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1.  INLEIDING 

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

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

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

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

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

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

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

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

beoordeeld. 
 

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

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

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

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

  

mailto:info@visitatieraad.be
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2. SAMENVATTING 

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

 Beoordeling 

PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN Goed 

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen Uitstekend 

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

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

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

Goed 

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

PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING Goed 

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

Goed 

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

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN Goed 

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID Goed 

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

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Goed 

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

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID Goed 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Uitstekend 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

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

Goed 

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

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

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

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Goed 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID Goed 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

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

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

3.1 Beschrijving SHM 
 
De maatschappij S.V. Kempisch Tehuis werd opgericht in 1953 door een privépersoon in 
samenwerking met de gemeente Houthalen. Na een wat moeilijke start kocht de SHM einde 1956 
een eerste grond aan gelegen in Helchteren. In 1958 begon ze met de bouw van 64 woningen in 
Sonnisveld. De werken werden opgeleverd in 1960. Vanaf dan ging het snel. Elk jaar worden wel 
één of meerdere projecten aanbesteed met de steun van de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting. Bovendien krijgt Kempisch Tehuis op dat moment ook steun van de Hoge Autoriteit 
van de EGKS inzake de "verbetering van de huisvestingsvoorwaarden der arbeiders van de kolen- 
en staalindustrie". Op die manier kan Kempisch Tehuis genieten van een speciaal programma 
onder de vorm van bijkomende kredieten, waarmee nieuwe woningen worden gebouwd in 
Houthalen. 

Gezien de groei en het succes van de maatschappij sluiten er zich ook steeds meer gemeenten 
aan bij Kempisch Tehuis. Tussen 1966 en 1971 komen er 9 nieuwe gemeenten bij. In juni 1969 
verwerft Kempisch Tehuis de in Houthalen gelegen bezittingen van de S.M. "De goedkope 
woningen van de Meulenberg", beter bekend als de huisvestingsmaatschappij van de mijnen. 
Ze verkrijgt hierbij 184 woningen in de wijk Meulenberg. Eind 1970 kan de SHM haar 1000ste 
woning inhuldigen. 

Vanaf de jaren ‘70 vertraagde de groei van de SHM wat ten gevolge van de socio-economische 
crisis. Nieuwe types woningen worden ingevoerd, zoals appartementen en woningen met één 
slaapkamer voor bejaarden. Ondanks de crisis is Kempisch Tehuis toch in staat om - zij het met 
enige vertraging - grote projecten te verwezenlijken, zoals de bouw van het zogeheten "Nieuwe 
Meulenberg". Ook de woningen in de wijk "De Standaard" te Houthalen worden in de jaren '70 
gebouwd. Deze wijk van 221 woningen en 36 appartementen werd in een groene omgeving 
ingeplant in de buurt van het voormalige station van Houthalen. 

De jaren '80 en '90 stonden dan weer eerder in het teken van streven naar kwaliteit. De Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting en later de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ondersteunden 
de SHM’s d.m.v. nieuwe instrumenten om de kwaliteit van het patrimonium te verbeteren. 

Op 31/12/2012 had Kempisch Tehuis 2.977 woongelegenheden in verhuur, als volgt verdeeld over 
het actieterrein (eerst het aantal, gevolgd door het aandeel in het totaal patrimonium): 
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Het grootste deel van het bestaande patrimonium van Kempisch Tehuis, m.n. 66,5%, dateert uit 
de periode van 1970 t.e.m. 1999; voor alle sociale huurwoningen in Vlaanderen is dat slechts 
56,2%. In de periode van 2000 t.e.m. 2009 lag het bouwritme van Kempisch Tehuis bijna 8% lager 
dan dit van de andere SHM’s, m.n. 373 bijkomende sociale huurwoningen of 12,5% van het 
patrimonium terwijl in heel Vlaanderen 20,3% van het patrimonium in die periode gebouwd werd. 
Vanaf 2010 t.e.m. 2012 schiet de productie opnieuw de hoogte in naar 260 woningen of 8,7% van 
het patrimonium. Bij de andere SHM’s in Vlaanderen werd in deze periode ongeveer 4,4% van het 
patrimonium gebouwd. 

Eengezinswoningen vormen het grootste aandeel van het patrimonium, m.n. 74%. 26% zijn dus 
appartementen. 80% van de SHM’s hebben een groter aandeel appartementen. Het grootste 
gedeelte van het huidig patrimonium bestaat uit woongelegenheden met 2 en 3 slaapkamers 
(respectievelijk 22% en 54%, samen 76%). 
 
Tabel: Overzicht huurpatrimonium op 31/12/2012. 
    Aantal slaapkamers 

Type   0 1 2 3 4 >=5 Totaal 

Appartementen Aantal 19 196 418 125 0 0 758 

  % 2,51% 25,86% 55,15% 16,49% 0,00% 0,00% 100% 

Eengezinswoningen Aantal 0 276 250 1497 177 19 2219 

 
% 0,00% 12,44% 11,27% 67,46% 7,98% 0,86% 100% 

Totaal 
woongelegenheden Aantal 19 472 668 1622 177 19 2977 
  % 0,64% 15,85% 22,44% 54,48% 5,95% 0,64% 100% 

 
 

BOCHOLT; 166; 
5%

BREE; 147; 5%

HAMONT-ACHEL; 
272; 9%

HECHTEL-
EKSEL; 

154; 5%

HOUTHALEN-
HELCHTEREN; 

860; 29%

LOMMEL; 554; 
19%

MEEUWEN-
GRUITRODE; 56; 

2%

NEERPELT; 
234; 8%

OVERPELT; 
203; 7%

PEER; 214; 7%

ZONHOVEN; 
119; 4%
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De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg dat in elk van de 11 gemeenten van het 
actieterrein wordt georganiseerd. In dit gebied zijn eveneens vier andere SHM’s actief: 

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

- CV Ons Dak, actief met huuractiviteiten, overlappend actieterrein: Bree en Meeuwen-
Gruitrode (deelgemeente Gruitrode); 

- Vooruitzien cvba uit Beringen en Landwaarts cvba uit Genk, beide enkel actief met 
koopactiviteiten. 
 

Momenteel hebben 8 gemeenten van het actieterrein van Kempisch Tehuis een lokaal 
toewijzingsreglement dat voorrang geeft aan kandidaten met lokale binding en is dit in de drie 
andere gemeenten in voorbereiding. In 4 gemeenten van het actieterrein voorziet het lokaal 
toewijzingsreglement een voorrang voor senioren. In 2 andere gemeenten is dit reglement reeds 
goedgekeurd door de gemeenteraad (maar nog niet in werking) en in nog 5 andere gemeenten 
moet het nog op de gemeenteraad goedgekeurd worden.  
 
De organisatiestructuur van Kempisch Tehuis is vrij vlak. De SHM is opgedeeld in een dienst 
“Secretariaat en boekhouding“, een dienst “Verhuring en onthaal” (waartoe ook de sociale dienst 
hoort) en de “Technische dienst” waarvan de onderhoudsdienst deel uitmaakt. Deze laatste 
dienst is opgedeeld in een administratief gedeelte en een technisch gedeelte en is gevestigd op 
het industrieterrein Centrum-Zuid. De SHM heeft ongeveer 41 VTE’s in dienst. 

3.2 Beschrijving omgeving 
 
In het actieterrein van de maatschappij zijn er ongeveer 76.000 huishoudens. Er wordt een groei 
voorzien van 13% tegen 2030 (85.700 huishoudens). Bij de nulmeting op 31 december 2007 
waren er in het actieterrein 2.981 sociale huurwoningen, 845 sociale koopwoningen en 24 sociale 
kavels. Het aandeel sociale huurwoningen in het actieterrein van de SHM bedroeg 4% van alle 
woningen. 
 
Van de 79.600 woongelegenheden in het actieterrein van Kempisch Tehuis zijn er 85% 
woonhuizen en 15% appartementen. In geen enkele gemeente van het actieterrein overstijgt het 
aantal appartementen 20%. In Bree en Neerpelt wordt 19% gehaald in, terwijl dat in Hechtel-Eksel 
8,5% bedraagt en in Meeuwen-Gruitrode zelfs slechts 7,5%. Bij de woonhuizen is er vooral heel 
veel “open bebouwing”, m.n. 64,5% en 16% “halfopen bebouwing”. Slechts 4,5% van de 
woningen zijn “gesloten bebouwing”. In Bree vinden we het grootste aandeel “gesloten 
bebouwing” m.n. 9,4%, terwijl dit in Meeuwen-Gruitrode nauwelijks 1,9% uitmaakt. 
 
In het actieterrein van Kempisch Tehuis is de mediaanverkoopprijs voor een woonhuis lager dan 
in Vlaanderen (178.977 euro versus 201.817 euro), al ligt de prijs in Peer met 206.250 euro boven 
die voor Vlaanderen. Bij de prijs van een appartement is het verschil kleiner, nl. 176.754 euro in 
het actieterrein van Kempisch Tehuis en 193.479 euro in Vlaanderen. In een vijftal gemeenten ligt 
de prijs hoger dan de Vlaamse mediaanwaarde, met als uitschieter Zonhoven met 200.000 euro. 
De mediaanprijs per m² voor bouwgrond ligt een stuk lager dan de Vlaamse mediaanwaarde (196 
euro/m²). De prijs varieert van 131 euro/m² in Peer over 140 euro/m² in Houthalen-Helchteren 
tot 165 euro/m² in Bree. De grootste stijging in de afgelopen 5 jaar valt waar te nemen in Bree 
(+36%), gevolgd door Meeuwen-Gruitrode (+19%). In Hamont-Achel daalt de prijs evenwel met 
bijna 25,2%. Ter vergelijking: in Vlaanderen bedroeg de stijging 16,2%. 
 
De bevolkingsopbouw in het actieterrein van Kempisch Tehuis is vrij gelijklopend met de rest van 
Vlaanderen: 21,4% personen van 18 t.e.m. 34 jaar, 42,9% personen van 35 t.e.m. 64 jaar en 
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16,65% personen ouder dan 65 jaar, al ligt dit laatste cijfer bijna 1,5% onder het Vlaamse 
percentage. De werkloosheidsgraad bedraagt 6,20% (5,53% in Vlaanderen) en het percentage 
leefloners 0,17% (0,22% voor Vlaanderen). 
 
Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de sociale huurders van Kempisch Tehuis in 
2012 bedraagt ongeveer 14.126 euro (2012). Bij 60% van de SHM’s is het mediaan equivalent 
netto belastbaar inkomen van de huurders lager.  
 
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2010 neer op 
een bedrag van 15.032 euro, in Zonhoven lag dit met 16.177 euro het hoogst, in Houthalen-
Helchteren met 14.006 euro het laagst. Voor Vlaanderen was dit 16.824 euro. 
 
Het aandeel sociale huurdershuishoudens met een gezinshoofd ouder dan 65 jaar is 26%, 
daarmee situeert de SHM zich bij de 20% SHM’s met het laagste aandeel ‘oudere’ huurders. Het 
aandeel huurderhuishoudens met een niet-Belgische gezinshoofd bedroeg in 2012 15,4% en het 
aantal alleenstaande huurders 43% en daarmee bevindt de SHM zich telkens bijna in het midden 
van alle SHM’s in Vlaanderen. 

  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING KEMPISCH TEHUIS PAGINA 11 VAN 56 

4. PRESTATIES VAN SHM KEMPISCH TEHUIS 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest 
behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: uitstekend 
 
Kempisch Tehuis hanteert een actieve strategie bij de voorbereiding van nieuwbouw- en 
vervangingsbouwprojecten en bij haar zoektocht naar financiering. Deze werkwijze resulteert in 
een behoorlijk aantal nieuwe sociale huurwoningen: gemiddeld 65 per jaar voor de periode 2008 
t.e.m. 2012. Voor de komende jaren verwacht de SHM minimaal het huidige jaarlijkse 
bouwtempo aan te kunnen houden en - als de financiering het toelaat - zelfs nog te verhogen. 
Kempisch Tehuis levert voldoende inzet om in de gemeenten van haar actieterrein het BSO huur 
mee te realiseren: indien zowel de lopende als de geplande projecten worden uitgevoerd kan het 
BSO huur tegen 2023 in alle 11 gemeenten worden behaald. Er is sprake van een goede 
samenwerking met de meeste gemeenten wanneer het concrete projecten betreft. Wat 
strategisch en beleidsmatig overleg betreft m.b.t. de uitbreiding van het patrimonium is er nog 
ruimte voor verbetering. De visitatiecommissie beoordeelt de bijdrage die de SHM levert voor de 
realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als uitstekend.  
 
- Het Kempisch Tehuis heeft in de periode 2008 t.e.m. 2012 veel nieuwe huurwoningen 

gerealiseerd. Gemiddeld werden er per jaar 65 nieuwe huurwoningen gebouwd. Er zijn 
slechts enkele SHM’s die een hogere productie leveren, 96% van de SHM’s realiseerde minder 
woningen dan Kempisch Tehuis. Tijdens de visitatiegesprekken bleek dat de woonactoren de 
inspanningen van Kempisch Tehuis om nieuwe sociale huurwoningen te realiseren, de 
wachtlijsten in te korten (zie ook OD 1.5) en een bijdrage te leveren aan de realisatie van het 
BSO huur (zie hieronder) waarderen.  
 

- Kempisch Tehuis behoort tot de grootste SHM’s van Vlaanderen (ongeveer 3.000 woningen) 
en is werkzaam in 11 gemeenten, waardoor de vergelijking in absolute getallen niet altijd een 
volledig beeld geeft van de activiteiten van de SHM. Wanneer de bouwproductie wordt 
uitgedrukt in procenten ten opzichte van het huidig aantal woningen van de SHM’s, dan 
realiseerde Kempisch Tehuis gemiddeld 2,2% nieuwe woningen per jaar in de afgelopen vijf 
jaren. Ter vergelijking, 85% van de SHM’s realiseerde een lager percentage nieuwe woningen 
per jaar.  

 
- Op het moment van de visitatie waren er 211 woningen aangemeld. Deze 211 woningen 

vertegenwoordigen een groei van ongeveer 7% van het totaal woningpatrimonium. Ongeveer 
de helft van de SHM’s heeft in verhouding tot hun patrimonium een lagere geplande 
patrimoniumaangroei. 

 
- Er stonden eind 2012 166 woningen op een uitvoeringsprogramma. Dit zijn woningen die op 

korte termijn worden gerealiseerd. Het betreft hier 5,6% van het totale patrimonium van 
Kempisch Tehuis; ruim 70% van de SHM’s heeft een kleiner aandeel woningen op een 
uitvoeringsprogramma staan.  
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- In 2013 heeft Kempisch Tehuis de volgende projecten gerealiseerd: Hamont-Achel 
Simonspark 8 woningen, Houthalen Oost 5 appartementen, Lommel Zinktrekkersplein 17 
woningen en Neerpelt Look 13 woningen. In totaal werden in 2013 daardoor 43 woningen 
opgeleverd. Dit jaar (2014) en volgend jaar zullen dat respectievelijk 46 en 34 woningen zijn, 
volgens de gegevens uit de financiële planning van de SHM. Voor de jaren vanaf 2016 heeft 
Kempisch Tehuis nog meer dan 200 woningen gepland (waarvoor inmiddels schetsen zijn 
gemaakt) en voert zij onderhandelingen om het aantal locaties en projecten verder uit te 
breiden (zie ook OD 1.4). De SHM integreert de bouwactiviteiten dus in de financiële planning 
(zie ook OD 5.4). Dit maakt de financiële consequenties van de bouwactiviteiten van Kempisch 
Tehuis inzichtelijk en biedt de mogelijkheid om in de toekomst op kasstromen te gaan sturen 
(zie ook OD 5.4).  

 
- Kempisch Tehuis volgt de strategie om telkens een aantal projecten startklaar te hebben en 

op het 'reserve uitvoeringsprogramma' te plaatsen. Wanneer andere SHM’s hun projecten 
niet tijdig kunnen opstarten, kan Kempisch Tehuis hierop vlug inspelen en de projecten op het 
gewone uitvoeringsprogramma plaatsen. Deze actieve strategie komt ook naar voren in de 
deelname van Kempisch Tehuis aan de PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) en 
CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten). De SHM zoekt actief naar projecten en 
opportuniteiten, ook als die nieuwe samenwerkingsvormen inhouden zoals: de PPS-
constructie Heeserbergen in Lommel (32 woningen die niet in de prestatiedatabank zijn 
opgenomen), de invulling van de sociale last in natura in Hechtel-Eksel, de aankoop van goede 
woningen in Meeuwen-Gruitrode en Peer, de samenwerking met koopmaatschappijen (zie 
ook OD 5.5) en de realisatie van woningen op gronden die door de gemeente in erfpacht 
werden gegeven in Overpelt. De visitatiecommissie waardeert dat de SHM verschillende 
mogelijkheden benut om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te realiseren. Ook de 
woonactoren erkennen dat: "Kempisch Tehuis doet haar uiterste best".  
 

- In de 11 gemeenten van het actieterrein van Kempisch Tehuis werd het BSO huur vastgesteld 
op 1248 woningen, waarvan er op 1 januari 2014 nog 730 gerealiseerd dienden te worden. De 
gemeente is - als regisseur van het lokaal woonbeleid - verantwoordelijk voor het uitwerken 
van haar woonbeleid en dus ook voor het behalen van het BSO. Sinds de nulmeting van 
31/12/2007 zijn er 518 sociale huurwoningen bijgekomen. Kempisch Tehuis bouwde 387 
woningen en verkocht er 47 aan haar huurders; per saldo voegde de SHM 340 sociale 
huurwoningen toe. De SVK's en de SHM Ons Dak (in Bree en Meeuwen-Gruitrode) namen de 
overige 178 woningen voor hun rekening. In alle gemeenten van het actieterrein dient nog 
een inspanning geleverd te worden om het BSO huur te behalen, gemiddeld ongeveer 66 
woningen per gemeente tegen 2023. De meeste woningen dienen echter in Lommel en 
Zonhoven gerealiseerd te worden, respectievelijk nog 119 (van 218) en 143 (van 167). In 
Zonhoven heeft Kempisch Tehuis sinds 2008 geen woningen meer gerealiseerd en komt de 
stijging van het aantal sociale huurwoningen volledig voor rekening van het SVK. Hier dient 
dus nog een inhaalbeweging gemaakt te worden. In een grote verkaveling in Halvenweg zijn 
de wegeniswerken afgerond en kan Kempisch Tehuis 57 huurwoningen en 19 sociale kavels 
realiseren. Hiervan zijn 41 woningen in voorbereiding. Kempisch Tehuis is de enige SHM actief 
in deze gemeente (zie ook OD 1.4 over de grondreserves). In Lommel heeft Kempisch Tehuis 
reeds 78 woningen gerealiseerd en naar verwachting komen er op termijn nog 77 bij. Hiervan 
staan 17 woningen op het uitvoeringsprogramma 2012 en 14 op het uitvoeringsprogramma 
2014. De visitatiecommissie is van oordeel dat Kempisch Tehuis in functie van het realiseren 
van het BSO huur in de 11 gemeenten een serieuze bijdrage levert. De maatschappij nam 
netto reeds 340 van de 518 gerealiseerde woningen voor haar rekening en zet haar 
inspanningen de komende jaren verder. 
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- De SHM betrekt gemeenten in een vroeg stadium bij de planning van nieuwe woningen, 
daarbij komen elementen als ligging, typologie en doelgroepen (gebaseerd op de 
wachtlijsten) aan bod. De samenwerking voor de projecten loopt goed, geven de gemeenten 
aan, hoewel er vaak een balans moet worden gevonden tussen typologie, dichtheden en de 
investeringskost voor de SHM. Een aantal actoren geven aan dat Kempisch Tehuis meer 
kennis omtrent architectuur en ontwerp zou kunnen inbrengen, deze actoren verwachten 
meer “gedurfde” architectuur. Kempisch Tehuis overlegt regelmatig met het ambtelijk en 
politiek niveau van de gemeenten van het actieterrein om lopende projecten te bespreken en 
op zoek te gaan naar opportuniteiten. De visitatiecommissie stelt vast dat de dynamiek in de 
samenwerking tussen de gemeenten en Kempisch Tehuis verschilt. Opmerkelijk is dat de 
samenwerking in Houthalen-Helchteren, waar Kempisch Tehuis het meeste sociale woningen 
heeft, soms als stroef wordt ervaren. Meerdere gemeenten geven aan dat zij vragende partij 
zijn om het strategisch overleg met de SHM te versterken; de meeste contacten met de SHM 
gaan nu over concrete nieuwbouw- of renovatieprojecten. Kempisch Tehuis heeft hiervoor 
een eerste stap gezet door na de gemeenteraadsverkiezingen, in de eerste helft van 2013, 
een overlegvergadering te plannen met de 11 nieuwe schepencolleges. Hiervoor maakte de 
SHM per gemeente een presentatie over het bestaande patrimonium, de wachtlijsten, de 
concrete plannen, de diverse noden en de hangende problemen. Deze gegevens zijn een 
goede aanzet voor verder overleg. 
 

De visitatiecommissie waardeert de inspanningen van de SHM om nieuwe sociale huurwoningen 
te realiseren en verwacht - op basis van de geplande projecten - dat Kempisch Tehuis haar 
bouwtempo de komende jaren zal kunnen volhouden en, afhankelijk van de voorziene 
financiering, nog verder zal kunnen verhogen.  

  
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  
Beoordeling: niet van toepassing 
 
Kempisch Tehuis richt zich op het ter beschikking stellen van sociale huurwoningen in haar 
actieterrein en heeft met de SHM’s Vooruitzien en Landwaarts afspraken gemaakt waarbij deze 
SHM’s instaan voor het aanbieden van sociale koopwoningen. Een aparte beoordeling van de 
prestaties op het gebied van de realisatie van sociale koopwoningen is daardoor niet aan de orde. 
 
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 
Beoordeling: niet van toepassing 
 
Kempisch Tehuis heeft haar activiteiten gericht op aanbieden van sociale huurwoningen en brengt 
geen sociale kavels op de markt. Een aparte beoordeling van de prestaties op het gebied van 
sociale kavels is daardoor niet aan de orde. 
 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren 
Beoordeling: goed 
 
De grondreserve van Kempisch Tehuis is groot: 18 hectare. Het betreft hier vooral niet-uitgeruste 
gronden in woonuitbreidingsgebieden. De grondreserve wordt door een actieve strategie van 
grondverwerving op peil gehouden. Door regelmatig overleg met gemeenten kan de SHM snel 
inspelen op opportuniteiten. Kempisch Tehuis benutte ook de mogelijkheden die het Decreet van 
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27/03/2009 betreffende het grond- en pandenbeleid bood1, door sociale last - al dan niet in 
natura - over te nemen van private ontwikkelaars. Daarnaast is er sprake van een goede 
samenwerking met gemeenten en koopmaatschappijen als het gaat om grondverwerving. De 
visitatiecommissie beoordeelt het verwerven van gronden en panden door de SHM als goed.  
 
- In totaal beschikt Kempisch Tehuis over een grondreserve van ongeveer 18 hectare. Driekwart 

van de SHM’s heeft een minder grote grondreserve. De grondreserve was vijf jaar geleden van 
vergelijkbare omvang, maar is door realisatie van woningen gedaald tot 16 hectare in 2010 en 
vervolgens door grondaankopen weer op het niveau van 17 à 18 hectare gebracht. 
Omvangrijke locaties zijn er in Zonhoven (7 hectare, Halveweg en 1,9 hectare Sparreweg), 
Meeuwen-Gruitrode (1,6 hectare Aen de Ronde Straet), Houthalen-Helchteren (1 hectare 
Lillosteenweg) en Hechtel-Eksel (1,25 hectare Pundershoek). Daarnaast plant de SHM een 
aantal grondaankopen, waarvan de dossiers in een vergevorderd stadium zijn. Kempisch 
Tehuis berekende het bouwpotentieel van deze gronden op 684 wooneenheden. De SHM 
volgt een actieve strategie om gronden te verwerven. Alle lopende dossiers zijn opgenomen 
in een planning voor grondaankopen zodat de SHM telkens haar programmatie kan 
actualiseren. De grondaankopen zijn momenteel vooral gericht op het realiseren van het BSO 
huur in het actieterrein, dus minder op het aanleggen van een reserve op lange termijn. 
 

- Naast aankopen van gronden benutte Kempisch Tehuis ook de mogelijkheden die het Decreet 
Grond en Pandenbeleid aan sociale huisvestingsmaatschappijen bood: de sociale last. In 
diverse private verkavelingen vervulde de SHM een rol door er kavels te kopen, door sociale 
huurwoningen te realiseren of door de ontwikkelaar gerealiseerde of geplande sociale 
huurwoningen te willen kopen (sociale last in natura: 14 in Eksel, 32 in Bocholt en 23 in Bree). 
Daarnaast zal Kempisch Tehuis, in samenwerking met de SHM Landwaarts, nog 10 
seniorenwoningen aankopen, heeft de SHM gronden geruild met de SHM Vooruitzien uit 
Beringen, werden er woningen gerealiseerd op gronden die door de gemeente in erfpacht 
werden gegeven en kocht ze 69 appartementen aan als “goede woning”. De 
visitatiecommissie waardeert het dat de SHM ook de mogelijkheden van de sociale last (ook 
in natura), aankoop goede woningen en samenwerking met andere SHM’s heeft benut om 
sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Volgens de schatting van Kempisch Tehuis zelf 
kan zij op de genoemde locaties meer dan 120 woningen bouwen. De SHM levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het BSO huur (nog te realiseren 730 
wooneenheden) in haar actieterrein.  
 

- Kempisch Tehuis treedt in overleg met de gemeenten van haar actieterrein over de 
grondreserves, de voortgang BSO en de planning van projecten. Indien het BSO huur niet 
gehaald zou worden omwille van het ontbreken van grondreserves, wordt samen met 
gemeenten nagegaan hoe hieraan kan verholpen worden. Zo hebben Neerpelt en Lommel 
gronden van de gemeente ingebracht en verkocht aan de SHM, in Houthalen-Helchteren 
hebben gemeente en SHM een maandelijks overleg opgestart om een aantal dossiers vlot te 
trekken en in Zonhoven hebben gemeente en SHM de mogelijkheden binnen de sociale last 
en het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden onderzocht. Bij de aankoop van gronden 
raadpleegt de SHM steeds de betrokken gemeenten zodat het lokale woonbeleid en de 
projecten die Kempisch Tehuis hierop wil bouwen, op elkaar kunnen worden afgestemd.  

 

                                                
1:  Door de vernietiging door het grondwettelijk hof van het luik sociale last van het Decreet betreffende 

het Grond- en Pandenbeleid is het nog onzeker of Kempisch Tehuis in alle projecten waarbij zij 
betrokken is een rol zal kunnen vervullen. 
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- Met betrekking tot de grondvoorraad van de SHM treedt er soms een spanning op: volgens de 
wachtlijsten zou Kempisch Tehuis bij voorkeur appartementen moeten realiseren (zie ook OD 
1.5), terwijl de grondreserves vooral liggen in het buitengebied waar de gemeenten zich 
richten op de bouw van eengezinswoningen. Kempisch Tehuis, en de woonactoren meestal 
ook, wensen vooral te bouwen in die dorpskernen waar de meeste voorzieningen aanwezig 
zijn (winkels, openbaar vervoer, enz.) maar juist daar zijn de grondreserves beperkt.  

 
- Vanwege deze spanning suggereert de visitatiecommissie dat Kempisch Tehuis onderzoekt of 

zij nog meer inbreidingsgericht kan bouwen (waardoor grond beter benut wordt). Dit is 
bijvoorbeeld reeds gebeurd bij de ´invulgronden´ waarop de SHM 17 woningen heeft 
gebouwd voor de herhuisvesting van bewoners van de Meulenberg of Molenveld in Hamont-
Achel. Een andere optie is om aangekochte panden of eigen patrimonium te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw (bijvoorbeeld in de wijk Meulenberg te Houthalen-Helchteren). 
Ten slotte kan aan bestaande panden een nieuwe bestemming gegeven worden (zie ook OD 
2.2). Dit kan immers een opportuniteit vormen om in te gaan op bovenvermelde vraag van de 
woonactoren om meer woongelegenheden in de kernen te realiseren en de genoemde 
spanning te verminderen.  

 
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 
Beoordeling: uitstekend 
 
De visitatiecommissie constateert dat Kempisch Tehuis een bewuste strategie heeft om tegemoet 
te komen aan de noden van bijzondere doelgroepen en daarbij samenwerkt met andere actoren 
zoals organisaties voor beschut en begeleid wonen. Hierin heeft de SHM een voortrekkersrol in 
Limburg vervuld. Kempisch Tehuis speelt in op de wachtlijsten en demografische ontwikkelingen 
door onder andere met behulp van lokale toewijzingsreglementen de doelgroep senioren zo goed 
mogelijk te bedienen. In nieuwbouwprojecten worden vaak woningen van verschillende typen 
gerealiseerd zodat er een (sociale) mix ontstaat en aan de noden van verschillende groepen 
gewerkt kan worden. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM op deze 
doelstelling als uitstekend.  
 
- Kempisch Tehuis heeft een lange traditie, die teruggaat tot 2002, als het gaat om een aanbod 

voor specifieke doelgroepen, zoals voor wonen-welzijn, voor senioren en voor mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kempisch Tehuis werkt daarvoor samen met 
organisaties zoals: Ado Icarus (ADL-cluster, lichamelijke beperking), vzw Stijn/De Klimroos 
(niet-aangeboren hersenletsel), Beschut Wonen Noord-Limburg (psychiatrische 
moeilijkheden), CAW Limburg (oudere thuislozen), vzw Lindelheide (zorg voor mensen met 
lichamelijke beperking) en Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth (zorg en begeleiding voor 
mensen met mentale beperkingen). Kempisch Tehuis deed als eerste binnen de sociale 
huisvesting een beroep op het provinciaal stimulansfonds 'provinciaal rollend fonds voor 
woon-zorg projecten (2006-2010)' waarmee de eerste stappen werden gezet in het 
zelfstandig wonen van doelgroepen met nood aan zorg en woonbegeleiding in Limburg. Anno 
2013 heeft Kempisch Tehuis in totaal 115 woongelegenheden gerealiseerd voor specifieke 
doelgroepen in 8 projecten en is zij van plan nog twee bijkomende projecten te realiseren. Bij 
het grootste deel van deze woningen is er sprake van een begeleidingsovereenkomst met één 
van de bovenvermelde zorgorganisaties zodat wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. 
Een aantal van deze woningen wordt buiten het sociaal stelsel verhuurd. De inzet van de SHM 
voor deze doelgroepen kan zowel bij de betrokken organisaties als bij woonactoren op veel 
waardering rekenen. Kempisch Tehuis heeft zich met deze inspanning op de kaart gezet, 
vooral door haar bereidheid om op een open manier in te spelen op de noden. Doordat 
Kempisch Tehuis deze woongelegenheden in de dorpskernen realiseerde (en niet aan de rand 
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van de dorpen) werd integratie in de samenleving bevorderd en konden bijvoorbeeld ook 
andere inwoners gebruik maken van een oproepsysteem voor zorg. Bovenvermelde 
organisaties zien Kempisch Tehuis als een voorloper, maar zouden tegelijkertijd een nieuwe 
fase willen ingaan: Kempisch Tehuis als ontwikkelaar van nieuwe woonvormen en 
levensloopbestendig wonen (zie ook OD 2.3).  
 

- Ten slotte verhuurt Kempisch Tehuis 30 woningen (het gestelde maximum van 1% van haar 
patrimonium) buiten het sociaal stelsel. Het merendeel van deze woningen is gelegen in 
complexen waar zorg en begeleiding verleend wordt.  

 
- De lokale toewijzingsreglementen in Lommel, Overpelt, Meeuwen-Gruitrode en Peer voorzien 

in prioriteit voor kandidaten die ouder zijn dan 65 jaar en kandidaten met lichamelijke 
beperkingen. Daarnaast is in deze gemeenten ook de lokale binding in het 
toewijzingsreglement opgenomen net zoals in de lokale toewijzingsreglementen van de 
gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel en Neerpelt. In Bree, Houthalen-Helchteren 
en Zonhoven zijn nog geen lokale toewijzingsreglementen. Bij de totstandkoming van deze 
toewijzingsreglementen heeft de interlokale werkgroep, met daarin Kempisch Tehuis en de 
acht gemeenten van Wonen in Noord-Limburg2 (het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband WIN), gewerkt aan een eenvormig lokaal toewijzingsreglement voor 
wat betreft de lokale binding. In Peer is er bovendien ook een doelgroepenplan opgemaakt 
dat zich op senioren richt omdat in de gemeente een uitgesproken vergrijzingsgolf wordt 
verwacht en de verkorte procedure voor het lokaal toewijzingsreglement onvoldoende 
soelaas biedt. Er is in Peer immers een tekort aan kleinere woongelegenheden. Het 
doelgroepenplan zet dan ook in op een (gebalanceerde) uitbreiding en betere benutting van 
het aantal kleinere woongelegenheden in Peer.  
 

- Voor de senioren (personen ouder dan 65 jaar) probeert Kempisch Tehuis vooral 
woongelegenheden te bouwen dicht bij het centrum omdat de nodige voorzieningen daar 
voorhanden zijn. Tevens tracht de SHM in complexen voor senioren een ontmoetingsruimte 
te voorzien, zoals bijvoorbeeld in Lommel (Michiel Jansplein, 22 appartementen en een 
ontmoetingsruimte) en in Peer (Rustoordlaan, 14 appartementen en een ontmoetingsruimte). 
Deze ruimten worden verhuurd aan de gemeente, die samen met Kempisch Tehuis het 
gebruik ervan opvolgt. Wanneer Kempisch Tehuis nieuwe projecten tot stand brengt, 
probeert ze steeds een verscheidenheid aan type woningen te voorzien om de diverse 
doelgroepen, dus ook senioren, te kunnen bedienen. In Kaulille, deelgemeente van Bocholt, 
werden woningen voor senioren en woningen met twee slaapkamers en met drie 
slaapkamers in hetzelfde project gerealiseerd. De gemeenten waarderen deze aanpak. De 
visitatiecommissie vindt dat de SHM hierbij niet alleen qua woningtype en diversiteit maar 
ook qua ligging inspeelt op de noden van verschillende groepen. 

 
- Kempisch Tehuis analyseert de wachtlijsten zodat ze haar aanbod kan afstemmen op de 

kandidaat-huurders. Eind 2012 stonden er ongeveer 2.500 kandidaten op de wachtlijst voor 
een sociale huurwoning. Vanwege inschrijvingen in meerdere gemeenten gaat het in totaal 
om 2.108 unieke kandidaten. Er werden in 2012 331 nieuwe contracten afgesloten. Dat 
betekent dat ongeveer 11% van de woningen uit het patrimonium van Kempisch Tehuis een 
nieuwe huurder kreeg in dat jaar. Uit de gesprekken met woonactoren en met de SHM stelt 
de visitatiecommissie vast dat er in het actieterrein een sterke lokale gerichtheid is van de 

                                                
2:  Wonen in Noord-Limburg (WIN) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) van de 

gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt 
en Peer. 
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kandidaat-huurders; zij willen graag in een bepaalde wijk of bepaald dorp wonen. De meeste 
kandidaat-huurders zijn alleenstaand (45%) of vormen onderdeel van een gezin met twee 
personen (23%) of van een gezin met drie personen (16%). De gemiddelde wachttijd van 
kandidaten die in 2012 een woning kregen bedroeg 51,4 maanden of meer dan 4 jaar. In 
Hechtel-Eksel beliep de wachttijd zelfs 73 maanden, Kempisch Tehuis heeft daar 154 
woningen, maar er komen slechts weinig woningen per jaar beschikbaar om opnieuw 
verhuurd te worden. In de grootste gemeenten van het actieterrein m.n. in Houthalen-
Helchteren (842 woningen) en in Lommel (550 woningen) bedraagt de wachttijd 
respectievelijk 63 en 53 maanden. In 2012 konden de kandidaten op de wachtlijst van de 
gemeente Bree (147 woningen) het snelst op een sociale huurwoning rekenen: na gemiddeld 
18 maanden. De verhuring van woningen in nieuwbouwprojecten heeft echter ook een 
invloed op deze wachttijden. In Bree maakt de verhuring van 6 nieuwe woningen een groot 
deel uit van de 16 nieuwe huurcontracten in 2012.  
 

- De SHM bevraagt ook huurders die de woningen verlaten naar de reden van hun verhuis. In 
bijna 30% van de gevallen is gezondheid of ouderdom een reden om te verhuizen, deze 
personen verhuizen vaak naar een woonzorgcentrum of serviceflat. Daarnaast is 36% van de 
bevraagde huurders vertrokken naar een eigen woning. Deze doorstroming van sociale 
huurwoning naar een koopwoning is belangrijk omdat daardoor de sociale huurwoningen 
bestemd blijven voor de doelgroep waarvoor deze bedoeld zijn. Er is ook sprake van 
doorstroming van de SVK's waarmee Kempisch Tehuis samenwerkt naar sociale 
huurwoningen van de SHM. In 2012 was dat 16 keer het geval. De relevante woonactoren zijn 
tevreden over de samenwerking met Kempisch Tehuis (zie OD 5.5).  

 
- De visitatiecommissie constateert dat er bij Kempisch Tehuis veel inzicht is in de noden van de 

kandidaat-huurders en dat de SHM deze inzichten gebruikt bij het bepalen van de ligging en 
typologie van nieuwe bouw- en renovatieprojecten. Toch is er sprake van enige spanning 
tussen enerzijds de noden van kandidaten op de wachtlijsten en anderzijds het bestaande 
patrimonium van Kempisch Tehuis en de nieuwe projecten. De SHM erkent dat het aantal 
alleenstaanden en oudere kandidaten op de wachtlijsten snel toeneemt, maar dat het 
patrimonium vooral bestaat uit grotere woningen (2.219 eengezinswoningen, waarvan 75% 
met 3 of meer slaapkamers en 758 appartementen). De meeste gronden van de SHM liggen in 
het buitengebied waar de gemeenten geen gestapelde appartementen willen toestaan, maar 
juist eengezinswoningen. Deze spanning zorgt ervoor dat Kempisch Tehuis niet altijd direct de 
geschikte woningen kan realiseren voor de kandidaat-huurders.  

 
Rekening houdend met de continue aandacht voor de noden van de diverse doelgroepen, het 
relatief grote aantal gerealiseerde projecten voor die doelgroepen en de voortrekkersrol van 
Kempisch Tehuis in Limburg op het vlak van wonen-welzijn, beoordeelt de visitatiecommissie de 
prestaties voor deze operationele doelstelling als uitstekend. Daarbij komt nog dat de SHM haar 
wachtlijsten analyseert en als een beleidsinstrument gebruikt. 
 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Eindoordeel: goed 
 
Kempisch Tehuis realiseert een behoorlijk aantal nieuwe sociale huurwoningen en volgt een 
actieve strategie in de voorbereiding van projecten en het zoeken naar mogelijkheden voor 
financiering daarvan. Voor de komende jaren verwacht de SHM het bouwtempo vast te houden 
en - als de financiering het toelaat - nog te verhogen. Kempisch Tehuis levert voldoende inzet 
om in de gemeenten het BSO huur mee te helpen realiseren.  
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De grondreserve van Kempisch Tehuis is groot te noemen, m.n. 18 hectare, en wordt door een 
actieve strategie van grondverwerving op peil gehouden. Kempisch Tehuis benut ook de 
mogelijkheden die het Decreet betreffende het Grond en Pandenbeleid bood, door sociale last - 
al dan niet in natura - over te nemen van private ontwikkelaars.  
De SHM heeft een bewuste strategie om tegemoet te komen aan de noden van bijzondere 
doelgroepen en werkt daarbij samen met andere actoren zoals organisaties voor beschut en 
begeleid wonen. Kempisch Tehuis speelt in op de wachtlijsten en demografische 
ontwikkelingen door onder andere met behulp van lokale toewijzingsreglementen de doelgroep 
ouderen zo goed mogelijk te bedienen. In nieuwbouwprojecten worden vaak woningen van 
verschillende typen gerealiseerd zodat er een sociale mix ontstaat en aan de noden van 
verschillende groepen gewerkt kan worden.   
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 
woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis heeft een goed en actueel inzicht in de staat van haar patrimonium en heeft alle 
ingrepen (inclusief de kosten) voor onderhoud en renovatie in een meerjarenplan opgenomen. 
Veel van de werken worden door de eigen onderhoudsdienst uitgevoerd. Een behoorlijk deel van 
het patrimonium (88%) voldoet reeds aan de drie prioritaire normen van het ERP 2020-
programma. Voor de onderhoudswerken heeft de SHM een voorziening aangelegd en 
renovatiewerken worden voornamelijk gefinancierd door gebruik te maken van subsidies en de 
FS3-financiering. Indien nodig - voor bijvoorbeeld veiligheid of gezondheid - zet Kempisch Tehuis 
ook de eigen middelen in. De visitatiecommissie beoordeelt de prestatie voor deze operationele 
doelstelling als goed.  
 
- Kempisch Tehuis beschikt over een uitgebreid overzicht van het patrimonium dat inzicht biedt 

in de kwaliteit ervan. Dit overzicht wordt aangevuld met gegevens van de technische dienst, 
een analyse van de klachten/werkbonnen en plaatsbezoeken door de onderhoudsdienst. Per 
complex (samenvoeging van een aantal vergelijkbare woningen) is in dit overzicht opgenomen 
wanneer daken, schrijnwerk, CV-ketels, afvoeren, vloeren, enz. vervangen werden of dienen 
te worden op basis van de verwachte levensduur. Tevens neemt de SHM de kostprijzen 
(inclusief indexatie) van deze werkzaamheden hierin op. Wanneer blijkt - door plaatsbezoek - 
dat bijvoorbeeld geplande schilderwerken nog niet in dat jaar uitgevoerd hoeven te worden, 
past de SHM de planning aan. De SHM heeft zo een zicht - voor een periode van 10 jaar – op 
welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en de kosten daarvan. Deze laatste heeft 
de SHM geïntegreerd in het financieel plan (zie OD 5.4). Dit overzicht gebruikt de SHM 
enerzijds voor de jaarlijkse programmatie van de eigen onderhoudsdienst en anderzijds om te 
bepalen welke werken ze zal uitbesteden. De visitatiecommissie vindt dat er bij Kempsich 
Tehuis goed inzicht is in de planning van de onderhouds- en renovatiewerken.  
 

- De SHM heeft als renovatiestrategie om de prioriteit eerst te leggen bij het behalen van de 
ERP 2020-normen (zie hieronder) en vervolgens de complexen aan te pakken waar een 
nieuwe buitengevel nodig is. Complexen waarvan de woonruimten te klein zijn om aan de 
huidige eisen te kunnen voldoen, wil de SHM slopen indien dit mogelijk is, om er een nieuwe 
woning op te bouwen. Omdat Kempisch Tehuis in het verleden veel woningen heeft verkocht 
(kooprecht van huurders, zie OD 1.2) is afbraak van volledige woninggroepen echter niet altijd 
mogelijk. Daarnaast worden woningen gesloopt en vervangen als ze niet meer aan te passen 
zijn of als de renovatiekosten te hoog op zouden lopen.  

 
- Een aanzienlijk deel (88%) van het patrimonium van Kempisch Tehuis voldoet reeds aan de 

drie prioritaire normen van het ERP 2020-programma (dubbele beglazing, dakisolatie en 
energiezuinige verwarmingsinstallatie). Dat is meer dan bij veel andere SHM’s. 87% van de 
SHM’s haalt een minder goede score. Alle 526 appartementen van Kempisch Tehuis voldoen 
aan de ERP 2020-normen, in Vlaanderen is dat slechts gemiddeld 65% van de appartementen. 
Bij de eengezinswoningen behaalt Kempisch Tehuis ook goede scores: 2.133 van de 2.493 
woningen voldoen aan de genoemde vereisten (86% van het patrimonium van Kempisch 
Tehuis versus 54% gemiddeld in Vlaanderen). Bijna het volledige patrimonium (99,5%) van 
Kempisch Tehuis voldoet aan de vereisten voor energiezuinige verwarmingsinstallaties. De 
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SHM dient nog aandacht te besteden aan 104 woningen die onvoldoende dakisolatie hebben 
en aan 279 woningen die niet aan de vereiste m.b.t. dubbele beglazing voldoen. Kempisch 
Tehuis heeft hiervoor een aparte planning gemaakt inclusief financiële raming en de opgave 
van in welk jaar architecten aangesteld moeten worden opdat de werkzaamheden tijdig 
kunnen worden uitgevoerd. Momenteel zijn er projecten in uitvoering: in Peer voor dubbele 
beglazing en isolatie van daken bij 38 woningen en in Lommel voor dubbele beglazing bij 88 
woningen. Daarnaast zijn er projecten in opmaak in diverse gemeenten voor dubbele 
beglazing bij 132 woningen en dakisolatie bij 42 woningen. Afhankelijk van de beschikbare 
middelen via FS3, zullen de ERP 2020-normen gehaald worden. 
 

- Op de andere onderdelen van de ERP 2020-normen scoort Kempisch Tehuis in de 
middenmoot. In totaal heeft 52% van het patrimonium van Kempisch Tehuis onvoldoende 
gevelisolatie (gemiddeld 54% in Vlaanderen) en 41% van het patrimonium van Kempisch 
Tehuis geen ventilatievoorzieningen (gemiddeld 43% in Vlaanderen). Bij recente renovaties 
(Meulenberg in Houthalen-Helchteren) werden reeds bestaande gevels afgebroken en 
voorzien van nieuwe gevels met isolatie. In Neerpelt experimenteert de SHM met het isoleren 
van spouwmuren door isolatie te injecteren in de spouw, omdat afbraak en vervanging van de 
gevels hoge kosten met zich meebrengen. Uit de gesprekken met huurders en welzijnsactoren 
is gebleken dat er vooral in oudere woningen sprake is van een vochtprobleem door de 
structuur van deze woningen. Slechts door renovatie zouden deze problemen opgelost 
kunnen worden. De visitatiecommissie vindt dat Kempisch Tehuis voldoende inspanningen 
levert om de drie prioritaire ERP 2020-normen te behalen, maar vraagt tevens aandacht voor 
het mogelijk sneller oplossen van de structurele vochtproblemen en voor het behalen van de 
andere ERP 2020-normen. 
 

- Jaarlijks voert de eigen onderhoudsdienst een groot deel van de onderhouds- en 
renovatiewerken uit. Deze onderhoudsdienst is ontstaan in de tijd dat er een groot aantal 
woningen van 'de mijn' was. In 2012 behandelde de onderhoudsdienst 10.413 werkbonnen. 
Er zijn bij deze dienst in totaal 20 VTE arbeiders werkzaam, verdeeld over een klachtendienst 
die ook herstellingen bij verhuizingen opvolgt, een team voor vervanging, onderhoud en 
keuring van CV-ketels, schilders, medewerkers die vloeren en bestrating aanleggen of 
vervangen, een team dat daken en goten vervangt en schrijnwerkers. Deze medewerkers zijn 
op een andere locatie gehuisvest dan in het administratief kantoor van Kempisch Tehuis en 
worden door een coördinator aangestuurd. Zij nemen ook een deel van de renovatiewerken 
voor hun rekening. Totaalrenovaties besteedt Kempisch Tehuis uit aan aannemers omdat de 
capaciteit van de eigen dienst daarvoor te klein is. In 2012 werkte de eigen onderhoudsdienst 
het meest aan CV-ketels, daken en schilderwerken. In 2013 werd in samenwerking met RIMO 
Limburg (hierna RIMO – www.rimo.be) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de 
dienstverlening door de onderhoudsdienst bij herstellingen. Ongeveer 80% van de 
ondervraagde huurders vindt dat zij goed geholpen werden. Aandachtspunten zijn de 
communicatie over de opvolging van gemelde herstellingen (zie ook OD 6.3), de aanwezige 
vakkennis en de efficiëntie/doelmatigheid van de werking van de dienst. Deze 
aandachtspunten kwamen eveneens uit de gesprekken met huurders en met welzijnsactoren 
naar voren. Uit de bevraging door RIMO blijkt dat slechts bij een kleine meerderheid de 
herstelling de eerste maal is opgelost. Bij 44% van de huurders is de onderhoudsdienst 
meerdere malen langs geweest om hetzelfde probleem op te lossen. De visitatiecommissie 
suggereert dat Kempisch Tehuis - naast de jaarlijkse evaluatie van uitgevoerde en geplande 
werken - ook een evaluatie uitvoert over welke werken de eigen onderhoudsdienst in de 
toekomst zou moeten blijven uitvoeren gelet op de aanwezige kennis, de doelmatigheid en de 
kostenefficiëntie.  
 

http://www.rimo.be/
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- Kempisch Tehuis financiert onderhoudswerken voor een groot deel uit de eigen middelen 
onder andere omdat deze werken niet kunnen gefinancierd worden met FS3- of 
marktconforme leningen, zij heeft daarvoor tevens een boekhoudkundige provisie aangelegd. 
Van de totale kosten die de onderhoudsdienst op jaarbasis maakt (1,16 mio euro) is 936.000 
euro ten laste van de SHM en is het overige deel ten laste van de huurder. Voor de 
financiering van renovatiewerken maakt Kempisch Tehuis gebruik van diverse 
subsidiemogelijkheden: EFRO-subsidies (project“De Standaard in Houthalen-Helchteren), 
samenwerking met Centrum voor Duurzaam Bouwen (Lillo te Houthalen-Helchteren), NFS2 en 
FS3 leningen, subsidie van Infrax (voor dakisolatie). De SHM zet ook eigen middelen in als dat 
noodzakelijk is omwille van veiligheid, gezondheid of snelheid waarmee werken uitgevoerd 
moeten worden. De visitatiecommissie vindt het een goede aanpak van Kempisch Tehuis om 
de verschillende subsidie- en financieringssystemen te benutten en desnoods eigen middelen 
te investeren in het verhogen van de kwaliteit van het patrimonium.  

 
OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie beoordeelt bij deze OD of de SHM een duidelijke visie heeft op haar 
bijdrage tot een beter milieu en de manier waarop deze visie in de praktijk wordt gebracht. De 
visie van Kempisch Tehuis is dat bouwkundige ingrepen (zoals in het ERP-programma) om energie 
te besparen duurzamer zijn dan het toevoegen van technieken zoals zonneboilers of complexe 
systemen van regenwaterrecuperatie. De SHM volgt vooral de richtlijnen van de VMSW (C2008) 
waarbij zij in de opdracht voor de ontwerpers bijzondere aandacht vraagt voor 
onderhoudsvriendelijke materialen. Kempisch Tehuis experimenteerde met het toepassen van 
technieken en het duurzaam ruimtegebruik. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van 
de SHM op deze doelstelling als goed maar beveelt wel aan dat de SHM meer inzet op het 
sensibiliseren van huurders als het gaat om energiegebruik.  
 
- Kempisch Tehuis typeert zichzelf als het gaat om milieuvriendelijkheid als voorzichtig en 

kritisch bij de implementatie van nieuwe technieken. Zij heeft de visie dat bouwkundige 
ingrepen om energie te besparen vaak duurzamer zijn dan het gebruiken van nieuwe 
technische installaties. De SHM volgt dan ook eerder de ontwikkelingen op bouwtechnisch 
vlak bijvoorbeeld door een prefab-fabriek te bezoeken en deel te nemen aan studiedagen. Bij 
bouwkundige ingrepen heeft men oog voor het gebruik van duurzame en 
onderhoudsvriendelijke materialen (bijvoorbeeld i.f.v. schilderwerken en kuisen), hergebruik 
van materialen en duurzaam ruimtegebruik. In de ontwerpvereisten voor architecten geeft de 
SHM extra aandacht aan het gebruik van onderhoudsvrije materialen, maar volgt zij verder 
vooral de normen uit C2008. 
 

- De SHM stelt dat de betaalbaarheid voor verhuurders onder druk staat omdat de extra milieu-
investeringen niet volledig gerecupereerd kunnen worden via de sociale huurprijs. De SHM let 
daarom vooral op de kosten van milieuvriendelijke technieken en het onderhoud ervan. De 
woonactoren erkennen dit en noemen Kempisch Tehuis eerder behoudend en op 
kostbeheersing gericht als het gaat om milieuvriendelijkheid.  
 

- Kempisch Tehuis heeft reeds collectieve en individuele zonneboilers (de projecten Lillo en 
Klavertje in Houthalen-Helchteren en het project Lindelhoeven in Overpelt) en 
regenwaterrecuperatie (toiletten en buitenkraan, maar dan vooral bij gelijkvloerse woningen 
met tuin waarbij eenvoudige systemen kunnen gebruikt worden) toegepast, maar neemt deze 
technieken niet als standaard op bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De toiletten worden 
wel standaard voorzien van een dubbele spoelknop. 
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- De SHM heeft in een aantal projecten oude gebouwen een nieuwe bestemming gegeven 

waardoor duurzaam met ruimte kon worden omgegaan. Voorbeelden zijn het Barriershuis in 
Lommel (gevelisolatie en dakisolatie en waar woningen en een bibliotheek werden 
gerealiseerd), Patershof in Hamont (renovatie en isolatie boerderij, diverse woningen 
gerealiseerd), Kasteeldreef te Achel (oude schoolgebouwen gerenoveerd en omgevormd tot 
diverse woningen) en de Oude Kapelanij in Hechtel (gerenoveerd, drie woongelegenheden 
gerealiseerd). Ook heeft de SHM geëxperimenteerd met rug-aan-rug woningen (in Overpelt) 
om ruimte en bouwmaterialen te besparen. 

 
- Kempisch Tehuis maakt geen gebruik van de energiescans die onder andere de vzw STEBO 

aanbiedt in Limburg. Deze vzw is werkzaam in vijf “mijn”-gemeenten, organiseert en 
ondersteunt onder andere het lokaal woonoverleg en is er actief met een eigen 
energieafdeling. De ingenieurs van de SHM’s geven wel uitleg aan de huurders over de 
ventilatie en het energiegebruik van hun woning. Ook organiseerde Kempisch Tehuis een 
wedstrijd met prijzen voor die bewoners die de meeste energiebesparing realiseerden 
(project “De Standaard” in Houthalen-Helchteren).  

 
De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM kritisch staat tegenover de toepassing van 
milieubesparende technieken omwille van de kosten ervan en van het feit dat deze niet kunnen 
gerecupereerd worden via de huur. Ze zet in op milieuvriendelijkheid op het vlak van de 
bouwstructuur van woningen en het hergebruiken van bestaande panden. De visitatiecommissie 
vindt wel dat Kempisch Tehuis verder kan gaan om huurders te sensibiliseren m.b.t. het 
energiegebruik. Mogelijkheden zijn divers, bijvoorbeeld energiescans aanbieden (met daaraan 
concrete acties van de SHM gekoppeld om de woning minder energie te laten verbruiken), 
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, of aansluiten bij milieuvriendelijke initiatieven van 
derden. 
 
OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis realiseert aanpasbare huurwoningen, 13 in 2012, en heeft in het verleden 
geëxperimenteerd met bouwconcepten om op betaalbare wijze aanpasbare woningen te 
realiseren. Tegelijkertijd volgt de SHM de strategie dat zij in elke gemeente over een diversiteit 
aan woongelegenheden wil beschikken zodat huurders kunnen verhuizen naar een andere woning 
binnen de gemeente als hun noden veranderen. Kempisch Tehuis bezit 102 aangepaste 
woongelegenheden voor personen met een fysieke handicap. De visitatiecommissie beoordeelt 
deze operationele doelstelling als goed.  
  
- Kempisch Tehuis realiseerde in 2012 in totaal 13 aanpasbare huurwoningen (project De 

Kempkens te Hamont voor De Klimroos vzw - begeleid wonen). Dat is ongeveer 16% van het 
totaal aantal gerealiseerde woningen in dat jaar. In vergelijking met de andere SHM’s scoort 
Kempisch Tehuis goed. 90% van de SHM's leverden in 2012 een lager aandeel aanpasbare 
woningen op. De visitatiecommissie merkt op dat in de periode van 2008 t.e.m. 2012 in 2009 
en 2011 geen aanpasbare woningen werden gerealiseerd door Kempisch Tehuis. 
 

- In het verleden heeft Kempisch Tehuis onderzocht of aanpasbaar bouwen mogelijk is binnen 
de financiële en bouwkundige normen van de VMSW. Door op het gelijkvloers twee 
aanpasbare appartementen te realiseren met daarboven drie appartementen (project 
Wijchmaal), kon een bouwconcept worden ontwikkeld dat dit mogelijk maakte. Kempisch 
Tehuis merkt evenwel op dat aanpasbaar bouwen in sociale huisvesting financieel gezien niet 
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evident is. De SHM moet grotere ruimtes voorzien (waarvan de kosten wel gedeeltelijk met 
een lening gefinancierd kunnen worden) maar er staan geen extra huurinkomsten tegenover. 
Kempisch Tehuis volgt dan ook de strategie dat zij in elke gemeente (en zo mogelijk in elke 
wijk) over een diversiteit aan woongelegenheden beschikt, zodat huurders kunnen verhuizen 
naar een beter geschikte woning in hun omgeving. Met het oog op deze diversiteit bezit 
Kempisch Tehuis over een behoorlijk aandeel (aangepaste) woongelegenheden, namelijk 102 
voor personen die rolstoelafhankelijk zijn en 229 voor personen met een fysieke beperking 
(zie ook OD 1.5). De SHM stelt dat deze woningen - indien er in de toekomst geen nood meer 
zou zijn voor de beoogde doelgroepen - geschikt moeten kunnen zijn voor andere sociale 
huurders. Tevens voorziet de SHM een beperkt aantal aangepaste woningen (vooral voor 
huurders met een lichamelijke beperking) en voldoende gelijkvloerse of per lift bereikbare, 
rolstoelbezoekbare woongelegenheden.  
 

- Bij nieuwbouw past de SHM de vereisten voor rolstoelbezoekbaarheid systematisch toe. In de 
eigen ontwerpvereisten (naast de C2008) die Kempisch Tehuis aan architecten meegeeft 
wordt rekening gehouden met brede deuren van min. 93 cm (100 cm op gelijkvloers) voorzien 
van volledige deuromlijsting van metaal bij nieuwbouw en multiplex bij renovatie, met 
drempelloze toegankelijkheid (drempels max. 2 cm), met ruime toiletten voor 
rolstoelgebruikers en eventueel met een opklapbaar zitje in de inloopdouche. Bij renovatie 
houdt de SHM in dat geval eveneens rekening met de bouwkundige en financiële 
beperkingen.  
 

- Diverse woon- en welzijnsactoren en huurders drukken de wens uit dat Kempisch Tehuis, 
gelet op haar voortrekkersrol op het vlak van wonen en welzijn, nog meer zou inzetten op 
levensloopbestendig wonen door woningen gemakkelijk aanpasbaar te maken of aan te 
passen (bijvoorbeeld het bad vervangen door een inloopdouche). Voor een aantal 
welzijnsactoren is de tijd aangebroken voor een volgende fase in de samenwerking (zie ook 
OD 1.5) waarin wonen en zorg nog beter geïntegreerd kunnen worden. De visitatiecommissie 
suggereert dat Kempisch Tehuis hiervan de haalbaarheid onderzoekt en na raadpleging van 
diverse actoren, eventueel haar visie op levensloopbestendig wonen verder ontwikkelt of 
bijstelt.  

 
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Eindoordeel: goed 
 
Kempisch Tehuis heeft een goed en actueel inzicht in de staat van haar patrimonium en heeft 
een meerjarenplanning voor onderhoud en renovatie. Een behoorlijk deel van het patrimonium 
(88%) voldoet reeds aan de drie prioritaire normen van het ERP 2020-programma. De SHM 
benut verschillende mogelijkheden voor financiering van de renovaties.  
Kempisch Tehuis heeft de visie dat bouwkundige ingrepen (zoals voorzien in het ERP 2020-
programma) om energie te besparen duurzamer zijn dan het toevoegen van technieken zoals 
zonneboilers of warmtepompen. De SHM volgt vooral de richtlijnen van de VMSW (C2008) 
waarbij zij in de opdracht aan de ontwerpers bijzondere aandacht vraagt voor 
onderhoudsvriendelijke materialen. Kempisch Tehuis experimenteerde met het toepassen van 
technieken en met duurzaam ruimtegebruik, maar kan meer aandacht schenken aan 
sensibilisering van huurders als het gaat om het beperken of voorkomen van energiegebruik.  
De SHM realiseert aanpasbare woningen en onderzoekt in welke bouwconcepten die het 
goedkoopst gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd volgt de SHM de strategie dat zij in elke 
gemeente over een diversiteit aan woongelegenheden wil beschikken zodat huurders binnen de 
gemeente kunnen verhuizen naar een andere, geschikte woning als hun noden veranderen.   
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
De prestatiedatabank bevat nog geen betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de gemiddelde 
kostprijzen van bouw- en renovatieprojecten. Toch is meer en meer informatie beschikbaar die 
toelaat om na te gaan of de SHM prijsbewust bouwt. Uit deze data blijkt dat de SHM het 
subsidiabel leningsplafond (NFS2 en sinds 2012 FS3) in de ontwerpfase en bij de bestelling bijna 
altijd respecteert. Ook de contractwijzigingen die leiden tot meerkosten tijdens de uitvoeringsfase 
worden onder controle gehouden en zijn minimaal (in 2012 2% t.o.v. het bestelbedrag voor 
nieuwbouwprojecten en slechts 1% voor renovatieprojecten). Daardoor blijft ook het globale 
eindbedrag van de projecten meestal onder het subsidiabel leningsplafond. De SHM heeft 
maatregelen genomen om de kostprijs van het bouwen onder controle te houden en wijst de 
ontwerpers tijdens het volledige bouwproces op het belang hiervan. De visitatiecommissie 
beoordeelt de prestaties voor het prijsbewust bouwen als goed. 

 
- In de voorbije vijf jaren heeft de SHM een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten 

gerealiseerd waarvan de visitatiecommissie kon nagaan of het bestelbedrag van de werken 
onder het subsidiabel leningsplafond bleef, dat als norm in de sector wordt gehanteerd. De 
visitatiecommissie heeft een negental recent opgeleverde projecten, 8 nieuwbouwprojecten 
en 1 renovatieproject, van naderbij bekeken. Indien de SHM onder het subsidiabel 
leningsplafond blijft, kan ze de investeringen financieren door middel van een gesubsidieerde 
lening. Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden, dient ze een 
beroep te doen op de eigen middelen of op een marktconforme lening. De SHM geeft aan dat 
ze bij de nieuwbouw- en renovatieprojecten het toenmalige NFS2-plafond respecteerde. Voor 
6 van de 8 nieuwbouwprojecten (124 woongelegenheden) en het renovatieproject werd het 
subsidiabel leningsplafond gerespecteerd. Voor de nieuwbouwprojecten lag het bestelbedrag 
gemiddeld ongeveer 2,5% lager dan het subsidiabel leningsplafond. Voor 2 
nieuwbouwprojecten was er een overschrijding van resp. 1,6% (6 woongelegenheden) en van 
10,8% (12 woongelegenheden). Al van bij de aanstelling van een architect geeft de SHM 
duidelijk aan dat hij dient te werken binnen de financieringsplafonds van de VMSW. Eenmaal 
de architect is aangesteld wordt in de “Algemene richtlijnen i.v.m. het samenstellen van een 
bouwdossier” voor de architect nogmaals duidelijk toegelicht dat de plafonds dienen 
gerespecteerd te worden. Deze richtlijnen overloopt de SHM samen met de ontwerper. 
Indien nodig stuurt de SHM verder bij tijdens de ontwerpfase. Blijkt bij de aanbesteding dat 
het leningsplafond toch overschreden is, dan zal Kempisch Tehuis in overleg met alle 
reglementaire inschrijvers en de architect, de nodige bezuinigingen voorstellen om binnen het 
budget te blijven. Pas bij een akkoord hierover plaatst de SHM de bestelling. Wordt er geen 
overeenstemming bereikt dan zet de SHM de aanbesteding stop en vraagt ze aan de architect 
het dossier aan te passen en wordt er opnieuw aanbesteed. 
De bovenvermelde algemene richtlijnen bevatten eveneens een aantal extra eisen die 
Kempisch Tehuis bovenop de C2008 van de VMSW heeft geformuleerd m.b.t. de uitvoering 
van een project. Het valt ook op dat de SHM daarbij aandacht besteedt aan de latere 
onderhoudsvriendelijkheid van de woongelegenheden en de degelijkheid van de constructie. 
 

- Uit ervaring heeft Kempisch Tehuis geleerd dat de suggestie die de VMSW doet om de 
infrastructuurdossiers zoveel mogelijk in het bouwdossier op te nemen kostprijsverhogend 
kan werken. De SHM wijt dit aan het feit dat men in dat geval afhankelijk is van één 
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hoofdaannemer die ook een marge neemt op de infrastructuurwerken en die meestal maar 
prijs vraagt bij enkele aannemers van wegenwerken. 
Het wegenisdossier apart aanbesteden vraagt extra werk van de SHM, maar kan besparingen 
opleveren. Bij het project Berg- en Ahornstraat te Houthalen (nieuwbouw - 12 
woongelegenheden) heeft de SHM na een eerste aanbesteding de te dure 
infrastructuurwerken uit het bouwdossier gehaald en apart aanbesteed. Daarbij heeft ze een 
besparing van ongeveer 50% t.o.v. de oorspronkelijke (aanbestede) prijs gerealiseerd. 
 

- Naast het bestelbedrag van de werken is ook het uiteindelijke uitvoeringsbedrag van belang. 
Dit geeft een indicatie van de mate waarin min- of meerwerken zijn toegestaan aan en 
uitgevoerd door de aannemer. Uit de gegevens voor de periode 2008 t.e.m. 2012 blijkt dat de 
contractwijzigingen zowel voor de renovatie- als voor de nieuwbouwprojecten beperkt zijn. 
Voor nieuwbouwprojecten schommelden de contractwijzigingen tussen -1% (minwerken) in 
2008 en 2009, 0% in 2010 en 2% tot 3% in 2011 en 2012. Voor renovatieprojecten vallen er 
twee uitschieters waar te nemen in 2009 (9%) en in 2011 (6%), in de andere jaren lag dit rond 
de 2% tot 3%. In het algemeen kan men stellen dat meerwerken vaker voorkomen bij een 
renovatieproject dan bij een nieuwbouw- of vervangingsbouwproject aangezien bij een 
renovatieproject de kans groter is dat men op onvoorziene zaken stoot die aanleiding geven 
tot meerwerken. Van bovenvermelde nieuwbouwprojecten kon er van 5 de meerwerken 
worden nagegaan, globaal had de SHM 1,5% meerwerken toegestaan. Maar zelfs met deze 
meerwerken werd slechts in 1 geval het subsidiabel leningsplafond overschreden, m.n. met 
1,6% (6 woongelegenheden). Indien men ten slotte de vergelijking maakt met andere SHM’s, 
blijkt dat er geen consistent beeld valt waar te nemen. In de periode 2008 t.e.m. 2012 
behoorde Kempisch Tehuis soms tot de beste presterende SHM’s en soms scoorde de SHM 
vrij hoog op dat vlak (dus relatief veel meerwerken). Uit de richtlijnen voor de ontwerpers 
blijkt duidelijk dat meerwerken vermeden moeten worden. Daarom hecht de SHM veel 
belang aan een goede werfopvolging waarbij ze vooral renovatieprojecten van nabij opvolgt 
(zie die “onvoorziene zaken”). Bij nieuwbouwprojecten is de rol van de architect op dat vlak 
groter al zal de SHM rekening houden met de ervaring van de architect terzake.  
 

- De SHM wijst er ook op dat het bouwdossier soms vertraging kan oplopen. In dat geval 
werden er meerwerken toegepast om de woningen naar de nieuwe EPB-normen te upgraden. 
Bij het PPS-project in Lommel heeft de SHM bijkomende dakisolatie gevraagd en in project 
Houthalen-Oost is de muurisolatie aangepast zodat E70 kon gehaald worden (E80 was 
verplicht bij de bouwvergunningsaanvraag). Aangezien deze verrekeningen in het voordeel 
van de huurders waren, vond de SHM ze verantwoord. 

 
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 
In 2012 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 25 euro bij Kempisch Tehuis. 
Slechts 4 SHM’s in Vlaanderen rekenen nog lagere gemiddelde huurlasten aan. De 
visitatiecommissie is van oordeel dat Kempisch Tehuis prijsbewust verhuurt en inspanningen 
levert om de huurlasten onder controle te houden. Om deze redenen geeft de visitatiecommissie 
een goede beoordeling.  

- De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat 
heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die afhankelijk is van het inkomen van de huurder en 
waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar 
een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en SHM). Bij Kempisch Tehuis bedraagt de 
(mediaan) huurprijs per woning per maand voor zowel een appartement als een duplex 
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ongeveer 208 euro. Ongeveer 50% van de SHM’s kent een hogere mediaan huurprijs. Voor 
een eengezinswoning bedraagt de mediaan huurprijs ongeveer 244 euro, voor een bungalow 
ongeveer 256 euro. Voor bungalows kent slechts 10% van de SHM’s hogere mediaan 
huurprijzen, voor eengezinswoningen is dat evenwel 80%. Het mediaan equivalent netto-
belastbaar inkomen van de huurders van Kempisch Tehuis bedroeg 14.127 euro in 2012: bij 
60% van de SHM’s is dit lager. 

 
- De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij Kempisch Tehuis bedroeg ongeveer 25 euro 

per jaar in 2012. Ongeveer 95% van de SHM’s rekent hogere huurlasten aan. De huurlasten 
per woning zijn in de periode 2008 t.e.m. 2012 vrij constant gebleven en schommelden tussen 
de 25 en 35 euro per woongelegenheid per jaar. De lage gemiddelde huurlasten houden ook 
verband met het lage aandeel van het patrimonium dat uit appartementen bestaat, nl. 22% 
(aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door de kosten voor het 
onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen, …)). 80% van de SHM’s 
heeft een hoger aandeel appartementen. 
 

- De totale huurlast bedroeg 74.000 euro in 2012. De drie grootste posten worden gevormd 
door de vergoedingen voor het onderhoud van de liften (ongeveer 18.000 euro), voor het 
onderhoud van de gemeenschappelijke delen (ongeveer 22.000 euro) en voor het ander 
onderhoud (ongeveer 28.000 euro). De eerste twee kosten worden uitsluitend doorgerekend 
aan de bewoners van appartementen.  

 
- Voor het wettelijk onderhoud van de CV-installaties kunnen de huurders gebruik maken van 

de betalende service van de onderhoudsdienst van de SHM of een onderhoudsfirma naar 
keuze inschakelen. In dat laatste geval dient de huurder een bewijs van het uitgevoerde 
onderhoud aan de SHM te bezorgen. Indien de huurder het onderhoud door de SHM laat 
uitvoeren rekent Kempisch Tehuis 66 euro (excl. BTW) aan in het jaar waarin het tweejaarlijks 
onderhoud plaatsvond. De aangerekende vergoeding is relatief laag. Volgens de SHM kiest het 
grootste deel van de huurders voor de eerste optie. 

 
De SHM doet ook inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder te 
verlagen: 

 in de appartementsgebouwen laat Kempisch Tehuis het kuisen van de 
gemeenschappelijke delen over aan de bewoners, via een beurtrolsysteem. Slechts in 
twee complexen wordt daarvoor een beroep gedaan op een externe firma; 

 het verbruik van elektriciteit wordt gedrukt door het gebruik van spaarlampen en 
intervalschakelaars in gemeenschappelijke delen; 

 de SHM stelt conciërges en toezichthouders3 aan om problemen in de 
gemeenschappelijke delen te signaleren, zodat er preventief en onmiddellijk kan 
opgetreden worden bij defecten, waardoor de kosten beperkt blijven; 

 de SHM heeft een eigen onderhoudsdienst die onderhouds- en herstellingswerken 
uitvoert. Het uurloon dat doorgerekend wordt aan de huurders is de gemiddelde 
kostprijs per uur. De gebruikte materialen worden doorgerekend aan kostprijs. Er is 
enkel een beperkte forfait voor verplaatsing- en administratiekosten;  

 de bewoners kunnen ook gebruik maken van de betalende service van de 
onderhoudsdienst voor onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder 
(ongeveer 20% van de werkbonnen). De visitatiecommissie volgt de SHM waar deze 
laatste stelt dat dit vaak goedkoper is voor de huurder dan een beroep te doen op 

                                                
3:  Toezichthouders zijn vrijwilligers die enkel een onkostenvergoeding ontvangen. 
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een andere dienst. Het spreekt voor zich dat de huurder hier altijd de vrije keuze 
moet gelaten worden; 

 de SHM heeft een brandverzekering afgesloten waarbij ‘afstand verhaal t.o.v. 
huurder’ is opgenomen. Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering 
moet nemen voor zijn inboedel. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de 
kosten dalen, hij dient immers geen individuele verzekering meer af te sluiten. Dit is 
een praktijk die in de meeste SHM’s wordt toegepast, ook om zeker te zijn dat de 
huurderaansprakelijkheid is afgedekt door een verzekering. Omdat de financiële 
toestand het toelaat rekent de SHM dit momenteel nog niet door aan de huurder;  

 de tweejaarlijkse controle van de CV-installaties gebeurt door de eigen 
onderhoudsdienst, wat ook inhoudt dat elke woning minstens 1 x om de 2 jaar wordt 
bezocht door de SHM zelf; 

 het onderhoud van het groen is in bijna alle gevallen overgedragen aan de betrokken 
gemeenten. De SHM voert nauwelijks zelf groenonderhoud uit; 

 door onderhandelingen met Luminus enkele jaren geleden bekwam Kempisch Tehuis 
ook een voordelig tarief voor het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke 
delen. Het verdient hier wel aanbeveling om af en toe een marktverkenning uit te 
voeren om na te gaan of de vergoedingen nog competitief zijn of om aan te sluiten bij 
een groepsaankoop. 

 
- Bij de opzegging van het huurcontract kan de huurder een voorcontrole aanvragen door de 

onderhoudsdienst die ter plaatse gaat om de eventuele huurschade te bekijken, om na te 
gaan welke elementen de huurder zelf tijdig kan oplossen en om de renovatie of het grote 
onderhoud te kunnen inplannen. Kempisch Tehuis voorkomt daarmee in sommige gevallen 
dure afrekeningen. De visitatiecommissie raadt evenwel aan deze voorcontrole toe te passen 
bij alle huurders die hun huurcontract opzeggen (of opgezegd worden) of ten minste bij deze 
groep van huurders waarvan de SHM het risico op een hoge huurschade het hoogst inschat. 
De SHM geeft immers zelf aan dat de afrekeningen het hoogst oplopen bij deze huurders die 
momenteel geen voorcontrole laten doen. 
 

- De visitatiecommissie adviseert de SHM tenslotte om de inspanningen om de huurders te 
sensibiliseren m.b.t. het verbruik van de nutsvoorzieningen op te voeren. De SHM kan daarbij 
aansluiten bij initiatieven van STEBO, de gemeenten, OCMW’s, enz. (zie OD 2.2). 

 
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM reeds belangrijke inspanningen levert op het 
vlak van prijsbewust bouwen en verbouwen. De SHM respecteert tijdens de ontwerpfase het 
subsidiabel leningsplafond (vroeger NFS2 en sinds 2012 FS3). Ze houdt ook de 
contractwijzigingen die tijdens de uitvoeringsfase leiden tot meerkosten onder controle zodat 
Kempisch Tehuis in de meeste gevallen ook in deze fase de bouwkosten binnen het subsidiabel 
leningsplafond kan houden.  
De SHM onderneemt inspanningen om de huurlasten te beheersen. In vergelijking met de 
andere Vlaamse SHM’s zijn deze met 25 euro per maand per woning minimaal te noemen. 
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4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis hanteert een procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen en 
persoonlijke contacten. Door het aanbieden van afbetalingsmogelijkheden en begeleiding door 
welzijnspartners worden uithuiszettingen voorkomen. De huurdersachterstallen van zittende 
huurders nemen af, wat wijst op een effectieve aanpak. Indien er sprake is van onaangepaste 
wooncultuur, wanonderhoud, het niet aanvaarden van de aangeboden hulp,.. neemt Kempisch 
Tehuis de beslissing van uithuiszetting pas wanneer er geen enkele medewerking is van de 
huurders. De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Kempisch Tehuis voor woonzekerheid als 
goed. 

- Kempisch Tehuis houdt het cijfermateriaal over de huurbeëindigingen bij en meet en 
evalueert daarmee ook de woonzekerheid van haar huurders. In 2012 zijn er 10 
uithuiszettingen geweest bij Kempisch Tehuis. Gemiddeld over de 3 laatste jaren waren er 
een 7-tal uithuiszettingen per jaar. Die procedures worden besproken tot op het niveau van 
de raad van bestuur. Kempisch Tehuis houdt ook cijfers bij van de opzeggingen door de 
huurder. Via een verhuisformulier peilt de SHM naar de redenen van de verhuis en voert ze 
een tevredenheidsmeting uit (zie ook OD 6.3). 
 

- De procedure huurdersachterstal van Kempisch Tehuis wordt bij elk dossier gevolgd. Indien 
de achterstal meer dan 3 maanden bedraagt, zal de dienst het dossier overmaken aan de 
advocaat. Na het vonnis krijgen de huurders een laatste brief om het saldo alsnog te betalen, 
zo niet wordt het vonnis betekend en uitgevoerd. Volgens de visitatiecommissie hanteert 
Kempisch Tehuis een goede procedure huurdersachterstal, omdat ze termijnen hanteert 
waarmee hoog oplopende achterstallen worden vermeden. Via persoonlijke contacten houdt 
Kempisch Tehuis de huurders bij de les. In 2013 bracht de sociale dienst 38 huisbezoeken bij 
gezinnen met betaalproblemen. Bij elke stap in de procedure is het mogelijk om een 
afbetalingsplan af te sluiten.  

 
- Op de raad van bestuur van 19 december 2012 werd de procedure huurdersachterstal 

aangepast: sindsdien wordt er een interest voor achterstallen aangerekend. Dit wordt ook 
duidelijk aan de huurders met achterstallen meegedeeld. Uit de ervaring van de SHM blijkt 
dat de huurders zich hiervan bewust worden en sneller de huurprijs betalen. Bij ernstige 
huurderachterstal en als er geen reactie komt van de huurder neemt de SHM automatisch 
contact met het OCMW waarbij ze meldt dat ze verdere stappen zal ondernemen in het 
dossier. 
 

- De SHM investeert in de opvolging van huurdersachterstallen en haalt hierbij goede 
resultaten. Op 31 december 2013 bedroeg het bedrag van de huurdersachterstallen 
80.342,56 euro. Dit is ongeveer 10.000 euro minder dan op 31 december 2012. Kempisch 
Tehuis verklaart deze daling door de inzet van haar medewerkers bij betalingsproblemen. 
Vanaf 2009 werd de huurdersachterstal via de achterstalprocedure opgevolgd door een 
bijkomende medewerker. De achterstallen daalden daarna aanzienlijk. Gedetailleerde cijfers 
inzake huurdersachterstallen kan men terugvinden in het jaarverslag van de SHM. 
 

- De sociale dienst van Kempisch Tehuis bezoekt iedere nieuwe huurder nadat hij ongeveer drie 
maanden in de woning woont. Hierbij schat de SHM de wooncultuur van de huurder 
informeel in. Er volgt een tweede huisbezoek indien nodig. Zo kan Kempisch Tehuis 
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vroegtijdig situaties voorkomen die tot problematisch woongedrag kunnen leiden. In 2013 
bracht de sociale dienst 23 huisbezoeken bij gezinnen met een problematische wooncultuur. 
Kempisch Tehuis werkt ook samen met CAW Limburg met het oog op preventieve 
woonbegeleiding om de beëindiging van de huur in probleemsituaties te voorkomen. Het 
project “Preventieve Woonzorg” richt zich naar de doelgroep van problematische huurders 
die dreigen uit huis gezet te worden omwille van wanonderhoud van de woning. Als laatste 
kans ter voorkoming van uithuiszetting wordt het aanbod gedaan om woonzorgbemiddeling 
toe te laten. Er kan dan onder begeleiding van het CAW gewerkt worden aan een aantal 
verbeteringen op korte termijn maar ook aan een meer blijvende, aangepaste wooncultuur. 
Er wordt daartoe een woonbegeleidingscontract opgesteld met de betrokken huurder, 
waarbij in verschillende stappen en binnen een bepaalde termijn concrete doelstellingen 
worden nagestreefd. In 2012 werden de twee lopende dossiers preventieve woonbegeleiding 
afgesloten (Lommel en Houthalen-Helchteren), en werd een nieuw dossier opgestart 
(Houthalen-Helchteren). Sinds 2013 wordt een nieuwe bijkomende methodiek, ”interventie” 
genaamd, door CAW Limburg aangeboden. Deze werkwijze maakt het mogelijk om korter op 
de bal te spelen op een moment dat het probleem van achterstal nog niet geëscaleerd is, 
opnieuw om de woonzekerheid van de huurder te verhogen. 
 

- De samenwerking met OCMW en CAW op dossierniveau en de eigen inspanningen van de 
SHM wijzen er op dat Kempisch Tehuis zich inzet voor de woonzekerheid van huurders die 
kampen met betalingsmoeilijkheden en met problemen rond woongedrag. Dit wordt 
bevestigd door de woon- en welzijnsactoren uit het actieterrein van de SHM. 
 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis werkt al jaren rond de leefbaarheid in haar wijken en dit blijkt uit verscheidene 
initiatieven en projecten die ze met succes heeft gerealiseerd. Kempisch Tehuis ziet een optimale 
leefbaarheid in een sociale woonwijk als een opdracht voor verschillende actoren: gemeente, 
OCMW, SHM’s, bewoners en bewonersorganisaties hebben hierin een verantwoordelijkheid te 
dragen. De woningen en de inrichting van de wooninfrastructuur zijn bij uitstek wél de taak voor 
het Kempisch Tehuis. De grote wijken De Standaard (Houthalen-Helchteren), Meulenberg 
(Houthalen-Helchteren), Balendijk West (Lommel) en Het Look (Neerpelt) krijgen bijzondere 
aandacht omdat daar een concentratie van leefbaarheidsproblemen wordt vastgesteld door de 
woonactoren en de SHM zelf. In deze wijken pakt de SHM deze problematiek structureel aan. 
Kempisch Tehuis werkt ook met een ploegje van bewoners-conciërges die de “ogen en oren” van 
de wijken zijn. De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Kempisch Tehuis voor het 
voorkomen en de aanpak van leefbaarheidsproblemen als goed. 

- In vier grote wijken van de SHM wordt al jaren structureel nagedacht over en gewerkt aan 
leefbaarheid. Iedere wijk kampte met een eigen problematiek die meestal dateerde van de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw. Telkens werd een specifieke oplossing gezocht: 

o In de wijk Balendijk West in Lommel werd een buurthuis opgericht waar een 
opbouwwerker actief is. Eind jaren ‘90 gaf een studie ook de aanleiding tot een 
verbetering van de aanleg van de wijk met bijzondere aandacht voor 
speelmogelijkheden. Nogal wat jongeren zorgden immers voor overlast in deze 
wijk; 

o in samenspraak met de gemeente en Kempisch Tehuis startte RIMO in 1998 al 
een opbouwwerkproject in de Houthalense wijk De Standaard. Met dit project 
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kwam er enerzijds een basisschakel4 voor de meer kwetsbare bewoners en 
ontstond er anderzijds een brugfunctie tussen de doelgroep en andere betrokken 
actoren (bijvoorbeeld jeugdwerk, gemeente, OCMW, wijkagenten…). De 
opbouwwerker ondersteunt een gedreven groep vrijwilligers die het wijkleven in 
De Standaard zo aangenaam mogelijk willen maken. Samen organiseren ze tal van 
sociale en educatieve activiteiten die het samenleven in de wijk bevorderen (zoals 
een soep met babbels, een garageverkoop, een zomerfeest, een Sociale Sofa, een 
compostbank, een materialenbank: uitleendienst van werkmateriaal zoals een 
grasmachine, snoeischaar,…, een kaartavond, een sinterklaasfeest, de buurtkrant 
De Standaard waar activiteiten worden bekend gemaakt en bepaalde organisaties 
toegelicht worden, “Babbelschatten”: ontmoeting in het lokaal de Schanshof voor 
ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar); 

o de leefbaarheidsproblemen in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren 
staken reeds de kop op in de jaren ‘90. Deze wijk, met ongeveer 250 woningen, 
werd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw bij de mijnsluiting overgedragen aan 
Kempisch Tehuis. Maar het “toezicht” van het mijnbestuur viel bij de overdracht 
weg en later ontstonden er problemen in de wijk met wooncultuur en door 
criminaliteit en drugsgebruik. Een aantal acties van Kempisch Tehuis en de 
gemeente om het samenleven in de wijk te verbeteren, brachten weinig soelaas. 
Samen met de gemeente en een studiebureau werd een belangrijk deel van de 
wijk, met name “de nieuwe Meulenberg”, herdacht om een aantal problemen in 
de structuur van de wijk aan te pakken. De SHM zal de 4 grote blokken vervangen 
door een nieuwbouwproject met slechts 1 blok en met invulbouw op de lege 
plekken. Daarbij is meer aandacht besteed aan de diversiteit van woningtypes en 
de rationele bezetting ervan. In het voorjaar van 2013 startte Kempisch Tehuis 
een informatietraject op rond de afbraak en vervangingsbouw. Een 
opbouwwerkster is een 10-tal uur per week aanwezig in de wijk in een 
appartement beschikbaar gesteld door het Kempisch Tehuis. Het hoofddoel is om 
de bewoners te informeren rond de afbraak en de verhuis, maar de ruimte 
fungeert tevens als ontmoetingslokaal voor het organiseren van laagdrempelige 
activiteiten. De opbouwwerkster houdt ook het afvalbeheer in de gaten. De 
sociale dienst van Kempisch Tehuis en RIMO hebben alle bewoners bezocht om 
hen te informeren over dit blokkantoor. Om het vandalisme tijdens leegstand in 
te dijken heeft de SHM, samen met RIMO, een artistiek project opgezet. De SHM 
heeft de benedenverdiepingen afgesloten met platen en aan de buurt gevraagd 
deze zelf te schilderen. In september 2014 worden de resultaten tentoongesteld 
tijdens een groot buurtfeest, waar formeel afscheid wordt genomen van 2 
appartementsblokken. Er zijn momenteel geen leefbaarheidsplannen opgesteld 
binnen het actieterrein van Kempisch Tehuis met het oog op bijzondere 
toewijzing van sociale huurwoningen. Kempisch Tehuis zou zo’n plan wel willen 
voor deze wijk Meulenberg en zal onderhandelingen daarover voeren met de 
gemeente. De visitatiecommissie ving van bewonerszijde en vanuit de gemeente 
signalen op dat de communicatie rond het verloop en de opvolging van het 
project “Meulenberg” – dat jaren in beslag zal nemen – soms beter zou kunnen. 
Niettemin blijkt uit het overzicht aan stappen en maatregelen dat Kempisch 
Tehuis veel inspanningen levert om de leefbaarheid van Meulenberg te 
verbeteren en de communicatie met de bewoners te optimaliseren; 

                                                
4: zie basischakelmethodiek. Baert, H., Droogmans, A. (2010). Armoede bestrijden door 

basisschakelmethodiek. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 36 (1), 17-26. 
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o begin 1998 werden op een gemeentelijk overleg een aantal ruimtelijke en sociale 
problemen aangekaart i.v.m. de wijk Het Look te Neerpelt. Een deel van een erg 
grote groenzone (overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente) 
werd niet gebruikt, maar was verwaarloosd, gebruikt als sluikstort en een 
verzamelplaats voor jongeren die voor overlast zorgden. Kempisch Tehuis heeft in 
samenspraak met de gemeente een structuurschets laten maken van dit gebied 
om mogelijke bestemmingswijzigingen te onderzoeken en problemen aan te 
pakken. Na een akkoord tussen Kempisch Tehuis en de gemeente waren de 
noodzakelijke grondoverdrachten in 2002 een feit en startte de SHM via een 
gefaseerde aanpak met de herinrichting van de wijk. Daarbij deed ze een beroep 
op een specialist inzake de aanleg van speelterreinen en voerde RIMO een 
grondige wijkenquête (rond onveiligheid, verkeer, infrastructuur, voorzieningen, 
ruimte voor jongeren, spelvoorzieningen, zitbanken, enz.). De resultaten van deze 
bevraging heeft de SHM onder andere laten verwerken in het plan van de 
omgevingsinfrastructuur. De buurt was erg enthousiast over de nieuwe 
groenaanleg en de speelruimten, die intensief gebruikt worden. De jongeren 
hebben nu hun eigen plekje en de conflicten zijn verdwenen. Wijkvrijwilligers 
bewaken de openbare ruimte en verwijderen zwerfvuil. 

 
- Sinds 2012 heeft Kempisch Tehuis de sociale dienst versterkt. De maatschappelijk assistenten 

hebben als taak om de leefbaarheid in de wijken op verschillende domeinen te verbeteren 
onder andere door individuele problemen te bespreken tijdens huisbezoeken en te 
bemiddelen bij burenruzies. Ook krijgt elke nieuwe huurder een huisbezoek. 
 

- Een medewerker van de sociale dienst van Kempisch Tehuis neemt op regelmatige basis deel 
aan het wijkteamoverleg (onder andere Meulenberg, de Standaard, …) samen met andere 
professionelen die actief zijn in de buurt. Huisvesting is één van de vaste thema’s op dit 
overleg. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van communiceren en over de mogelijke 
activiteiten ter verbetering van de samenhang. Deze activiteiten worden na afloop 
geëvalueerd en de noden en problemen worden besproken.  
 

- Kempisch Tehuis stimuleert het samenleven door ontmoetingsruimten voor bewoners te 
creëren en activiteiten te stimuleren. Open ruimtes in de wijken worden ingericht en voorzien 
van speeltuigen, banken en tafels. Op regelmatige basis organiseert de SHM, met een 
buurtwerking of gemeente, opruimacties samen met de bewoners. 
 

- Kempisch Tehuis werkt preventief aan leefbaarheidsproblemen door in haar wijken 
conciërges aan te duiden. Deze bewoners krijgen van de SHM een vergoeding voor deze taak. 
De conciërges brengen verslag uit van hun vaststellingen aan Kempisch Tehuis en zijn 
hierdoor “de ogen en de oren” in de wijken. Zo hebben ze een controle-, onderhouds- en 
signaalfunctie. Zij zijn een eerste aanspreekpunt voor de huurders en kunnen problemen 
(zowel technische als sociale) melden op een maandelijks overleg met Kempisch Tehuis en het 
opbouwwerk. 
 

- In de kleinere complexen werkt Kempisch Tehuis met vrijwillige toezichthouders voor de 
gemeenschappelijke delen. Zij hebben een beperkt takenpakket en ontvangen een 
kostenvergoeding. Momenteel zijn er 11 toezichthouders aangesteld, hoofdzakelijk in 
complexen met een ondergrondse parking. Ook zij zijn de eerste contactpersoon met 
Kempisch Tehuis voor technische, maar ook voor sociale problemen. Zij bezorgen op 
regelmatige basis verslagen over hun vaststellingen aan de SHM en nemen telefonisch contact 
bij dringende problemen. 
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OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis belegt al langer infovergaderingen in de grote wijken en brengt huurders samen 
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De SHM wil in overleg met huurders komen tot een 
verbetering van de werking van de eigen organisatie en dienstverlening. Zo is sinds 2008 in 
samenwerking met RIMO het project “Ik en mijn sociale huisvestingsmaatschappij” ontstaan en 
een focusgroep van huurders uit Lommel gegroeid. Kempisch Tehuis ondersteunt bestaande 
buurtorganisaties en -werkingen die de sociale cohesie in de wijken versterken. In meer 
problematische wijken streeft ze naar een globale aanpak met de gemeenten, welzijnsdiensten en 
opbouwwerkers. 

- Sinds 2008 werkt Kempisch Tehuis in samenwerking met RIMO aan een project omtrent 
bewonersparticipatie en dit met de naam ‘Ik en mijn sociale huisvestingsmaatschappij’. 
Centraal in het project staat een goede communicatie tussen de huurders en Kempisch 
Tehuis, een goede dienstverlening en een kwaliteitstoename van het wonen in ruime zin. De 
aanzet om de relatie en de kwaliteit op een hoger niveau te tillen, vindt zijn oorsprong in het 
participatiegegeven: de bevraging van de huurders vormt de basis om te komen tot inzichten 
die ervaringsgebonden zijn en tot geschikte oplossingen. Het project van RIMO te Lommel “Ik 
en mijn sociale huisvestingsmaatschappij” wordt beschouwd als een “leerproject” voor 
Limburg. Ervaringen worden uitgewisseld op het Woonplatform Limburg (zie OD 5.5). 
Kempisch Tehuis wil zelf een voortrekkersrol spelen op het vlak van bewonersparticipatie.  
 

- Uit de samenwerking tussen RIMO en de SHM is de ‘focusgroep’ van Lommelse huurders 
ontstaan, die nadenkt over thema’s zoals het ideale renovatieproces, de schriftelijke 
communicatie, de website,…. Zij zijn onder andere ook een klankbord voor de SHM om de 
leesbaarheid van brieven en folders te verbeteren. Deze groep heeft een aantal (praktische) 
aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de dienstverlening van de SHM. Zo krijgen 
nieuwe huurders bij inhuurneming van hun nieuwe woning de sleutels van de woning samen 
met een sleutelhanger waarop twee telefoonnummers van Kempisch Tehuis vermeld zijn. Op 
de CV-ketels wordt een sticker aangebracht met de contactgegevens van de 
onderhoudsdienst. In 2015 zal de samenwerking met RIMO stoppen en zal Kempisch Tehuis 
de werking van de focusgroep integreren in de werking van Kempisch Tehuis.  
 

- Op het gesprek met de visitatiecommissie waren er leden van de Lommelse focusgroep 
aanwezig. De bewoners zijn erg enthousiast over de werking van de groep en de inspraak die 
ze krijgen. De bewoners uit de andere wijken kenden de werking van de focusgroep niet echt, 
maar vonden het erg positief. Participatieve huurdersbetrokkenheid verloopt bij Kempisch 
Tehuis vrijwel exclusief via de focusgroep uit Lommel. De visitatiecommissie beveelt Kempisch 
Tehuis aan om haar model van bewonersbetrokkenheid, al dan niet op een minder intensieve 
manier, meer te spreiden over alle gemeenten en wijken zodat meer bewoners betrokken 
worden bij de werking van de SHM. Het bereiken en betrekken van moeilijker te mobiliseren 
doelgroepen als allochtonen, alleenstaanden en de meest kwetsbare huurders verdient 
daarbij bijzondere aandacht. 
 

- Huurders waarderen de informatievergaderingen van SHM n.a.v. renovatie- en 
nieuwbouwprojecten maar wijzen op de grote tijdspanne tussen het moment van de 
informatievergaderingen en de start van het renovatie- of het nieuwbouwproject zelf. Dit 
gevoel leeft vooral in Meulenberg heeft de visitatiecommissie afgeleid uit de 
visitatiegesprekken met de huurders. De visitatiecommissie suggereert dat de SHM blijft 
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inzetten op een goede communicatie omtrent het mogelijk tijdstip van de start van de werken 
en de redenen dat het langer duurt dan verwacht.  
 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis werkt goed samen met verschillende woon- en welzijnsactoren om in concrete 
dossiers huisvestingondersteuning aan haar bewoners te bieden. Haar aanwezigheid in de wijken 
met conciërges, de huisbezoeken en de bewonerswerking dragen daartoe bij. De 
visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning als goed. 

- Kempisch Tehuis beschikt vanaf 1 januari 2013 over twee maatschappelijk werksters die de 
sociale dienst vormen binnen Kempisch Tehuis. De SHM maakte dit bekend via de nieuwsbrief 
die de huurders kregen bij de huurprijsberekening 2014. Door regelmatig overleg met 
conciërges en door de meldingen van de onderhoudsdienst (via de werkbonnen) kan de 
sociale dienst snel inspelen op de vastgestelde problemen. Sinds 2014 doet Kempisch Tehuis 
ook aan “voortuincontrole”. Zo kan de huurder een brief krijgen om zijn voortuin in orde te 
brengen, maar belangrijker is dat dit de aanleiding kan vormen om een begeleidingstraject op 
te starten. 
 

- De sociale dienst verzorgt de individuele begeleiding van huurders met problemen en legt 
regelmatig huisbezoeken af, dit zowel bij huurdersachterstallen, problematisch woongedrag 
als bij burenruzies. In 2012 legde de SHM 33 huisbezoeken af in het kader van burenruzies, in 
2011 waren dit er 21. 
 

- De SHM pleegt met sociale actoren zoals het OCMW en het CAW overleg op dossierniveau. 
Deze actoren dringen evenwel aan op meer structureel overleg met Kempisch Tehuis. De 
visitatiecommissie suggereert dat Kempisch Tehuis het initiatief neemt om dit te organiseren. 
 

- Een nieuwe huurder bij Kempisch Tehuis krijgt een praktische informatiebundel en een 
sleutelhanger. Een medewerker van de sociale dienst gaat langs binnen de 3 maand na de 
inhuizing om samen met de huurder belangrijke aspecten van de huur, zoals bijvoorbeeld de 
onderhoudsplicht, te bespreken.  
 

- Bij een nieuwbouwproject wordt er extra aandacht geschonken aan het ontvangen van de 
nieuwe huurders in het project. Er is een draaiboek ‘collectief onthaal’. Zo kunnen de 
huurders elkaar ontmoeten en wordt de informatie in groep gegeven. Bij een gewone 
inhuurneming verstrekt de SHM de informatie bij het overlopen van de huurovereenkomst. 
 

- Tijdens het visitatiegesprek met de bewoners blijkt dat sommige huurders vinden dat de 
opvolging van herstellingen soms te wensen overlaat. Een enkele huurder zonder begeleiding 
heeft het gevoel niet verder te worden geholpen wanneer hij als enkeling zijn probleem 
aankaart. Sommigen bewoners stellen dat de SHM herstellingskosten doorrekent, terwijl dit 
niet zou kunnen. De visitatiecommissie geeft als advies mee om de te volgen procedure bij 
technische herstellingen te screenen en indien nodig aan te passen.  
 

- De plaatsbeschrijving bij in- en uittrede is voor Kempisch Tehuis belangrijk. Bij een bezoek aan 
de vertrekkende huurder geeft de SHM tips over de nog noodzakelijke herstellingen die de 
huurder zelf kan doen. Zo wil Kempisch Tehuis een dure afrekening voor huurschade 
voorkomen. Kempisch Tehuis doet dit enkel op vraag van die vertrekkende huurder. De 
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visitatiecommissie suggereert om dit standaard in de uithuisprocedure op te nemen om dure 
afrekeningen voor de huurders te voorkomen (zie OD 3.2). 

 
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
Kempisch Tehuis hanteert een goede procedure huurdersachterstal en werkt nauw samen met 
het OCMW en andere actoren om uithuiszetting te voorkomen. Bij problemen rond 
wooncultuur treedt de SHM zowel preventief (via huisbezoeken) als curatief (samenwerking 
met het CAW) op. Om leefbaarheidsproblemen te voorkomen en op te vangen zet Kempisch 
Tehuis zwaar in op 4 grote wijken. In de kleinere complexen zijn de conciërges en bewoners-
vrijwilligers de “ogen en oren” om leefbaarheidsproblemen te detecteren en een oplossing te 
zoeken. De bewonersparticipatie verloopt bijna exclusief via de “Lommelse” focusgroep, die 
voor Kempisch Tehuis optreedt als representatief voor alle huurders. Die focusgroep heeft al 
heel wat verbeterpunten kunnen aanbrengen. De sociale dienst legt vele huisbezoeken af, 
waarbij ze huisvestingsondersteuning aanbiedt en problemen detecteert en opneemt. Voor alle 
aspecten van haar sociaal beleid werkt Kempisch Tehuis goed samen met de welzijnsactoren uit 
haar actieterrein zoals de OCMW’s en het CAW Limburg.  
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: uitstekend 
 
Aan de hand van de analyse van de financiële ratio’s voor de periode 2008 t.e.m. 2012 en de 
financiële planning voor de volgende jaren beoordeelt de visitatiecommissie de financiële 
leefbaarheid van Kempisch Tehuis als uitstekend. 
 
-  Kempisch Tehuis presteert op volgende financiële ratio’s beter dan de norm: 

 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin was in de periode 2008 t.e.m. 2012 
steeds hoger dan de norm. In 2012 was de ratio 4,61 terwijl de norm minimaal 1 is. 
Deze ratio geeft weer in welke mate de SHM in staat is om haar financiële 
verplichtingen op korte termijn na te komen. Wanneer de ratio lager dan 1 is, stelt er 
zich op dit vlak een probleem; 

 de netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering heeft in de afgelopen 5 
jaren telkens aan de norm voldaan. Een netto vrije cash flow marge die minder dan 
100% bedraagt wil zeggen dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven. Om de financiële 
positie van de SHM echt te kunnen versterken, mag deze ratio niet hoger liggen dan 
85%. Hoe lager dit kengetal hoe meer de SHM zich in de veilige zone bevindt. In de 
periode van 2008 t.e.m. 2012 is de netto vrije cash flow ongeveer stabiel gebleven rond 
77%; 

 de netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering voldeed in 2012 met 14% aan de 
norm (norm is hoger dan 0%). In de periode 2009 t.e.m. 2012 lag de nettowinstmarge 
consistent rond de 13%. 

 
- De solvabiliteit is een vierde financiële ratio om de financiële leefbaarheid van een sociale 

huisvestingsmaatschappij te toetsen. De solvabiliteit geeft de graad van financiële 
onafhankelijkheid aan en wordt weergegeven als de verhouding van het eigen vermogen ten 
opzichte van het totale vermogen. Een solvabiliteit van 10% wordt als een minimum 
beschouwd om de terugbetaling van vreemd vermogen aan de schuldeisers te waarborgen. 
Omdat deze ratio sterk afhankelijk is van de historiek van een SHM wordt het resultaat niet 
toegerekend aan de prestatie van de SHM: de visitatiecommissie beoordeelt de 
solvabiliteitsratio dus niet. Ter indicatie geeft de visitatiecommissie mee dat deze ratio 
schommelde tussen 28% en 25% in de periode 2008 t.e.m. 2012. 
 

- Op basis van de financiële ratio’s blijkt dat de SHM in de periode 2008 t.e.m. 2012 consistent 
bij de 25% best presterende SHM’s behoort en vaak zelfs bij de 10% best presterende. 

 
- De goede financiële leefbaarheid is onder andere te danken aan het feit dat de SHM haar 

kosten goed beheerst (zie OD 5.2), een voorzichtige investeringspolitiek hanteert met een 
maximaal gebruik van subsidies, de bouwkosten onder controle houdt en dus marktconforme 
leningen vermijdt (zie OD 3.2) en zoekt naar betaalbare en bij voorkeur niet-uitgeruste 
gronden waardoor de investeringsuitgaven beperkt worden vanuit het standpunt van de 
SHM. Deze investeringen zullen immers vaak voor 100% subsidieerbaar zijn. 

 
- Ook de herinvestering van verkoopsopbrengsten van eigen patrimonium (bijvoorbeeld 4 

verkochte huurwoningen in 2012) en de verkoop van een aantal sociale kavels in het verleden 
zorgden voor wat extra marge waarmee nieuwe gronden werden aangekocht en ook een 
aantal projecten geheel of gedeeltelijk werden ge(co)financierd. De leningslast op dit nieuw 
patrimonium is dan wel lager dan het geval zou zijn indien de woning volledig met externe 
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middelen zou gefinancierd zijn maar door het hoge investeringsvolume en daaraan 
gekoppelde hoog leningsvolume is het positief effect van lagere leningslasten na 
herinvestering van verkoopsopbrengsten eerder beperkt. Het aantal verkopen per jaar is ook 
erg laag en in eerste instantie dient de nog lopende bouwlening afgelost te worden met de 
verkoopprijs. 

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

blijkt dat de liquiditeitspositie van de SHM positief blijft evolueren. Daarbij vertrekt de SHM 
van realistische veronderstellingen al gaat ze wel uit van een ambitieus investeringsvolume in 
nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvoor ze misschien niet de nodige FS3-
financieringsmiddelen zal kunnen vinden (dit wordt uitgebreider toegelicht in OD 5.4). 

 
De visitatiecommissie komt op basis van bovenvermelde argumentatie tot de conclusie dat 
Kempisch Tehuis financieel leefbaar is. De uitstekende financiële toestand is het resultaat van een 
volgehouden degelijk financieel beleid en niet van toevalligheden.  
 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie constateert een goede kostenbeheersing door de SHM omwille van een 
gunstige verhouding tussen de werkingskosten en de geboden dienstverlening en een gunstige 
verhouding tussen de onderhoudskosten en de kwalitatieve staat van het patrimonium. 
Bovendien beheerst de SHM de meerkosten van projecten ten opzichte van het aanbestede 
bedrag. Ook de frictie- en structurele leegstand heeft de SHM onder controle. 
 
- De totale werkings- en onderhoudskosten per woning bedroegen in de periode van 2008 

t.e.m. 2012 tussen 1.036 euro en 1.166 euro per jaar. Deze kosten vertonen een licht 
stijgende trend. In 2012 bedroegen ze 1.166 euro: ongeveer 60% van de SHM’s kent hogere 
gemiddelde werkings- en onderhoudskosten, en dit was in elk van de afgelopen 5 jaren het 
geval.  

 
- De totale werkings- en onderhoudskosten beliepen 3,5 mio euro in 2012. De 

personeelskosten en de aankopen van materiaal voor de eigen technische dienst vormen de 
twee grootste uitgavenposten.  

o De personeelskosten bedragen ongeveer 2,3 mio euro per jaar. Met 6,9 bedienden 
per 1.000 woningen (referentiejaar 2012) ligt dit aantal op het gemiddelde van de 
sector. Indien men de vergelijking maakt op basis van alle personeelsleden per 1.000 
woningen (13,7 VTE) dan blijkt dat in 2012 slechts een 20-tal SHM’s meer VTE’s in 
dienst hadden. Dit hoge aantal is onder andere het gevolg van het feit dat de SHM 
een vrij grote eigen onderhoudsdienst heeft en een groot aantal herstellingen zelf 
uitvoert. De SHM staat bijvoorbeeld zelf in voor de permanentie tijdens de winter 
voor de CV-installaties. De ruime eigen onderhoudsdienst linkt de SHM aan de visie 
van de SHM. Kempisch Tehuis vindt dat ze zelf verantwoordelijk is voor herstellingen 
en dat ze problemen niet kan afschuiven op externe herstellers die maar bij 
uitzondering worden ingeschakeld voor gespecialiseerde opdrachten. De SHM kan 
zelf de prioriteiten bepalen voor de uitvoering van binnengekomen 
herstellingsaanvragen en deze efficiënt inplannen om verplaatsingskosten en tijd te 
besparen.  

o De aankopen van materialen voor de eigen onderhoudsdienst beliepen in 2012 
ongeveer 0,36 mio euro. 
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o Daarnaast heeft de SHM voor ongeveer 0,26 mio euro diensten uitbesteed in 2012, 
vnl. voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden (0,23 mio euro) en het 
onderhoud van de gemeenschappelijke delen (26.000 euro), samen ongeveer 86 euro 
per woongelegenheid. Het weinige groenonderhoud dat nog dient te gebeuren voert 
de onderhoudsdienst zelf uit. 

 
- De SHM neemt maatregelen om kosten te beheersen. De visitatiecommissie ervaart de 

organisatie van de SHM als kostbewust, wat zich op vele vlakken uit. Enkele voorbeelden: 
 iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op noodzaak. Dit zit gedeeltelijk ingebakken in 

de toegekende delegatiebevoegdheid voor aankopen, waarbij bepaalde aankopen 
vanaf bepaalde drempels door meerdere personen dienen goedgekeurd te worden; 

 bij OD 3.1 “De SHM bouwt prijsbewust” is reeds uitgebreid aan bod gekomen dat de 
SHM de contractwijzigingen t.o.v. het aanbestedingsbedrag (meerwerken) voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten onder controle heeft; 

 het uitgebreide wagenpark, nodig voor de eigen technische dienst, wordt aangekocht 
en niet meer geleased. De SHM heeft de ervaring dat de wagens en de bestelwagens 
langer meegaan dan de gewone leasingduur van 4 of 5 jaren. Een levensduur van tien 
jaar wordt gemakkelijk gehaald; 

 het feit dat de onderhoudsdienst regelmatig in de woningen komt om onderhoud en 
herstellingen uit te voeren, zorgt er voor dat de SHM snel kan ingrijpen bij 
wanonderhoud en de sociale dienst kan langs sturen. Dit beperkt de latere kosten om 
de woning terug in orde te zetten. 

 
- De SHM heeft de voorbije 5 jaren geen structurele leegstand gekend. Bij grotere 

renovatieprojecten probeert de SHM het dossier in verschillende fasen op te delen zodat de 
werken zelden langer dan 6 maanden in beslag nemen. De SHM geeft wel aan dat structurele 
leegstand zal toenemen in de toekomst omdat ze bepaalde appartementsblokken in 
Houthalen zal afbreken en deze in afwachting geleidelijk leeg dient te maken. De 
frictieleegstand lag op 31/12/2012 op het gemiddelde van de sector, m.n. op 1,38% (41 
woningen). Kempisch Tehuis probeert dit type leegstand zoveel mogelijk te vermijden door bij 
de plaatsbeschrijving van de woningen de vertrekkende en de nieuwe huurder samen uit te 
nodigen zodat gemakkelijker afspraken gemaakt kunnen worden. De noodzakelijke 
herstellingen aan de woning worden geconcentreerd in de laatste week van de maand waarin 
de zittende huurder vertrekt en in eerste week van de maand waarin de nieuwe huurder 
intrekt en worden uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst. Hierdoor is er zelden een 
maand leegstand tussen 2 verhuringen in. De frictieleegstand is in feite grotendeels het 
gevolg van de leegstand bij renovatiewerken die minder dan 6 maanden duren en die 
daardoor niet als structurele leegstand wordt aangeduid. Dit verklaart ook de licht stijgende 
trend van dit type leegstand, de SHM voerde immers de voorbije jaren veel renovaties uit. 
 

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude 
Beoordeling: goed 
 
De SHM scoort goed op het vlak van het voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal. Ze 
hanteert daartoe een strikte procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen en 
persoonlijke contacten waarbij ze uithuiszetting tracht te vermijden. In percentage van de 
huurinkomsten behoort de huurdersachterstal in 2012 bij de 70% laagste van alle SHM’s. 
Kempisch Tehuis bestrijdt domiciliefraude en sociale fraude maar de visitatiecommissie raadt de 
SHM wel aan gebruik te maken van het recent vrijgegeven draaiboek aanpak domiciliefraude dat 
Inspectie RWO, samen met de VMSW, heeft opgemaakt.  
 



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING KEMPISCH TEHUIS PAGINA 38 VAN 56 

- Kempisch Tehuis hanteert een strikte procedure huurdersachterstal met korte 
opvolgingstermijnen en persoonlijke contacten. De SHM probeert de huurders met 
huurachterstal te beschermen om niet in een uitzichtloze financiële situatie te komen en zo 
met uithuiszetting bedreigd te worden. Huurders met betalingsproblemen kunnen op elk 
moment met de dienst verhuring overleggen om tot een afbetalingsplan te komen. 

 
- De huurdersachterstal bij Kempisch Tehuis bedraagt 2,78% van de in 2012 gefactureerde 

bedragen (maandelijkse huur en huurlasten zowel van de huurders als van de vertrokken 
huurders). Uit de prestatiedatabank blijkt dat dit een relatief laag cijfer is, 30% van de SHM’s 
kent hogere huurdersachterstallen. De visitatiecommissie nuanceert de onderlinge 
positionering evenwel omdat de boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de 
huurdersachterstallen bij SHM’s erg verschillend kan zijn. De eigenlijke huurdersachterstallen 
vertonen bij Kempisch Tehuis al jaren een licht dalende trend maar dit weerspiegelt zich niet 
in de cijfers die gebruikt worden in de prestatiedatabank omdat de SHM de vorderingen op 
vertrokken huurders niet afboekt als niet-invorderbaar, zelfs indien er meer dan zes maanden 
geen betalingen zijn gebeurd door de persoon in kwestie. Volgens de geldende 
reglementering zou de SHM deze bedragen bij voorkeur afboeken. Een uniforme 
boekingswijze toegepast door alle SHM’s draagt natuurlijk bij tot een vergelijkbaarheid tussen 
de SHM’s onderling. Een afboeking conform de richtlijnen zal ook een getrouwer beeld geven 
van de nog invorderbare huurdersachterstallen. 
 

- De SHM besteedt aandacht aan het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude. 
Kempisch Tehuis krijgt op regelmatige basis gegevens binnen via de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid over de gezinssamenstelling. Deze aanpassingen worden doorgegeven aan 
de dienst kandidaten en de dienst verhuring. Indien nodig, vraagt de SHM aan betrokkene de 
nodige documenten binnen te brengen om zich in regel te stellen met de gewijzigde 
gezinssituatie. De dienst doet het nodige om de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. 
De SHM onderzoekt eveneens elke (anonieme) klacht en doet eventueel een navraag bij de 
dienst bevolking van de gemeente die dan een politieonderzoek aanvraagt. Afhankelijk van de 
gemeente heeft de SHM hier goede of minder goede ervaringen mee. De sociale dienst zal in 
bepaalde gevallen ook ter plaatse gaan om het gezin te confronteren met de vaststellingen en 
de vraag te stellen zich in regel te stellen. Als er geen reactie komt van de huurder om zijn 
situatie in orde te brengen, bestaat er de mogelijkheid om het dossier over te maken aan 
Inspectie RWO. Dit heeft de SHM in het verleden gedaan met twee dossiers. Inspectie RWO 
meende dat de dossiers echter onvoldoende onderbouwd waren, waardoor ze er geen verder 
gevolg kon aan geven. In beide gevallen drong zich volgens Inspectie RWO een 
buurtonderzoek op. Omdat het net de buurt zelf was die de klacht had ingediend, zou een 
dergelijk onderzoek volgens de SHM net leiden tot burenruzies. In het verleden heeft de SHM 
ook de gegevens van de nutsbedrijven opgevraagd om domicilie- en sociale fraude te kunnen 
bewijzen maar heeft dit moeten stopzetten omdat dit een inbreuk vormde op de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. De SHM doet dus wel inspanningen om domicilie- en sociale 
fraude te bestrijden, maar de wettelijke middelen daartoe zijn erg beperkt. Recent 
publiceerden VMSW en Inspectie RWO een draaiboek aanpak domiciliefraude, dat mogelijks 
nieuwe inspiratie kan bieden voor Kempisch Tehuis in haar streven om hierin goede prestaties 
te leveren. 
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OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
Kempisch Tehuis maakt gebruik van de diensten van de VMSW voor het opmaken van een 
financiële planning. Tevens hanteert ze een eigen ontwikkeld financieel planningsinstrument met 
een tijdshorizon van 10 jaren. Beide instrumenten bevatten de informatie over bestaande en de 
geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten maar ook over de belangrijkste uitgaven (onder 
andere personeels-, werkings- en onderhoudskosten) en inkomsten (bv. huurinkomsten). Deze 
meerjarenplanningen worden periodiek geactualiseerd en de eigen planning wordt eenmaal per 
jaar besproken op de raad van bestuur. Omdat de SHM de eigen financiële planning als een 
beleidsinstrument gebruikt, is de visitatiecommissie van oordeel dat de SHM goed presteert voor 
deze operationele doelstelling.  
 
- De SHM maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar 

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

- Kempisch Tehuis heeft een eigen model van financiële planning opgemaakt, met een 
tijdshorizon van 10 jaren. Het concept hiervan vertrekt van dezelfde basisgegevens als het 
VMSW-plan maar de SHM beschouwt dit eigen instrument als eenvoudiger te hanteren. De 
SHM gebruikt vrij voorzichtige veronderstellingen in haar financiële planning, bijvoorbeeld dat 
zowel de kosten als de huurinkomsten stijgen met 2%5. De onderhoudsplanning en de 
geplande nieuwbouw en renovatieprojecten zijn geïntegreerd in de financiële planning. Bij 
deze laatste gegevens gaat ze wel uit van een ambitieus investeringsvolume in nieuwbouw- 
en renovatieprojecten waarvoor ze misschien niet de nodige FS3-financieringsmiddelen zal 
kunnen vinden. De SHM redeneert daarbij dat zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten nog 
steeds (ook met FS3) verlieslatend zijn, en dat ze op deze wijze een overschatting van de 
negatieve gevolgen verwerkt in haar financiële planning. De SHM neemt ook een beperkt 
gebruik van eigen middelen op in de planning, vooral voor kleinere en dringende 
renovatieprojecten, aangezien de Vlaamse middelen voor renovatiewerken ontoereikend zijn 
om alle aanvragen van SHM’s op dit moment in te willigen. Hiervoor probeert Kempisch 
Tehuis de opbrengsten te gebruiken van de verkoop van sociale huurwoningen in het kader 
van het kooprecht zittende huurder. De SHM geeft wel aan dat de verkoop hiervan is 
stilgevallen, waarschijnlijk ten gevolge van de economische crisis (in 2012 werden 4 
huurwoningen verkocht aan de zittende huurder). Een vergelijking van beide financiële 
planningen toont een gelijkaardige positieve evolutie in de liquiditeitspositie van de SHM, al is 
het resultaat bij het eigen instrument wat positiever dan bij de VMSW-planning. 
 

- De SHM actualiseert de eigen financiële planning periodiek en besprak deze t.e.m. 2013 
eenmaal per jaar op de raad van bestuur. De SHM verwacht dat ze vanaf 2014 de frequentie 
hiervan zal verhogen omwille van de gewijzigde programmatieprocedure. Vanaf 2014 zal de 

                                                
5:  alhoewel over lange termijn gezien de huurinkomsten effectief met 2% gestegen zijn, zal dit misschien 

niet meer het geval zijn voor de eerstkomende jaren. De visitatiecommissie stelt voor dit percentage 
eventueel te verlagen tot 1% of 1,5% voor de eerstkomende jaren. 
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VMSW meerdere keren per jaar projecten goedkeuren voor financiering via FS3. De 
visitatiecommissie staat achter het initiatief om regelmatiger de financiële planning te 
bespreken op de raad van bestuur.  

 
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 
 
De visitatiecommissie vindt dat Kempisch Tehuis goede prestaties levert in haar streven om naar 
een echte woonmaatschappij te evolueren en baseert zich daarbij op de volgende argumenten: 
 
- Kempisch Tehuis geeft aan dat ze meer doet dan enkel huizen bouwen en verhuren. Al meer 

dan 20 jaar zet ze in op de sociale opdracht. De 10 projecten die de SHM tot nu toe 
realiseerde voor specifieke doelgroepen uit het brede welzijnsveld, tonen aan dat Kempisch 
Tehuis wil werken voor een brede doelgroep van mensen die minder kansen hebben dan 
anderen (zie OD 1.5). Om haar sociaal beleid af te stemmen op de noden, werkt Kempisch 
Tehuis samen met Ado Icarus, vzw Stijn/De Klimroos, Beschut Wonen Noord-Limburg, CAW 
Limburg, vzw Lindelheide en Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth (zie OD 1.5). 

- Gemeenten voeren de regie rond het lokaal woonbeleid. De samenwerking van een SHM met 
het lokaal beleidsniveau gebeurt in het lokaal woonoverleg. Gemeenten plegen lokaal 
woonoverleg over sociale woonprojecten vooraleer ze kunnen worden opgenomen op het 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma. De volgende zaken komen daar ook aan bod: BSO, het lokaal 
woonplan, de projecten van SHM’s, wachtlijsten, leegstand, leefbaarheid, lokale 
toewijzingsreglementen, enz. Zonder dat een project op een lokaal woonoverleg is besproken, 
kan een SHM geen subsidiëring of financiering krijgen van de Vlaamse overheid. Het lokaal 
woonoverleg is dus belangrijk voor de SHM. Kempisch Tehuis neemt een actieve rol op in het 
lokaal woonoverleg van de gemeenten van het actieterrein; 

- Kempisch Tehuis werkt reeds meerdere jaren samen met de SHM’s Vooruitzien en 
Landwaarts voor de realisatie van gemengde projecten huur- en koopwoningen waarbij 
Kempisch Tehuis de huurwoningen voor haar rekening neemt (in de recente periode een 6-tal 
projecten); 

- De directeur van Kempisch Tehuis vertegenwoordigt de SHM in de raad van bestuur van de 
SVK Noord-Limburg. Het actieterrein van de SVK Noord-Limburg beslaat 9 van 11 gemeenten 
uit het actieterrein van Kempisch Tehuis. De SHM stond samen met de OCMW’s aan de wieg 
van de SVK en heeft geholpen bij de uitbouw van de werking, opmaak van statuten en 
huishoudelijk reglement, aanwerving van personeel, enz. Er is ook samenwerking op het vlak 
van de doorstroming van huurders. In Houthalen is er met de SVK West-Limburg vzw en in 
Zonhoven met de SVK Midden-Limburg voornamelijk overleg via het lokaal woonoverleg en 
de gemeentelijke werkgroepen ter voorbereiding van lokale toewijzingsreglementen; 

- Kempisch Tehuis neemt actief deel aan het Woonplatform Limburg (maandelijks 
directeursoverleg van de 9 Limburgse sociale huurmaatschappijen). Deze samenwerking gaat 
verder dan de vrij belangrijke ervaringsuitwisseling: opzetten van gezamenlijke 
vormingsprojecten, initiatieven op vlak van informatica en communicatie en bundeling van de 
krachten om de gezamenlijke belangen te verdedigen op Limburgs en Vlaams niveau; 

- Kempisch Tehuis was ook de trekker in het Limburgs welzijnsoverleg om een inventaris te 
maken van de concrete noden op het vlak van wonen-welzijn. Kempisch Tehuis schreef ook 
het projectvoorstel inzake een “Rollend Woonfonds van de Provincie Limburg”. Dit fonds 
zorgt via een systeem van cofinanciering van projecten wonen-welzijn dat er meer ruimte 
voor experiment was op het vlak van de samenwerking tussen wonen en welzijn. De SHM 
heeft ook mee de aanpassingen in de regelgeving bepleit om deze vormen van samenwerking 
mogelijk te maken (bv. art. 73ter van het Kaderbesluit Sociale Huur). 
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OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM over een goed systeem van interne controle 
beschikt. De SHM heeft een aantal procedures en processen beschreven en opgenomen in een 
procedurehandboek. Het vier-ogen principe m.b.t. betalingen en de controle van facturen wordt 
gerespecteerd. De SHM beschikt over een huishoudelijk reglement voor de diverse 
bestuursorganen waarin de deontologische code is geïntegreerd. 

 
- Kempisch Tehuis heeft een ‘juridische leidraad voor bestuurders’, waarvan de meest recente 

versie dateert van 19 juni 2013 en een onderdeel vormt van het huishoudelijk reglement. De 
leidraad, in feite een deontologische i.p.v. een juridische leidraad, verwijst onder meer naar 
een aantal basisprincipes van een openbare dienst zoals veranderlijkheid, continuïteit en 
benuttigings- of gebruiksgelijkheid. Daarnaast worden ook nog beginselen van behoorlijk 
bestuur zoals het zuinigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel gehanteerd. Procedures kunnen een 
hulpmiddel zijn om integer te werken maar kunnen in complexe organisaties als SHM‘s niet 
alle situaties vatten. Een deontologische code biedt de raadsleden van een SHM een 
bijkomende houvast om integer te kunnen handelen onder tal van omstandigheden. De 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur, het directiecomité, 
het comité voor personeels- en bestuurszaken, de directeur en de voorzitter zijn uitgebreid 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 

- De visitatiecommissie stelt vast dat de raad van bestuur met zeer goed onderbouwde 
analyses wordt voorgelicht over diverse onderwerpen als financiële leefbaarheid (zie OD 5.4), 
huurdersachterstallen, huurlasten, wijzigingen aan de reglementering, de projecten, werking 
van de onderhoudsdienst, de grote onderhoudswerken, enz. De verslagen van de raad van 
bestuur zijn heel uitgebreid en bevatten heel veel cijfermateriaal waardoor bijvoorbeeld 
tendensen over meerdere jaren zichtbaar worden. Het valt ook op dat veel punten starten 
met een korte maar duidelijke reglementaire achtergrond. De doorstroming van de informatie 
naar de raad van bestuur laat toe dat deze gefundeerde beslissingen neemt. De 
visitatiecommissie drukt haar appreciatie uit voor deze werkwijze. Het secretariaat van 
Kempisch Tehuis maakt elke genomen beslissing van bestuursinstanties over aan de 
betreffende diensthoofden die instaan voor de opvolging van de uitvoering van de aan hen 
toegewezen beslissingen. 
 

- Sinds 2011 beschikt de SHM over een procedurehandboek dat een 12-tal procedures bundelt, 
zoals de aankoopprocedure, voorraad- en materiaalbeheer, kas- en liquiditeitenbeheer, 
gebruik visakaart, wedde- en loonadministratie en andere vergoedingen, een “carpolicy”, 
gebruik GSM werkgever, enz. Dit procedurehandboek wordt periodiek aangepast. Onder 
andere de bedrijfsrevisor toetst de procedures periodiek af aan de praktijk. De laatste 
aanpassing dateert van 21/08/2013. Elke aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de raad van bestuur. Het ‘vier ogen principe’, het controleprincipe waarbij minstens twee 
medewerkers een handeling moeten stellen om een risicovol proces af te werken, wordt 
gewaarborgd. Dit geldt onder meer voor ‘de aankoopprocedure’ en voor ‘kas- en 
liquiditeitenbeheer’. Op iedere dienst probeert de SHM minimum 2 personeelsleden in te 
zetten, dit is op zich al een eerste vorm van interne controle en maakt een functiescheiding 
mogelijk. 

 
- De SHM heeft een relatief grote onderhoudsdienst en houdt ook een aanzienlijke 

magazijnvoorraad aan. Het procedurehandboek bevat een uitgebreide procedure voor het 
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voorraadbeheer. De SHM werkt met het principe van “open magazijn” waarbij de arbeiders 
van de SHM zelf de goederen uit het magazijn mogen ophalen en ze zelf de werkbonnen 
mogen invullen. De procedures van voorraadbeheer en aankopen lijken administratief 
sluitend te zijn en bevatten de nodige taken en verantwoordelijkheden. Op het gebied van de 
aankopen ligt de delegatiebevoegdheid duidelijk vast. In het principe van “open magazijn” is 
het aangewezen dat het verbruik steekproefsgewijs wordt getoetst aan het “normverbruik”, 
zeker voor niet gecodeerde goederen (dat zijn meestal kleine goederen of 
recuperatiemateriaal waarvan de hoeveelheden niet op permanente basis worden 
bijgehouden via een softwareprogramma). De procedure maakt geen melding van deze 
steekproefsgewijze controle maar wel van een jaarlijkse inventarisatie met duidelijke 
aandacht voor de verschillen tussen de fysieke inventaris en de inventaris zoals die uit het 
softwareprogramma kan gehaald worden. Het is aan de directie om te oordelen of deze 
steekproefsgewijze controle noodzakelijk is.  
 

- Tijdens de visitatiegesprekken kwam regelmatig de opmerking naar boven dat de fysieke 
afstand tussen hoofdzetel en de locatie waar de onderhoudsdienst gevestigd is een vlotte 
communicatie tussen de centraal diensten en de onderhoudsdienst bemoeilijkt. Deze 
tweedeling heeft een historische achtergrond en is door de reeds gemaakte investeringen, 
onder andere in gebouwen, niet meer terug te draaien. Door de jaarlijkse organisatie van een 
Nieuwjaarsdrink, personeelsfeest, personeelsuitstap en de uitgifte van een personeelsblad 
probeert de SHM deze “mentale” afstand te verkleinen en de betrokkenheid te vergroten. De 
visitatiecommissie stelt vast dat dit aandachtspunt reeds op het netvlies van de SHM staat en 
moedigt de SHM aan om hier ook blijvend aan te werken. 
 

- Het comité voor personeels- en bestuurszaken bereidt de belangrijke personeelszaken voor 
de raad van bestuur voor. De visitatiecommissie merkt op dat een aantal procedures over 
personeelsbeleid zoals een aanwervingsprocedure en een evaluatieprocedure voor het 
personeel kunnen geoptimaliseerd worden en best worden toegevoegd aan het 
procedurehandboek. Ze vindt een duidelijk kader voor aanwervingen en evaluaties nodig in 
een organisatie met de omvang van Kempisch Tehuis; een formele regeling zorgt voor 
houvast voor werknemers en de organisatie. De SHM heeft wel een procedure “wedde- en 
loonadministratie en andere vergoedingen” opgenomen in het procedurehandboek. 

 
OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: goed 

De bereidheid tot verbetering van haar interne werking bij Kempisch Tehuis blijkt onder meer uit 
de goed uitgebouwde organisatie, het intensief gebruiken van ICT, het nemen van een 
voortrekkersrol op het vlak van wonen-welzijn en het inzetten op een personeelsbeleid en op een 
vormingsaanbod. De SHM kent haar sterktes en zwaktes en werkt aan de verbetering van haar 
zwakke punten, en aarzelt niet om daar ook externe hulp voor in te schakelen. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze operationele doelstelling als goed. 

 
- De SHM gebruikt informatietechnologie op een actieve manier om haar werking te 

ondersteunen. De Limburgse SHM’s hebben aan een externe firma de opdracht gegeven om 
een softwarepakket te ontwikkelen, waarin het verloop van nieuwbouwprojecten stap voor 
stap kan opgevolgd worden en de communicatie zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. De 
eerste versie van dit programma VESTA werd vooral mee ontwikkeld door Kempisch Tehuis 
dat de analyse van de verschillende stappen mee in kaart bracht. Het programma wordt 
intussen al door meerdere SHM’s in Vlaanderen gebruikt. Verder kunnen de huurders op de 
website Kempisch Tehuis terecht voor informatie over wie wat moet herstellen of 
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onderhouden. Deze interactieve tool is ontwikkeld via het Limburgs Woonplatform. De 
hoeveelheid aan klantencontacten, het feit dat klanten vaak met verschillende 
personeelsleden spreken (door de goed verdeelde bevoegdheden), en het feit dat er een 
fysieke afstand bestaat tussen de onderhoudsdienst en het hoofdkantoor kan ervoor zorgen 
dat belangrijke informatie van klanten verloren gaat of niet bij de juiste personen 
terechtkomt. De visitatiecommissie suggereert daarom dat de SHM systemen opzet om dit 
risico te beperken. Daarvoor kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, 
bijvoorbeeld een elektronisch dossier dat alle klantencontacten centraliseert zodat ieder die 
met een klant in contact komt ook weet wat er in vroegere contacten is besproken met 
collega’s. Dit komt de klantenondersteuning ten goede en verhoogt de efficiëntie van de 
SHM. Verder wenst de SHM op termijn de efficiëntie van het opmaken van 
plaatsbeschrijvingen bij inhuurneming te verhogen evenals van het verwerken van de 
werkbonnen van de onderhoudsdienst, dit laatste onder andere om het magazijnbeheer 
verder te automatiseren. Ten slotte kan de visitatiecommissie zich vinden in het initiatief om 
samen met de softwareleverancier van de huurdersadministratiesoftware de afrekening van 
de huurlasten verder te automatiseren. Dit zal het aantal fouten verlagen en de efficiëntie van 
deze omvangrijke taak zeker ten goede komen, vooral indien deze aanpassing door meerdere 
SHM’s kan worden gebruikt. 
 

- Op het vlak van wonen en welzijn nam Kempisch Tehuis verschillende vernieuwende 
initiatieven. De SHM realiseerde met eigen middelen een ADL-project in 1989 toen er nog 
geen ADL-besluit was, daarna volgden nog 9 andere woon- en welzijnsprojecten (zie OD 1.5), 
en liep ze vaak vooruit op de regelgeving om een oplossing te bieden aan de noden en 
behoeften van specifieke doelgroepen die naast een kwetsbare inkomenssituatie ook nog met 
andere problemen werden geconfronteerd.  

 
- Kempisch Tehuis heeft voor elk personeelslid een functiebeschrijving opgemaakt maar de 

medewerkers worden nog niet periodiek geëvalueerd. Op het niveau van de individuele 
medewerker bieden personeelsevaluaties en het vormingsbeleid de basis voor groei en 
ontwikkeling van medewerkers. De organisatie kan zo de doelstellingen scherp stellen met 
aanduiding van de rol en de verantwoordelijkheden van iedere medewerker bij het behalen 
van deze doelstellingen. Aan de hand van formele feedbackgesprekken kunnen ook 
verwachtingen naar de leidinggevende worden uitgepraat en geobjectiveerd. In 2012 en 2013 
heeft de SHM sterk geïnvesteerd in de opleiding van haar medewerkers. De variatie van en 
het aantal deelnemers aan de vormingscursussen is volgens de visitatiecommissie 
indrukwekkend te noemen. Daarbij wordt zowel opleiding voorzien voor de directie, de 
administratieve diensten als de onderhoudsdienst. In dat laatste geval streeft de SHM er naar 
de polyvalentie van haar arbeiders te verhogen. De SHM laat de medewerkers opleiding 
volgen bij de VVH, VMSW, Wonen-Vlaanderen, andere overheidsinstellingen en 
onderwijsinstellingen, Syntra, enz. De visitatiecommissie merkt op dat de SHM het onderdeel 
vorming van de sociale balans niet invult zodat vergelijkbare cijfers ontbreken. Intern werd de 
communicatie verbeterd door de uitgifte van een tweemaandelijks personeelsblad. Met dit 
blad worden alle personeelsleden op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen de 
organisatie. 

 
- Recent heeft de SHM aan RIMO gevraagd om de dienstverlening van de onderhoudsdienst 

onder de loep te nemen op basis van uitgevoerde werkbonnen van een bepaalde maand. 
De bedoeling hiervan is de werking te optimaliseren. Verder analyseert RIMO de werkbonnen 
die niet binnen een bepaalde tijdspanne waren opgelost, om na te gaan welke 
verbeteringsprocessen aangewezen zijn. 
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- Kempisch Tehuis volgt de vastgoedmarkt van nabij op en is bij de grotere ontwikkelaars 
bekend. Getuige hiervan zijn verschillende aankopen ‘goede woningen’ die plaats vonden de 
voorbije jaren (zie onder andere OD 1.1 – een zevental projecten). Gronden worden schaarser 
en duurder en de SHM speelt hier proactief op in door samen met partners naar oplossingen 
te zoeken (via erfpacht, sociale last in natura, enz. zie OD 1.5). 

 
- Kempisch Tehuis heeft een uitgeschreven klachtenprocedure in haar procedurehandboek 

opgenomen, maar de bewoners zijn niet vertrouwd met de interne klachtenbehandelaar of 
met die procedure. Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk de verklaring waarom er in 2011 geen 
officiële klachten waren. In 2012 kreeg Kempisch Tehuis er 4 en in 2013 slechts één. Voor elk 
van deze klachten werd door de interne klachtenbehandelaar de oplossing teruggekoppeld 
naar de ombudsman van de Vlaamse Overheid. 

 
PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
De SHM is financiële gezond onder andere omdat ze haar kosten goed beheerst, een degelijke 
investeringspolitiek hanteert met een maximaal gebruik van subsidies en van de 
financieringssystemen (FS3), de bouwkosten onder controle houdt en dus marktconforme 
leningen vermijdt (zie OD 3.2) en zoekt naar betaalbare en bij voorkeur niet uitgeruste gronden 
waardoor de investeringskosten beperkt worden. 
Kempisch Tehuis maakt gebruik van een goed financieel planningsinstrument. Dit bevat telkens 
de informatie over bestaande en de geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten maar ook 
over de belangrijkste uitgaven (onder andere personeels-, werkings- en onderhoudskosten) en 
inkomsten (bv. huurinkomsten).  
Ze beschikt ook over een goed systeem van interne controle, aangepast aan de omvang van de 
SHM. De SHM voorkomt huurdersachterstallen en bestrijdt domicilie- en sociale fraude. Recent 
publiceerden VMSW en Inspectie RWO een draaiboek aanpak domiciliefraude, dat nieuwe 
inspiratie kan bieden voor Kempisch Tehuis in haar streven om hierin goede prestaties te 
leveren. 
De SHM heeft initiatieven genomen in haar ontwikkeling naar een echte woonmaatschappij. De 
visitatiecommissie stelt vast dat Kempisch Tehuis bereidheid toont om te veranderen en om 
haar prestaties te verbeteren. Dit blijkt onder meer uit de goed uitgebouwde organisatie, het 
intensief gebruiken van ICT, het nemen van een voortrekkersrol op het vlak van wonen-welzijn 
en het inzetten op een personeelsbeleid en op een uitgebreid vormingsaanbod. 
  



 

 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING KEMPISCH TEHUIS PAGINA 45 VAN 56 

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie stelt vast dat Kempisch Tehuis de burgers duidelijk informeert. De SHM 
hanteert een breed instrumentenpallet om burgers en klanten zo goed mogelijk te informeren, 
zoals een website, een informatiefolder voor de huurder, enz. Het kantoor van Kempisch Tehuis 
ligt in Houthalen-Helchteren waar de meeste sociale huurwoningen liggen. Kempisch Tehuis is 
bereikbaar met de bus. De SHM zet omwille van het uitgestrekte actieterrein in op een vlotte 
telefonische bereikbaarheid. De kantoren zijn gemakkelijk toegankelijk, ook voor 
rolstoelpatiënten. 
 
- Er zijn ruime openingsuren van de administratieve diensten van Kempisch Tehuis: op 

maandag van 9u00-12u00 en van 14u00-18u00. Dinsdag, woensdag en donderdag van 9 u tot 
12 u. Op vrijdag zijn de kantoren gesloten. Telefonisch is de SHM elke dag bereikbaar tussen 
9u00-12u00 en 13u00-16u30, behalve op vrijdagnamiddag. Kempisch Tehuis zet omwille van 
het uitgestrekte actieterrein - 11 gemeenten - in op een vlotte telefonische bereikbaarheid, zo 
ligt bv. Hamont –Achel toch een 30-tal km verwijderd van de zetel. Uit de bevraging van 2009 
(zie OD 6.3) bleek dat de huurders de afstand tot de hoofdzetel een drempel vinden om bij de 
SHM langs te gaan. De bestuurders-politici verwijzen naar hun zitdagen in de gemeenten waar 
ze aanspreekbaar zijn voor de huurders met vragen of problemen, maar dit behoort volgens 
de visitatiecommissie niet tot de reguliere werking van Kempisch Tehuis. Er is wel sprake van 
een complementaire functie van WIN die huurders en kandidaat-huurders verder kan helpen 
(zie OD 1.5). WIN organiseert in elke gemeente een woonloket waar informatie wordt 
verstrekt aan de inwoners. De visitatiecommissie vreest dat door het uitgestrekte actieterrein 
de drempel naar de SHM te hoog kan zijn (zoals ook naar voren kwam uit de bevraging) en 
geeft aan dat de SHM inspanningen kan leveren om de persoonlijke bereikbaarheid van haar 
diensten voor alle inwoners uit het actieterrein te verbeteren. Perifere (niet-permanente) 
antennes, hetzij binnen de eigen werking, hetzij door een beroep te doen op de 
samenwerking met andere woon- of welzijnsactoren, kunnen een te onderzoeken piste zijn 
op dat vlak. 
 

- De onderhoudsdienst is gelegen op een andere locatie met ongeveer parallelle uren. Tijdens 
de wintermaanden is er een permanentie voor dringende herstellingen aan de 
verwarmingsinstallaties. Het feit dat de onderhoudsdienst gescheiden is van de 
administratieve diensten wordt zowel door het eigen personeel als door de bewoners als 
minder positief ervaren (zie ook OD 5.6) onder andere omdat dit de coördinatie bemoeilijkt. 
De visitatiecommissie raadt de SHM om de werking van beide diensten verder op elkaar af te 
stemmen. Kempisch Tehuis communiceert ook over de openingsuren en contactgegevens: die 
staan vermeld op de website, in elke folder en brief en in de huurdersinformatiemap. Het 
telefoonnummer van de onderhoudsdienst staat op een sticker op verwarmingsketels. Bij elke 
nieuwe verhuring krijgt de huurder samen met de sleutels een sleutelhanger met vermelding 
van de belangrijkste telefoonnummers van de SHM. 
 

- Kempisch Tehuis heeft een klantvriendelijke website die per rubriek een lijstje van mogelijke 
vragen met antwoorden geeft. De website is gericht op het informeren van haar doelgroepen: 
huurders, kandidaat-huurders en de betrokken woon- en welzijnsactoren. Voor de bewoners 
zijn er onderhoudstips en een overzicht van de onderhouds- en herstelplicht aan de hand van 
pictogrammen. Er is een goed overzicht van het beschikbare patrimonium. De 
visitatiecommissie raadt aan om ook de gemeentelijke toewijzingsreglementen te vermelden 
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op de website omdat die toch een wezenlijke invloed hebben op een toewijzing van 
kandidaat-huurders uit die gemeenten. 
 

- Kempisch Tehuis informeert de OCMW’s en welzijnsactoren over de actualisatie van het 
inschrijvingsregister om zo maximaal ongewilde schrappingen van kandidaat-huurders te 
voorkomen. 
 

- Kempisch Tehuis vindt het belangrijk om op een duidelijke, begrijpbare en open manier te 
communiceren met de huurders. Samen met RIMO heeft de SHM in 2008 in overleg met de 
bewoners haar werking doorgelicht. Doelstelling was om de dienstverlening aan en 
communicatie met de bewoners te verbeteren (zie ook OD 4.3). Bij de ondertekening van de 
huurovereenkomst ontvangt elke nieuwe huurder nu een informatiemap. Bij een renovatie 
met een verplichte verhuis van de huurder wordt de verhuisfolder aangeboden. In december 
2013 werd bij de jaarlijkse huurherziening een nieuwsbrief aan alle huurders bezorgd. 
Kempisch Tehuis publiceert soms in de wijkkranten informatie over een renovatie- of 
vervangingsbouwproject (bv. project Meulenberg). De bewoners bevestigen deze vlotte 
vormen van communicatie tijdens het gesprek met de visitatiecommissie, hoewel volgens hen 
de klantvriendelijkheid er in sommige gevallen nog op vooruit kan gaan. 
 

- Kempisch Tehuis heeft een uitgeschreven klachtenprocedure in haar procedurehandboek 
opgenomen, maar de bewoners zijn niet vertrouwd met de interne klachtenbehandelaar of 
met die procedure. Op de website verwijst de vraag “Waar kan ik terecht met een klacht?” 
naar de verhaalprocedure bij Toezicht (i.p.v. naar de interne klachtenprocedure) en naar de 
Vlaamse Ombudsdienst, die een klacht pas in tweede lijn opneemt. Een correctere informatie 
hieromtrent is volgens de visitatiecommissie een aandachtspunt voor Kempisch Tehuis. 

 
OD 6.2. De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 

Kempisch Tehuis vervult zijn communicatieplicht naar de VMSW, het agentschap Inspectie RWO 
en het agentschap Wonen-Vlaanderen op een correcte manier. De woon- en welzijnsactoren en 
de beleidsinstanties beoordelen de communicatie van Kempisch Tehuis als positief. Daarom 
beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM op dit vlak als goed. 

 
- Kempisch Tehuis neemt deel aan het Lokaal Woonoverleg van de gemeenten in het 

actieterrein. De directeur en/of zijn stafmedewerker zijn aanwezig op dit overleg. Hun 
aanwezigheid op het woonoverleg wordt als zeer positief ervaren. Zo is er voldoende kennis 
aanwezig voor de concrete projectopvolging. Vaak werkt Kempisch Tehuis mee aan de 
voorbereiding van deze overlegvergaderingen en aan de voorbereidende werkgroepen. 
 

- Kempisch Tehuis heeft op regelmatige basis een overleg met de besturen van elke gemeente 
in haar actieterrein over de stand van zaken van geplande en in uitvoering zijnde projecten. 
Begin 2013 gaf Kempisch Tehuis (directeur en stafmedewerker) aan elk gemeentebestuur een 
toelichting omtrent met een stand van zaken van de sociale huisvesting in de gemeente en 
bezorgde ze een afsprakenlijst aan die gemeente. De afspraken worden opgevolgd in 
vervolgvergaderingen. 
 

- De gemeenten krijgen ieder jaar een jaarverslag van Kempisch Tehuis toegestuurd. De 
gemeentelijke vertegenwoordiger krijgt uiteraard uitgebreide toelichting hierover tijdens de 
algemene vergadering en raad van bestuur. 
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- De beleidsinstanties, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau, zijn dan ook tevreden 
over de communicatie met en van Kempisch Tehuis. De actoren omschrijven Kempisch Tehuis 
als heel toegankelijk en zijn tevreden over de vlugge respons en de goede rechtstreekse 
contacten. De visitatiecommissie ervoer een wat stroevere werkrelatie tussen de SHM en de 
gemeente Houthalen-Helchteren, nochtans een “kerngemeente” van de SHM, zonder dat ze 
daar de vinger kon op leggen. 

 
- Kempisch Tehuis is lid van het Woonplatform Limburg, waar 9 sociale 

huisvestingsmaatschappijen sinds 1975 samenwerken en overleg plegen rond de thema’s die 
sociaal wonen aanbelangen. Dit forum heeft een aparte informatiesite 
www.woonplatform.be. De samenwerking leidt tot een eenvormige dienstverlening aan de 
Limburgse sociale huurders en tot een betere en gestructureerde informatieverstrekking aan 
betrokken actoren. Kempisch Tehuis refereert naar bijvoorbeeld de logistieke ondersteuning 
op vlak van informatica. Dit platform maakt een snelle en degelijke uitwisseling van 
informatie tussen de betrokken woonorganisaties mogelijk. De huidige voorzitter van 
Kempisch Tehuis is momenteel ook voorzitter van Woonplatform Limburg (zie ook OD 5.5). 
 

- Kempisch Tehuis heeft in het verleden de verschillende OCMW’s uit haar actieterrein 
samengebracht om hen te informeren over de belangrijke wijzigingen van het Kaderbesluit 
Sociale Huur bijvoorbeeld over de inschrijving en keuze van de kandidaat-huurder. Ook rond 
de gewijzigde regels voor de huurwaarborg zal dit in 2014 gebeuren. 
 

- De sociale woonactoren en de zorgpartners willen graag structureler samenwerken met 
Kempisch Tehuis, gericht op het garanderen van de woonzekerheid, leefbaarheid en 
huisvestingsondersteuning. De visitatiecommissie raadt Kempisch Tehuis aan in gesprek te 
treden met die woon- en welzijnsactoren om na te gaan wat zij verstaan onder structureel 
samenwerken en op welke manier die samenwerking de prestaties van de SHM kan 
verbeteren en de huurders ten goede kan komen (zie ook OD 4.4). 

 
OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie beoordeelt deze operationele doelstelling voor Kempisch Tehuis als goed. 
Ze peilt de tevredenheid bij nieuwe én bij vertrekkende huurders. In 2009 werden in 
samenwerking met RIMO alle huurders uit Lommel algemeen bevraagd. Dankzij de hieruit 
voortgekomen focusgroep (OD 4.3) en de door die groep gedetecteerde verbeterpunten, kon 
Kempisch Tehuis al heel wat verbeteren. 

 
- In 2009 voerde Kempisch Tehuis, in samenwerking met RIMO, een bevraging uit bij alle 

huurders van Lommel. Eerst kregen ze een informatiebrief. Daarna bracht een opbouwwerker 
een bezoek of stak de SHM een enquête in de brievenbus die twee weken later persoonlijk 
werd opgehaald. De vragenlijst bevat vragen rond volgende thema’s: informatie over de 
woning, over de bereikbaarheid en klantvriendelijkheid van Kempisch Tehuis (bereikbaarheid, 
telefonisch contact, schriftelijke communicatie,…) en de onderhoudsdienst in het bijzonder. 
Uit de bevraging kwamen een aantal algemene knelpunten naar voor waarvoor samen met de 
focusgroep naar een oplossing wordt gezocht.  

 
- Daarnaast bevraagt Kempisch Tehuis nieuwe en vertrekkende huurders. In 2012 werden 81 

vertrekkende huurders via een verhuisformulier bevraagd over de tevredenheid in de sociale 
woning. Het verhuisformulier peilt onder andere naar de oorzaak van vertrek, de duur van het 
huren en de tevredenheid over de woning en de wijk. Meer dan de helft, namelijk 44 

http://www.woonplatform.be/
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personen (54,32%), bezorgden de ingevulde vragenlijst terug. Van de bevraagden is de 
meerderheid (63,64%) tevreden over de woning waar ze woonden en (72,73%) tevreden over 
de wijk waar ze woonden. De eerste reden om te verhuizen is gezondheid en ouderdom. Zo 
verhuisden een aantal huurders naar een woonzorgcentrum of een serviceflat. Een andere 
reden om te verhuizen (6,25%) houdt verband met de sociale woning zelf: namelijk te groot, 
te klein, te afgelegen, verouderd of te weinig comfort. Relatief gezien het grootste aantal 
huurders die in 2012 vertrokken zijn, verhuisden van een sociale woning naar een eigen 
woning (36,36%). 

 
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Eindoordeel: goed 
 
Kempisch Tehuis is in haar communicatie met huurders en kandidaat-huurders toegankelijk en 
klantvriendelijk. Haar actieterrein is uitgestrekt, m.n. 11 gemeenten. De visitatiecommissie 
vreest dat door het uitgestrekte actieterrein de drempel naar de SHM te hoog kan zijn en geeft 
aan dat de SHM inspanningen kan leveren om de persoonlijke bereikbaarheid van haar diensten 
voor alle inwoners uit het actieterrein te verbeteren. Kempisch Tehuis voert 
tevredenheidsmetingen uit bij nieuwe en vertrekkende huurders. Daarnaast is een 
representatieve focusgroep ontstaan uit een algemene bevraging bij alle huurders in Lommel. 
Deze focusgroep heeft al talrijke verbeterpunten m.b.t. de werking van Kempisch Tehuis 
kunnen voorstellen, die de SHM heeft geïmplementeerd. 
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5. AANBEVELINGEN 

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

 
1. Informeer en sensibiliseer de huurders omtrent het energiezuinig omgaan met de woning en 

sluit bijvoorbeeld aan bij initiatieven van gemeente, OCMW, STEBO, enz. (OD 2.2); 
2. Bereid het inspraakmodel zoals dit nu wordt toegepast met de “Lommelse” focusgroep, al 

dan niet op een minder intensieve manier, uit naar alle gemeenten en wijken zodat meer 
bewoners betrokken worden bij de werking van de SHM (zie OD 4.3); 

3. Lever inspanningen om de persoonlijke bereikbaarheid van de diensten voor alle inwoners 
uit het actieterrein te verbeteren. Perifere (niet-permanente) antennes, hetzij binnen de 
eigen werking, hetzij door een beroep te doen op de samenwerking met andere woon- of 
welzijnsactoren, kunnen een te onderzoeken piste zijn (zie OD 6.1); 

4. Bouw, waar dit nog niet het geval is, met relevante woon- en welzijnsactoren van het 
actieterrein een structureel overleg uit dat verder gaat dan het ad hoc overleg over dossiers 
(zie onder andere OD 4.4 en OD 6.2); 

5. Zet het proces dat gestart werd om de werking, de communicatie en de dienstverlening van 
de onderhoudsdienst te verbeteren verder (diverse OD’s). Stel daarbij de optimale 
dienstverlening aan de bewoner als doelstelling voorop; 

 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende 
maatregelen te nemen: 
 
- De SHM zet ten volle in op de verbetering van haar eigen werking en de visitatiecommissie 

drukt haar appreciatie hiervoor uit. De visitatiecommissie is er van overtuigd dat de SHM de 
weinige verbeterpunten en suggesties op korte termijn zal aanpakken. 

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid. 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij 
die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en 
efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s 
en woonactoren wordt gebracht. 
 
- Sinds 2008 werkt Kempisch Tehuis in samenwerking met RIMO aan een project omtrent 

bewonersparticipatie en dit met de naam ‘Ik en mijn sociale huisvestingsmaatschappij’. 
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Centraal in het project staat een goede communicatie tussen de huurders en Kempisch 
Tehuis, een goede dienstverlening en een kwaliteitstoename van het wonen in ruime zin. De 
aanzet om de relatie en de kwaliteit op een hoger niveau te tillen, vindt zijn oorsprong in het 
participatiegegeven: de bevraging van de huurders vormt de basis om te komen tot inzichten 
die ervaringsgebonden zijn en tot geschikte oplossingen. Het project van RIMO te Lommel “Ik 
en mijn sociale huisvestingsmaatschappij” wordt beschouwd als een “leerproject” voor 
Limburg. Ervaringen worden uitgewisseld op het Woonplatform Limburg (zie OD 5.5). 
Kempisch Tehuis wil zelf een voortrekkersrol spelen op het vlak van bewonersparticipatie. Uit 
de samenwerking tussen RIMO en de SHM is de ‘focusgroep’ van Lommelse huurders 
ontstaan, die nadenkt over thema’s zoals het ideale renovatieproces, de schriftelijke 
communicatie, de website,…. Zij zijn onder andere ook een klankbord voor de SHM om de 
leesbaarheid van brieven en folders te verbeteren. 
 

- De visitatiecommissie beschouwt het inzetten van bewoners-toezichthouders als een goede 
praktijk. Hun aanwezigheid in de wijken helpt leefbaarheidsproblemen te voorkomen op een 
directe manier. Hun signaalfunctie is effectief. De toezichthouders hebben een goede 
feedbacklijn met Kempisch Tehuis en gedragen zich respectvol ten aanzien van de bewonersl. 
De praktijk is tevens efficiënt door de beperkte kost ervan en door de rechtstreekse 
betrokkenheid van bewoners zelf. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

 
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 
- Jo Bollen    Directeur 
- Maurice Vanoevelen  Voorzitter 
- Ivette Leten    Ondervoorzitter 
- Jan Schrijvers   Bestuurder 
- Michel Chiaradia   Bestuurder 
- Roel Willekens   Bestuurder 

 
Medewerkers SHM 
- Rony Tielens   Diensthoofd technische dienst 
- Stephan Kennes   Diensthoofd boekhouding en secretariaat 
- Wouter Van Mierloo  Stafmedewerker, gronden- en infrastructuur 
- Kim Willems    Diensthoofd sociale dienst en verhuring 
- Annemie Ceyssens   Medewerker 
- Mieke Geurts   Medewerker huurachterstallen 
- Knuts Gerda   Conciërge Bree Kruittorenwal 
- Guiseppe Radinardi   Conciërge Meulenberg Houthalen 
- Annie Eerlings   Toezichthouder Schoolhof Bocholt 
- Gerard Aerts   Toezichthouder Meidoornstraat Neerpelt 
- Gina Nicasi    Toezichthouder Jan Davidlaan Lommel 
- Hubert Dirkx   Toezichthouder Sint-Trudostraat Peer 
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Fons Kenis    Ambtenaar Wonen en Milieu Stad Peer 
- Hilde Van Ransbeke   Coördinator Wonen – Stebo vzw – IGS Woonfocus 
- Stein Geuens   Diensthoofd Ruimtelijke Ordening gemeente Overpelt 
- Liesbeth Gavriilakis   Beleidsmedewerker Wonen in Noord-Limburg 
- Ellen Kossig    Beleidsmedewerker Wonen in Noord-Limburg 
- Marjolien Eerdekens  IGS Woonbeleid Midden-Limburg 
- Greet Jaspers   Integratiedienst Houthalen-Helchteren 
- Sammy Reijnders   Gemeente Hechtel-Eksel 
- Rik van de Konijnburg  Gemeente Bree 
 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Bernadette Verslegers  Voorzitter OCMW Bree 
- Lutgarde Ceyssens   Voorzitter OCMW Peer 
- Juul Vrolix    Voorzitter OCMW Neerpelt 
- Kim Celis    De Klimroos/vzw Stijn 
- Fons Plas    vzw Beschut Wonen Noord-Limburg 
- Marcel Knevels   SVK Noord-Limburg 
- Andre Van Mierlo   OCMW Bree 
- Liesbeth Brusselaers  RIMO Limburg 
- Stephanie Mertens   OCMW Peer 
- Annelies Moens   ADO Icarus Lommel 
- Paul Caes    vzw Stijn 
- Jana Vernelen   Huurdersyndicaat 
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- Toon Machiels   Huurdersyndicaat 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- Er waren een vijfentwintigtal bewoners aanwezig op het gesprek. 
- Er was 1 bewonersondersteuner aanwezig op het gesprek. 

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

 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
- Jan Dalemans   Burgemeester Hechtel-Eksel 
- Raf Drieskens   Burgemeester Neerpelt 
- Jules Achten   Schepen Zonhoven 
- Ilse Jaspers    Schepen Hamont-Achel 
- Jan Schrijvers   Schepen Bocholt 
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BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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