De Mandelbeek geïnvesteerd in het 

energiezuiniger maken van het bestaande patrimonium. 

De programmapunten van het ERP zijn om tegen 2020 

° alle daken geïsoleerd te krijgen; 
° alle enkel glas te vervangen door isolerend glas; 
° verouderde verwarmingsinstallaties uit de Vlaamse   
woningen te bannen. 
 
Overzicht patrimonium toestand eind 2016 met 24 
huurappartementen en 424 huurwoningen 
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Het plaatsen nieuwe cv ketels en vervangen verouderde installaties 

In de voorgaande jaren werden door de 

maatschappij reeds aanzienlijke inspanningen 

geleverd om het aantal oude cv ketels te vervangen 

door nieuwe zuinige toestellen. Wanneer bij een 

defect de herstelkosten van een ketel ouder dan 15 

jaar te hoog oplopen, wordt de ketel vervangen door 

een nieuw condenserend type.  

Deze actie wordt mede ondersteund door de 

premies uitgereikt door de VMSW. In 2016 werd een 

premie (€ 800 / ketel) voorzien voor vervanging van 

een verwarmingsketel ouder dan 25 jaar of voor de 

vervanging van een kachel door een cv-installatie, 

deze regeling geldt eveneens voor vervangingen in 2017, tot einde budget. 

In 2007 werden 24 oude ketels vervangen door nieuwe condenserende ketels. 

In 2008 werden 35 oude ketels vervangen door nieuwe condenserende ketels. 

In 2009 werden 3 oude ketels vervangen door nieuwe condenserende ketels. Tevens in 2009 werden 

4 nieuwe cv installaties geïnstalleerd in woningen die vroeger werden verwarmd d.m.v. een kachel. 

In 2010 werden 5 oude ketels vervangen door nieuwe condenserende ketels. Tevens in 2010 werden 

3 nieuwe cv installaties geïnstalleerd in woningen die vroeger werden verwarmd d.m.v. een kachel.  

In 2011 werd 1 oude cv ketel vervangen te Pittem en werden 2 cv installaties geïnstalleerd in oudere 

woningen die tot nu toe werden verwarmd met een gaskachel.              

In 2012 werden 23 ketels nieuwe condenserende ketels geplaatst waarvan ruim de helft in Pittem.    

In 2013 werden 8 nieuwe condenserende ketels geplaatst ter vervanging van defecte of verouderde 

toestellen.                     

In 2014 werden 6 nieuwe condenserende ketels geplaatst. 

In 2015 werden 9 nieuwe condenserende ketels geplaatst  
In 2016 werden 6 oude ketels vervangen door een nieuw condenserend type en in 2 woningen 
werden de gaskachels vervangen door een CV-installatie.  
 

Tegen 2020 is het de bedoeling dat alle gas- en elektrische kachels, in totaal 69 woningen, worden 

vervangen door een centrale verwarming uitgerust met een condenserende gasketel. Overzicht: 

 Ingelmunster: 14 te vervangen gaskachels 

 Kortemark: 15 te vervangen gas-/mazoutkachels 

 Sint-Eloois-Winkel: 10 te vervangen gas-/houtkachels 

 Pittem: 8 te vervangen gas-/mazoutkachels 

 Wingene: 22 te vervangen elektrische verwarmingsaccumulatoren 

 

Bureau BM Engineering heeft hiervoor in 2016 een studie gemaakt i.f.v. de aanbesteding.  Vier 

firma’s hebben ingeschreven m.n. Dewisan Diksmuide, Deneckere Lieven Kortrijk, Engie Cofely en 

TSVB Torhout. De opdracht zal toegewezen worden aan TSVB Torhout op voorwaarde dat er geen 

bezwaar komt tegen deze gunningsbeslissing. 
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Hieronder de evolutie van de ouderdom van de cv toestellen. Eind 2016 telt het patrimonium 376 

CV-installaties. 

Uit de grafiek blijkt dat 59 % van de installaties jonger is dan 10 jaar.  

 

 

Het aanbrengen van dakisolatie  

Vanaf 2010 werd een aanvang gemaakt met het aanbrengen van dakisolatie in woningen. Als eerste 

werden in 2010 te Pittem 6 bejaarden- woningen van 15 cm dakisolatie voorzien. 

In 2011 werden de daken van 39 bejaarden- woningen te Kortemark geïsoleerd.   

In 2012 werden 43 woningen geïsoleerd met in totaal 2510 m² dakoppervlak.  

In 2013 werden 81 woningen geïsoleerd met in totaal 4908 m² dakoppervlak. Deze woningen zijn 

gelegen in Kortemark (13 woningen), Sint-Eloois-Winkel (33 woningen) en Ingelmunster (35 

woningen) 

In 2014 werden de resterende niet conforme daken van het patrimonium geïsoleerd. Daarbij werden 

eveneens de daken die een geringe isolatie bezaten opnieuw geïsoleerd. Dit ging om gezamenlijk 30 

woningen met een totaal dakoppervlakte van 1821 m², gelegen in de Burchtstraat en in de Oostwijk 

te Pittem. Deze inspanning werd beloond met een premie van 18,00 €/m², uitgereikt door de 

netbeheerder. 

In 2015 werden de zolderwanden van 14 woningen in Sint-Eloois-Winkel bijkomend geïsoleerd met 

harde isolatieplaten met een dikte van 6 cm.  

Alle hellende daken of zoldervloeren van het patrimonium zijn nu conform de Vlaamse 
dakisolatienorm. Deze norm trad in werking op 1 januari 2015. De R-waarde van de dak- of 
zolderisolatie  moet vanaf dan minstens 0,75 m²K/W bedragen. Dat betekent in praktijk dat er 
minstens zo’n 3 à 4 cm dakisolatie moet aanwezig zijn. 
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aantal cv toestellen 2014 98 124 83 28 18 4 0 0
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OVERZICHT ISOLATIEWERKEN         

2010 Molenkouterstraat  Pittem 6 woningen 15 cm isolatie 

2011 PM Devloostraat Kortemark 14 woningen 15 cm  isolatie 

2011 Vlaswijk  Ingelmunster 15 woningen 18 cm isolatie 

2011 Breughellaan Wingene 5 woningen 18 cm isolatie 
2011 Molenkouter Wingene 5 Woningen 18 cm isolatie 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2013   
2013   
2013 
2013 
2013   
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013   
2013 
2014 
2014 
2014 
2015 

Molenkouterstraat 
Vlaschaardlaan 
Molenlaan 
Tieltstraat 
Notaris Loridanstraat  
Puttensdreef 
Striepmeersstraat 
Firmin Deprezstraat 
P.M. De Vloostraat 
Boerderijstraat 
F. Devosstraat 
Sint Michielsplein 
Vlaschaardlaan 
Acaciaplein 
Bollewerpstraat 
Doelstraat 
Jan Breydelstraat 
Nieuwstraat 
Peter Benoitstraat 
Sint Amandstraat 
Burchtstraat 
Burchtstraat  
Oostwijk 
Vlaschaardlaan 

Pittem 
SEW 
Wingene 
Pittem 
Pittem 
Pittem 
Pittem 
Kortemark 
Kortemark 
SEW 
SEW 
SEW 
SEW 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Pittem 
Pittem 
Pittem 
SEW 

4 
14 
12 

3 
3 
1 
6 

    2 
  11 
    2 
   2  
  6 
23 
  9  

2   
1 

19 
  1 
  1 
  2 

                              22 
                                6 
                                2 
                              14 

woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woning 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 
woning 
woningen 
woning  
woning 
woningen  
woningen 
woningen 
woningen 
woningen 

18 cm isolatie 
15 cm isolatie 
15 cm isolatie 
15 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
16 cm isolatie 
18 cm isolatie 
18 cm isolatie 
  6 cm wandisolatie 

Totaal per 31/12/2016  199 woningen  

     
 

Het plaatsen van hoogrendementsglas en vervangen houten schrijnwerk 

Na het voltooien van de dakisolatie wordt planmatig gezorgd voor het plaatsen van isolerend PVC 

schrijnwerk voorzien van hoogrendementsglas. In het kader van ERP 2020  wordt er vanaf 2015 een 

aanbesteding uitgeschreven per gemeente. De opmaak van de renovatiedossiers is toevertrouwd aan 

Architect Els Bouckhout uit Brugge, Sint  Michiels.  

Voor de renovatiewerken in Ingelmunster werd er een offerte opgemaakt door Bekaert Building 

Company Waregem en Winsol Izegem. Na vergelijk werd de opdracht voor de vervanging van het 

schrijnwerk in Ingelmunster toegewezen aan Winsol. In uitbreiding van deze werken te Ingelmunster 

besliste De Mandelbeek om ook de woningen van Sint-Eloois-Winkel toe te wijzen aan Winsol. 
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Overzicht planmatige renovaties schrijnwerk:   

 Ingelmunster : 53 woningen in 2016 / 2017   

 Sint-Eloois-Winkel: 46 woningen in2017 / 2018 

 Pittem: 49 woningen in 2018 / 2019 

 Kortemark: 26 woningen in 2019 /2020 

 Wingene: 30 woningen in 2019 / 2020 

 

In Ingelmunster werden de ramen, deuren en poorten door Winsol 

vernieuwd en men legt momenteel de laatste hand aan de 

buitenafwerking.  

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Energiesnoeiers, sensibilisering van de huurders  

De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Eandis en Infrax) hebben een aantal sociale openbare 

dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel 

wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers, zij kunnen helpen om de 

energiefactuur te verminderen. Voor de huurder bij onze SHM is de energiescan gratis.  

 

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen De Mandelbeek en Energiesnoeiers – 

Werkspoor.be. De bedoeling is telkens na het renoveren van het buitenschrijnwerk, per gemeente, 

een energiescan te laten uitvoeren in de woningen. Deze energiescan bevat een eenvoudige maar 

grondige doorlichting van de energiesituatie van de 

woning en van de energiefactuur. De bewoner krijgt 

energietips, de beste energieleverancier wordt gezocht 

met behulp van de V-test en er wordt een pakket van 

energiebesparende maatregelen aangeboden: 

bijv. spaarlampen, spaardouchekop, timer op 

elektrische boiler, buisisolatie, verdeelstekker met 

schakelaar, radiatorfolie, ....  Als resultaat van deze 

energiescan krijgt de bewoner een verslag met de 

energiebesparende tips en bijkomende suggesties om 

nog bijkomend energie te besparen.  

 

 

Ingelmunster is de gemeente die eerst aan de beurt komt. 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUm5v63oXUAhWEWRQKHd41D54QjRwIBw&url=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/bestel-gratis-uw-energiebespaar-kalender-voor-2009.html&psig=AFQjCNEYR5qecN7kyZxqN9QhOzkxTv6wmA&ust=1495619470224882
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5. De toewijzingen van woningen          

 Heel wat kandidaten staan meerdere jaren op een wachtlijst vooraleer zij een woning kunnen 

worden toegewezen. In de tabel en grafiek hieronder kan u een idee krijgen van het aantal 

toewijzingen per jaar die er gebeuren voor onze maatschappij. Dit voor over de laatste 5 jaar en 

verder opgesplitst per gemeente. 

 Normaal gezien gebeuren er elk jaar ongeveer 15 a 20 toewijzingen van bestaande woningen. 

In jaren waar er nieuwe projecten worden gerealiseerd kan dit gevoelig stijgen: Zo was dit zo in 2014 

wanneer de 20 woningen van het project Seyntex in Wingene werden toegewezen. Begin 2015 

werden in Ingelmunster ook reeds 19 nieuwe woningen Bruinbeekstraat Ingelmunster toegewezen. 

Deze woningen waren echter pas eind 2016 woon klaar. Het project 12 woningen SEW had normaal 

ook toegewezen en opgeleverd dienen te zijn in 2015. Dit project is nog lopende en zal pas in 2017 

kunnen worden toegewezen. 

 Als we het aantal toewijzingen van bestaande woningen uitzetten t.o.v. het aantal kandidaat 

huurders op de wachtlijst bvb. voor 2016:  12 op 514 kandidaat huurders (of +/- 2,3%) dan wordt 

duidelijk waarom het heel lang kan duren vooraleer iemand een woning wordt toegewezen. 

Als er in de toekomst nog voorrang zal dienen te worden gegeven aan mutaties i.f.v. de 

onderbezetting zal dit de wachtlijsten en wachttijden alleen nog langer maken. 

 

 Het lage aantal toewijzingen (of vrijkomen) van bestaande woningen (15 a 20) t.o.v. het 

totaal aantal woningen (> 400) geeft ook aan dat er niet veel verloop is van huurders (slechts 4 a 5%).   

2012 2013 2014 2015 2016

Wingene 6 5 25 5 4

Kortemark 1 1 3 0 2

SEW 1 2 2 3 0

Pittem 6 2 2 6 2

Ingelmunster 4 5 1 23 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

toewijzingen per jaar per gemeente

Ingelmunster Pittem SEW Kortemark Wingene



Pagina | 39  
 

  6. De huurders            

 6.1. Onderverdeling van het aantal huurders volgens het inkomen 

 

 

 5 % van de huurders heeft een belastbaar inkomen lager dan 9915,75 euro (-1% t.o.v. vorig jaar 6 %). 

60,5 % van de gezinnen hebben een inkomen tussen 9915,75 euro en 19831,50 euro (+0,5% t.o.v. 

vorig jaar 60 %). 34,5 % van de huurders heeft een inkomen hoger dan 19831,51 euro.  (+0,5% t.o.v. 

vorig jaar 34%)  

Er is een verdere zeer lichte verschuiving naar iets hogere inkomens t.o.v. de voorgaande jaren. 

 

 

 

inkomenscategorie van tot aantal % aantal

cat 1 -€                    6.197,33€          4 1%

cat 2 6.197,34€         7.436,80€          6 1%

cat 3 7.436,81€         8.676,27€          3 1%

cat 4 8.676,28€         9.915,74€          8 2%

cat 5 9.915,75€         11.155,21€        9 2%

cat 6 11.155,22€       12.394,68€        12 3%

cat 7 12.394,69€       13.634,15€        32 8%

cat 8 13.634,16€       14.873,62€        75 18%

cat 9 14.873,63€       16.113,09€        47 11%

cat 10 16.113,10€       17.352,56€        35 8%

cat 11 17.352,57€       18.592,03€        30 7%

cat 12 18.592,04€       19.831,50€        18 4%

cat 13 19.831,51€       21.070,97€        12 3%

cat 14 21.070,98€       22.310,44€        9 2%

cat 15 22.310,45€       23.549,87€        13 3%

cat 16 23.559,88€       en meer 113 27%

totaal 426 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

4 6 3 8 9 12
32

75
47 35 30 18 12 9 13

113

VERDELING AANTAL HUURDERS VOLGENS 
INKOMEN
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 6.2. Onderverdeling van de huurders volgens de reële te betalen huur 

 

 

Cijfers 2016: slechts 4 % van de gezinnen betaalt een huurprijs lager dan 149 euro (4 % vorig jaar), 

heel wat meer dan de helft van de huurders betaalt een huurprijs vanaf 149 euro tot 298 euro (59 

%),  11 % betaalt een huurprijs vanaf 298 euro en tot 397 euro (vorig jaar 14%). 26 % betaalt een 

huurprijs die hoger is dan € 397. 

In de evoluties in huurprijsberekening over de verschillende jaren (van 2014 over 2015 naar 2016) 

zijn er niet zo’n grote schommelingen meer.  

Er zijn geen huurprijzen meer lager dan € 124.  

Het overgrote deel van de huurders betaalt een zeer betaalbare huurprijs; 63% van de huurders 

betaalt minder dan € 300.  

In 2016 bedroeg de gemiddelde huur voor een woning € 300 per maand (excl. huurlasten) (in 2015 € 

292). Voor een appartement was dit € 342 per maand (excl. huurlasten). (in 2015 € 330) 

Er zijn in 2016 een groter aantal van de meer betalende huurders (> € 471). Het aantal steeg van 65 

in 2014, naar 69 in 2015 en verder naar 79 in 2016.  
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6.3. Gezinsgrootte 

Meer dan 74 % (of 316 van de 426) van de gezinnen bestaat uit hoogstens 2 personen.  

Gezinnen bestaand uit 3 personen maken 12 % uit van huurders. Gezinnen met 4 personen 7 

% van de huurderpopulatie. Gezinnen bestaand uit 5 of meer personen maken slechts 6 % uit 

van de huurderpopulatie.  Ten opzicht van vorig jaar blijven de aandelen van de verschillende 

groepen +/- gelijk.  

 6.4. Onderverdeling van de huurders volgens leeftijd (van hoofdondertekenaar) 

 

Niemand is jonger dan 21 jaar (en ouder dan 18). Een 2 % is jonger dan 30 jaar. 29 % is tussen 

de 30 en 50 jaar. 37 % Tussen de 50 en 70 jaar. Heel wat meer dan een kwart (32 %) is ouder 

dan 71 jaar. Gezien 69 % ouder is dan 50 jaar hebben we bijgevolg een overwegend ouder 

huurderspubliek.  

47%

27%

12%

7%

4% 2%

0% 1%

0%

Grootte gezinnen huurders

Alleenstaanden

Gezin 2 personen

Gezin 3 personen

Gezin 4 personen

Gezin 5 personen

Gezin 6 personen

Gezin 7 personen

Gezin 8 personen

Gezin 9+ personen

0% 2%
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20%

20%17%

32%

Verdeling aantal huurders volgens leeftijd

jonger dan 21 jaar

van 21 tem 30 jaar

van 31 tem 40 jaar

van 41 tem 50 jaar

van 51 tem 60 jaar
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6.5 Redenen van opzeg van het huurcontract  

 

Onderstaande tabel geeft een goed overzicht van de motivatie van de opzeg van het 

huurcontract dit over een periode van de laatste 4 jaar. 

 

Belangrijkste conclusies: 

In bijna 97 % van de gevallen gaat het om de huurder die de opzeg heeft. In slechts 3 % van 

de gevallen heeft de maatschappij de opzeg gegeven. 

Deze verhouding geeft ook aan dat er een hoge woonzekerheid is bij de huurders van onze 

maatschappij. 

In het geval de huurder de opzeg geeft dan gaat het op de eerste plaats (42 %) omwille van 

het overlijden van de huurder. In tweede instantie (22 %) omdat huurder bij een partner wil 

gaan bijwonen of in derde instantie (18%) omwille van het niet meer zelfstandig kunnen 

wonen en de wens om te verhuizen naar een rusthuis. 

In een kleiner aantal gevallen gaat het omwille van de mutatie naar een kleine of aangepaste 

woning (7,5 %). Alle andere redenen zijn eerder uitzonderlijk. 

In het geval de maatschappij de opzeg betekende is de voornaamste reden het niet betalen 

van de huur. 

 

 

 

 

Tabel redenen opzeg van huurcontract

2012 2013 2014 2015 2016 totaal %

motivatie

17 13 15 20 12 77 96,3%

overleden 8 5 7 8 6 34 42,5%

mutatie kleine of aangepaste woning 1 1 1 2 5 6,3%

gaan bijwonen bij partner 7 2 4 2 3 18 22,5%

naar rusthuis 3 2 7 3 15 18,8%

aankoop woning 1 1 1,3%

woning ipv appartement 1 1 1,3%

te ver van werk 1 1 1,3%

terug naar stad 1 1 2 2,5%

motivatie

oplopende huurachterstal 1 1 1 3 3,8%

18 13 16 20 13 80 100%

periode 5 jaaropzeggingen per jaar

opzeggingen door de huurder

opzeggingen door de SHM
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7. Financiële gegevens            

 

Het resultaat van het boekjaar 2016 bedraagt 13.863 euro rekening houdend met alle nodige 

voorzieningen en afschrijvingen.  We stellen voor dit resultaat als volgt te bestemmen: 

Over te dragen winst van het boekjaar:       € 13.590,12 

 

Vergoeding aan het kapitaal :                          € 272,88 

      ____________ 

      €     13.863,00 

Er werden gedurende het boekjaar geen kosten gedaan voor onderzoek en ontwikkeling.  Na het  

boekjaar deden zich geen belangrijke, noemenswaardige gebeurtenissen voor die een merkelijke 

invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap. 

De vennootschap heeft geen bijkantoren en de waardering gebeurt op basis van continuïteit. 

Het kapitaal onderging geen wijzigingen en er werden geen eigen aandelen verkregen. 

Qua art. 523 Wetboek Vennootschappen zijn er geen meldingen te doen. 

Ingevolge art. 96,1° van het wetboek van vennootschappen bevestigt de raad van bestuur nog dat 

wordt verwacht dat de ontwikkeling en de resultaten van de onderneming in positieve zin zullen 

evolueren, en dat wordt verwacht dat de vennootschap haar positie in de markt op behoorlijke wijze 

zal kunnen handhaven.  Er doen zich geen noemenswaardige risico’s en onzekerheden voor waarmee 

de vennootschap wordt geconfronteerd. 

De Algemene Vergadering wordt verzocht de voorgelegde jaarrekening goed te keuren en kwijting te 

verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris. 

De vennootschap zal, rekening houdend met de wettelijke voorschriften, de jaarrekening neerleggen 

bij de Nationale Bank van België op een verkort schema. 

Hierna volgt het ontwerp van de jaarrekening: 

Ingelmunster,  9 mei 2017 

 

Jean-Pierre DE CLERCQ 

Voorzitter van de raad van bestuur 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming

VANKEIRSBILCK ERIC

Beneluxstraat 13
8770 Ingelmunster
BELGIË

Bestuurder

DECLERCQ STEPHAAN

Rabattestraat 8
8340 Damme
BELGIË

Bestuurder

MAES ALBERT

Steenovenstraat 22
8770 Ingelmunster
BELGIË

Bestuurder

DE CLERCQ JEAN-PIERRE

Kweekstraat 62
8770 Ingelmunster
BELGIË

Voorzitter van de Raad van Bestuur

DE CLERCK PETER

Kennedystraat 35
8770 Ingelmunster
BELGIË

Zaakvoerder

DEFREYNE JAN

Kweekstraat 24
8770 Ingelmunster
BELGIË

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

DE WAELE KATRIEN

Manegemstraat 18
8740 Pittem
BELGIË

Bestuurder

VERCOUTERE JELLE

Amersveldestraat 32
8610 Kortemark

Nr. BE 0405.553.634 VKT 2.1
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BELGIË

Bestuurder

LAGAE NIELS

Koning Boudewijnlaan 17/d
8880 Ledegem
BELGIË

Bestuurder

VANDEPUTTE SYBILLE

Cyriel Tangheplein 1
8870 Izegem
BELGIË

Bestuurder

BRAET TOM

Zandbergstraat 12
8750 Wingene
BELGIË

Bestuurder

GELAUDE PETER

Burchtstraat 19/bis
8740 Pittem
BELGIË

Bestuurder

D'HOOP ERIC

Kweekstraat 58
8770 Ingelmunster
BELGIË

Begin van het mandaat: 12-05-2015 Bestuurder

VANDENDRIESSCHE ENIGO

Hinnebilkstraat 57

BELGIË

Begin van het mandaat: 01-01-2016 Bestuurder

DERYCKE, CATRY & C° BVBA ( 00)

BE 0429.717.027
Pres. Kennedypark 6/11
8500 Kortrijk
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DERYCKE MARTIN

bedrijfsrevisor
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 27.973.799,61 28.544.781,75

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 27.973.502,51 28.544.484,65
Terreinen en gebouwen 22 26.940.326,21 25.443.636,17
Installaties, machines en uitrusting 23
Meubilair en rollend materieel 24 7.128,06 12.205,15
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 1.026.048,24 3.088.643,33

Financiële vaste activa 6.1.3 28 297,1 297,1

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 3.818.780,35 3.448.304,51

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 2.823.396,65 2.870.966,49
Voorraden 30/36 2.823.396,65 2.870.966,49
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 17.939,43 28.776,92
Handelsvorderingen 40 14.433,57 25.783,57
Overige vorderingen 41 3.505,86 2.993,35

Geldbeleggingen 50/53 301.397,73 300.307,14

Liquide middelen 54/58 372.351,8 245.202,44

Overlopende rekeningen 490/1 303.694,74 3.051,52

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 31.792.579,96 31.993.086,26

Nr. BE 0405.553.634 VKT 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 8.637.646,52 8.740.973,07

Kapitaal 10 6.822,01 6.822,01
Geplaatst kapitaal 100 19.561 19.561
Niet-opgevraagd kapitaal 101 12.738,99 12.738,99

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 4.097.136,53 4.083.546,41
Wettelijke reserve 130 1.956,1 1.956,1
Onbeschikbare reserves 131 3.361.850,28 3.348.260,16

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311 3.361.850,28 3.348.260,16

Belastingvrije reserves 132 733.330,15 733.330,15
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Kapitaalsubsidies 15 4.533.687,98 4.650.604,65

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 246.162,24 252.510,38

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168 246.162,24 252.510,38

SCHULDEN 17/49 22.908.771,2 22.999.602,81

Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 21.468.923,95 20.248.639,53
Financiële schulden 170/4 21.156.468,62 19.944.134,57

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3 21.156.468,62 19.944.134,57
Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9 312.455,33 304.504,96

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 1.202.812,57 2.660.245,84
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 888.460,07 2.033.065,65
Financiële schulden 43 348.979,75

Kredietinstellingen 430/8 348.979,75
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 246.904,9 125.433,64
Leveranciers 440/4 246.904,9 125.433,64
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 33.967,68 120.112,7

Belastingen 450/3 7.719,18 94.403,36
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 26.248,5 25.709,34

Overige schulden 47/48 33.479,92 32.654,1

Overlopende rekeningen 492/3 237.034,68 90.717,44

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 31.792.579,96 31.993.086,26

Nr. BE 0405.553.634 VKT 3.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 1.334.339,52 1.412.662,99

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Omzet 70 1.680.120,82 1.712.542,89
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 345.781,3 299.879,9

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 62 213.278,84 199.331,99
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 748.229,99 694.688,93
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8 -16.100
Andere bedrijfskosten 640/8 136.855,75 132.778,55
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 39,38

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 235.935,56 401.963,52

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 238.247,19 206.200,22
Recurrente financiële opbrengsten 75 238.247,19 206.200,22

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 466.635,57 445.789,61
Recurrente financiële kosten 65 466.635,57 445.789,61
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 7.547,18 162.374,13

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 6.348,14 6.348,14

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 32,32

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 13.863 168.722,27

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 13.863 168.722,27

Nr. BE 0405.553.634 VKT 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 13.863 168.722,27
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 13.863 168.722,27
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 13.590,12 168.449,39
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921 13.590,12 168.449,39

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 272,88 272,88
Vergoeding van het kapitaal 694 272,88 272,88
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697

Nr. BE 0405.553.634 VKT 5
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TOELICHTING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 37.047.282,62

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 209.420,8
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 45.767,32
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 37.210.936,1

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8219
Verworven van derden 8229
Afgeboekt 8239
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX 8.502.797,97

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8279 748.269,37
Teruggenomen 8289
Verworven van derden 8299
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309 13.633,75
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 9.237.433,59

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 27.973.502,51

Nr. BE 0405.553.634 VKT 6.1.2

8/15



Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P XXXXXXXXXX 297,1

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8365
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385
Andere mutaties (+)/(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 297,1

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8415
Verworven van derden 8425
Afgeboekt 8435
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8445

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8475
Teruggenomen 8485
Verworven van derden 8495
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8515

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 28 297,1

Nr. BE 0405.553.634 VKT 6.1.3
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

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

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 888.460,07

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 4.731.780,57

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 16.737.143,38

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891
Overige leningen 901

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Nr. BE 0405.553.634 VKT 6.3
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 2,5 2,5

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten 76
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Niet-recurrente kosten 66 39,38
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 39,38
Niet-recurrente financiële kosten 66B

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten 6503

Nr. BE 0405.553.634 VKT 6.4
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WAARDERINGSREGELS

5. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging
betrekking op:
en heeft zij een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van …….. €

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden
toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:
De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:
Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan
hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de onderneming:

II. Bijzondere regels
Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten : /
De herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa: /
Het bedrag aan immateriële vaste activa bevat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor
de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:
Activa,
met uitsluiting van de in leasing gehouden activa

Methode Basis Afschrijvings%
1. Oprichtingskosten
2. Immateriële vaste activa
3. Industriële, administratieve of commerciële
gebouwen
- verhuurde woningen A/L NG 1,50 – 6,67
- administratieve gebouwen L NG 3,33 – 3,33
- garages,autoboxen,bergpl L NG 5,00 – 20,00
4. Installaties, machines en uitrusting
- inrichting gebouwen(burelen) D NG 10,00 – 20,00
- installaties voor CV L NG 5,00 – 10,00
- liften L NG 3,33 - 4
- waterverwarmers L NG 10,00 – 20,00
5. Rollend materieel L NG 20,00
6. Kantoormaterieel en meubilair
- meubilair L NG 10,00 – 20,00
- informaticamaterieel L NG 20,00 – 33,00
- kantoormaterieel L NG 20,00 – 33,00
7. Andere materiële vaste activa
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:
- bedrag voor het boekjaar: EUR.
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR.

Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo,
Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen:
2. Goederen in bewerking - gereed product:
3. Handelsgoederen:
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop: volgens de aannemingsfacturen

Producten: /
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan
de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (Deze inlichting
is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering: /
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het
resultaat naar gelang van de vordering der werken]

Schuldvorderingen : op het eind van het boekjaar wordt een onderscheid gemaakt tussen achterstallen van zittende huurders en van vertrokken
huurders.
1. Zittende huurders: deze worden niet beschouwd als dubieus
2. Vertrokken huurders: deze personen met huurachterstal die meer dan 6 maand geleden vertrokken zijn worden als dubieus beschouwd:
a. Wanneer bij deze dubieuze huurders de achterstal definitief oninbaar is, wordt die vordering direct als minwaarde geboekt.
b. Wanneer bij deze dubieuze huurders de achterstal gedeeltelijk oninbaar is, wordt op die vordering een waardevermindering geboekt. Dit
volgens een % van wat blijkt definitief oninbaar te zijn.

Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een]
[geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Kapitaalsubsidies:
De kapitaalsubsidies worden geboekt op het ogenblik dat ze opeisbaar zijn en worden opgesplitst in een deel kapitaalsubsidies en een deel
uitgestelde belastingen.
De uitgestelde belastingen bedragen 5,15 % van het totale bedrag.
Uitgestelde belastingen en kapitaalsubsidies worden jaarlijks afgeschreven gelijklopend met het tempo van de afschrijvingen der onderliggende
activa met uitzondering van de kapitaalsubsidies op gronden welke niet worden afgeschreven.
Uitbetaalde kapitaalsubsidies: Vlaams Overheid :€ 6.163.239,78.

Vreemde valuta: /
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten : /
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van
onroerende goederen: 0 EUR.

Nr. BE 0405.553.634 VKT 6.8
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE
JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,
artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde
multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van
de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het

ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

Aantal stemrechten

%Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden

aan effecten

a

Nr. BE 0405.553.634 VKT 8
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

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

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 1 3 2,5 VTE 2,5 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 1.724 2.575 4.299 T 4.283 T

Personeelskosten 102 202.010 T 199.331,99 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 1 3 2,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 1 3 2,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 1 1 1,6

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203 1 1 1,6

Vrouwen 121 2 0,9

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211 1 0,1

hoger niet-universitair onderwijs 1212 1 0,8

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130 1 1

Bedienden 134 2 1,4

Arbeiders 132 1 0,1

Andere 133

Nr. BE 0405.553.634 VKT 12
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

Ingetreden

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister 205 0 0 0

Uitgetreden

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam 305 0 0 0

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de onderneming 5803 152 5813 58

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 152 58132 58

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831 1

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832 4

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833 96

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853

Nr. BE 0405.553.634 VKT 12
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7.7.4. Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap 

Art. 164 bis, 6de van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 

Art. 661, 6de van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen zoals 

aangepast door de wet van 23 januari 2001 

Gelet op het artikel 16 van de vennootschap en gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad 

van 26 april 2012 onder nummer 12080509 bevestigen de leden van de Raad van Bestuur en de 

commissaris revisor dat tijdens het dienstjaar 2016 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het 

sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig onderstaand artikel van haar statuten heeft bepaald: 

De vennootschap heeft als doel: 

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een 

voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van 

gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur; 

2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of 

ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te 

vervangen; 

3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 

4° de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en 

niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden, 

vastgesteld in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de 

Vlaamse Regering. 

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote 

gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 

De leden van de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de uitgave inzake investeringen, 

werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van 

de vennootschap te bevorderen. 

De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van het bestaande 

patrimonium. Het gaat hier over een totaalbedrag van  € 218.772,35. 

Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen om tegemoet 

te komen aan de kandidaat-huurders. De vraag voor het huren van een sociale woning overtreft nog 

steeds ruimschoots het aanbod. Er zijn 514 kandidaat-huurders op de wachtlijst op 31/12/2016 

waarvan 5 zittende huurders die intern wensen te verhuizen. 

De totale investering bedroeg  € 209.420,80. 

Er werd op toegekeken dat de werkingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van 

het doel van de maatschappij, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in totaliteit € 213.278,84. 

De werkingskosten belopen € 29.477,16. 
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7.8. Evolutie van de boekhoudkundige winst 

 

 

* In 2011 diende eenmalig een inhaalbeweging van afschrijvingen te worden geboekt (t.w.v.                 

€ 709.012) waardoor het boekhoudkundig resultaat in dat jaar sterk negatief werd beïnvloed.  
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8. Personeel en opleiding            

PERSONEEL 

Bij onze maatschappij zijn momenteel 5 personeelsleden tewerkgesteld: 

Peter De Clerck  Directeur      In dienst sedert 1/1/1998 

    Opleiding Handelsingenieur   Voltijds 

 

Nicole Vandenabeele Financieel en administratieve medewerker In dienst sedert 1/12/2005 

    Opleiding Graduaat Boekhouden en Fiscaliteit 4/5 Functie 

 

Antoon Vandenberghe Polyvalent technisch medewerker  In dienst sedert 1/6/2012 

    Opleiding Industrieel Ingenieur   3/5 Functie 

Fien D’Huyvetter Sociaal medewerker    in dienst sedert 1/5/2017 

Opleiding Bachelor i/de Gezinswetenschappen ½ Functie 

Soetkin Verlinde  Poetsvrouw     In dienst sedert 1/11/2015 

      4u per week 

 

OPLEIDING 

Gedurende het jaar 2016 werden door het personeel volgende opleidingen / studiedagen / 

infosessies / workshops gevolgd: 

 

Omschrijving         Instantie 

Regionale workshop Wonen met gemeenten 

binnen het burgemeestersconvenant 24/2/2016    WVI 

Infosessie : Persoonsgegevens via KSZ 8/3/2016    VMSW 

Studiedag Woonforum 18/3/2016      VMSW 

Vennootschapsbelasting 18/4/2016      Fiscale Hogeschool  

Cursus Website   26/4/2016      VMSW  

Infosessie : Intervisie huurachterstal, onbeheerde nalatenschap 19/5/16 VMSW 

Dagopleiding vennootschapsbelasting, personenbelasting 3/6/2016  Fiscaal Forum  

Infosessie : Tevredenheid meten bij huurders nieuwe tool 21/6/2016 VMSW 

Deelname aan info- en ontmoetingsmoment van het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg 

(ROG) West-Vlaanderen 17/10/2016     Provinciehuis Boeverbos West-Vlaanderen  

Infovergadering groepsaankoop ABR   18/10/2016    VVH 
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9. Wettelijke info           

Verloningspakket Directeur:  
Salarisschaal A212 Vlaamse Gemeenschap + Vakantiegeld + Eindejaarspremie 

Groepsverzekering volgens systeem vaste lasten door bijdrage werkgever + Dienstwagen ter beschikking 

10. De website www.demandelbeek.be        

De website werd in 2016 grondig vernieuwd zodat deze toegankelijker is voor een groter publiek, 

vlotter leesbaar en ook vanop meer media (PC, portable, tablet, smartphone) kan worden 

geraadpleegd.  

 

Sedert de vernieuwing in mei 2016 wordt de website meer gebruikt. Dit blijkt ook uit de 

gebruikersstatistieken met een verhoging van het aantal bezoekers vanaf mei met een nog grotere 

consultatie op het einde van 2016.  (zie tabel statistieken 2016 hieronder) 
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De 9 meest geconsulteerde pagina’s zijn in dalende volgorde: 

1. ‘Startpagina’  2. ‘Projecten en renovaties’ 3. ‘Ik wil huren’  4. ‘Onze woningen’   5. ‘Nieuw  

verwachte projecten’   6. ‘De Mandelbeek’  7. ‘Nieuw verwachte projecten Ingelmunster’   8. 

‘Contactinfo’     9. ‘Ik wil kopen’      

 

11. Visitatie op 12 en 13 mei 2016         

 

In het kader van het beoordelen van de werking van sociale huisvestingsmaatschappijen door de 

Vlaamse Overheid worden alle maatschappijen over een periode van 5 jaar om de beurt 

onderworpen aan een alles omvattende doorlichting.  Het idee komt uit Nederland waar dit gegeven 

reeds langer van toepassing is doch dit werd aangepast aan de Vlaamse context.   

Voor onze maatschappij is deze doorlichting/ visitatie op 12 en 13 mei 2016 doorgegaan.  

De drie visitatoren waren dhr. Luc Joos, dhr. Jean Van den Bilcke en dhr. Peter Bulckaert 

Op 6 september 2016 kwamen de drie leden een uiteenzetting geven voor de raad van bestuur m.b.t. 

de resultaten van de visitatie op 12 en 13 mei en het bijhorende visitatierapport. Aan de hand van 

een uitgebreide powerpointvoorstelling wordt door hen toelichting gegeven bij scores en motivering 

bij de diverse prestatievelden en de onderliggende operationele doelstellingen. De aanwezige 

bestuurders kregen de kans om vragen te stellen en opmerkingen te maken 

Op 13 oktober 2016 ontving de maatschappij het definitieve visitatierapport. 

Hierbij behaalde de maatschappij een score van 17 goede scores op 22 OD’s (Operationele 

Doelstellingen). 5 OD’s werden beoordeeld als VVB (Voor Verbetering Vatbaar).  

Globaal gezien kan dit als een goede score worden aanzien. 

Er werd tevens een goede praktijk vastgesteld. “(OD 2.1 – OD 5.2) De Mandelbeek is er als kleine 

SHM in geslaagd om een uitgebreide dienstverlening aan haar huurders aan te bieden op het vlak 

van het onderhoud, de herstelling en de vervanging van de cv- en de sanitaire installatie. De SHM 

heeft alle werken aan de cv-installaties en het sanitair via een raamovereenkomst na een 

aanbesteding aan een externe partij uitgegeven. Daarin is ook de permanentie inbegrepen (24 u op 

24 u/7 dagen op 7). Het gaat hier over ongeveer 300 interventies op jaarbasis. Om de kwaliteit van 

de dienstverlening te garanderen en de kostprijs onder controle te houden heeft de SHM 

verschillende mechanismen geïmplementeerd.” 

 

De Mandelbeek nam inmiddels de nodige initiatieven om de OD’s met een score VVB effectief te 

verbeteren zodat deze bij de volgende visitatie goed kunnen worden.   

Ook besliste de raad van bestuur om een halftijds sociaal werker aan te werven om het sociaal beleid 

van de maatschappij meer vorm te geven. 
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De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een 

samenvatting van de beoordeling. 

 

  
Het volledige verslag van deze visitatie kan u vinden op de website van Wonen Vlaanderen 

https://rapporten.visitatieraad.be/nl 

 

 

12. Klachtenrapportage          

 In bijlage het verslag (2 pagina’s) zoals dit werd ingediend bij de Vlaamse Ombudsman.  

https://rapporten.visitatieraad.be/nl
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Vragenlijst klachtenmanagement 2016 

Naam van uw maatschappij:  

Cv De Mandelbeek shm 321, Oostrozebekestraat 136 b 1 te 8770 Ingelmunster 

Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Peter De Clerck 

peter@demandelbeek.woonnet.be 

 

 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten: 6 

Aantal ontvankelijke klachten: 6 

 

Aantal klachten volgens mate van 

gegrondheid 

Gegrond/deels gegrond 4 

ongegrond 1 

Kon niet worden vastgesteld 1 

 

Aantal klachten volgens mate van 

oplossing 

Opgelost/deels opgelost 6 

Onopgelost:  

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten   

 Aantal  

Niet-correcte beslissing:  

Te lange behandeltermijn: 1 

Ontoereikende 

informatieverstrekking: 
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Onvoldoende bereikbaarheid:  

Onheuse bejegening: 1 

Andere: 4 

 

 

 

2. Klachtenbeeld 2016 

 

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2016. 

 

De meeste dossiers hebben betrekking tot individuele problemen met buren en kunnen niet 

veralgemeend worden. 

1 dossier betreft vooruitgang werken op de openbare weg. 

 

 

 

 

3. Concrete realisaties en voorstellen 

 

Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de 

klachtenbehandeling? 

 

Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 

 

 

De maatschappij doet haar best om de leefbaarheid binnen de woonwijken te verbeteren en de 

lopende projecten beter op te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 


