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 INHOUD 
Identificatiegegevens SVK
Hoofdstuk 1: INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2020
Evoluties in de samenwerking met andere diensten en organisaties en de resultaten van deze
samenwerking (inclusief huurdersbegeleiding).
1. Zijn er wijzigingen in het beheer (openingsuren, permanentie, ...)? Indien ja, welke?
2. Toewijzing en intern huurreglement
• Werd het intern huurreglement aangepast? indien aangepast: voeg het gewijzigde
toewijzingsreglement bij het jaarverslag en arceer in het geel de gewijzigde
paragrafen;
• Werd de toewijzingsprocedure aangepast? Indien aangepast: voeg de gewijzigde
toewijzingsprocedure en arceer in het geel de gewijzigde paragrafen;
3. Prospectie en
verhuurders
•
•
•

inhuren van nieuwe woningen en begeleiden en ondersteunen (kandidaat-)
Beschrijf hoe de prospectiemedewerker(s) werden ingezet.
Geef een overzicht van de ervaren
Zijn er projecten in het kader van SVKpro? Indien ja, graag een stand van zaken

4. Huurdersbegeleiding (basisbegeleidingstaken)
4.1. Inschrijving en informatie
• Hoe bewerkstelligt u de laagdrempelheid en klantvriendelijkheid bij inschrijving?
• Hoe informeert u huurders en kandidaat-huurders over hun rechten en plichten?
• Overzicht van de problemen
4.2. Financiële opvolging van huurders
• Geef een overzocht van de problemen en indien mogelijk becijfert het probleem
• Zijn deze problemen eigen aan SVK of denkt u dat meerdere SVK’s hiermee te
maken hebben.
4.3. Inspraak en participatie
• Geef een overzicht van de activiteiten die werden opgezet rond
huurderbetrokkenheid, inspraak en participatie en wat hiervan de resultaten zijn.
• Heeft u het afgelopen jaar moeten bemiddelen tussen huurders of bij
samenlevingsproblemen
4.4. Individuele begeleiding
• Hoe vaak stuurt u huurders door naar welzijnsorganisaties
• Hoe verloopt de samenwerking met deze diensten
• In welke mate volgt u zelf huurders op
5. Aanvullende informatie
Zijn er onderwerpen die u aan het beleid wenst te melden

 Identificatiegegevens van de vzw SVK 
naam Sociaal Verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen
rechtsvorm vereniging zonder winstoogmerk
erkenning bij ministerieel besluit van 19 maart 1999 erkend als sociaal
verhuurkantoor
subsidiëring bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 gesubsidieerd (met ingang van 1
juli 2002);
maatschappelijke zetel Margote 93 9260 Wichelen. Publicatie BS april 2018.
werkingsgebied Laarne, Wetteren en Wichelen
bankrekening BE97731014945449
algemene vergadering Men streeft naar een samenstelling met dertig leden, waarvan telkens
tien uit één van de drie gemeenten behorende tot het werkingsgebied
van de vzw;
raad van bestuur Men streeft naar een samenstelling met vijftien bestuurders, waarvan
telkens vijf uit één van de drie gemeenten behorende tot het
werkingsgebied van de vzw;
Voorzitter: Michaël Beeckman, ondervoorzitter: Christoph Van De
Dagelijks bestuur
Wiele, secretaris: Alice De Wilde
stichtingsvergadering
identificatienummer
Belgisch Staatsblad
ondernemingsnummer
RSZ-nummer
Publicatie BS
onderwerp en publicatie
eerste statutenwijziging
onderwerp en publicatie
tweede statutenwijziging
onderwerp en publicatie
derde statutenwijziging
onderwerp en publicatie
vierde statutenwijziging
onderwerp en publicatie
vijfde statutenwijziging

27 januari 1997
5131/97
BE 460 396 246
062/1698413-73
oprichtingsakte en originele statuten gepubliceerd op 3 april 1997
uitbreiding werkingsgebied, goedgekeurd door de AV op 30 november
1998, gepubliceerd op 16 september 1999 onder het nummer 12903
verplaatsing maatschappelijke zetel, goedgekeurd door de AV op
15 november 2000, gepubliceerd op 30 januari 2001 onder het nummer
1322
wijziging samenstelling raad van bestuur, goedgekeurd door de AV op
17 mei 2001, gepubliceerd op 4 juli 2002 onder het nummer 12560
verplaatsing maatschappelijke zetel en wijziging samenstelling raad van
bestuur, goedgekeurd door de AV op 28 april 2004, gepubliceerd op 30
juni 2004
integrale publicatie gewijzigde statuten en wijziging samenstelling raad
van bestuur, goedgekeurd door de AV op 4 februari 2010, gepubliceerd
op 14 juni 2010 onder het nummer 0085535

neerlegging ledenlijst neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op 14 april
2015
onderwerp en publicatie integrale publicatie gewijzigde statuten en wijziging samenstelling raad
zesde statutenwijziging van bestuur, goedgekeurd door de AV op 15/03/2018, gepubliceerd op
29 maart 2018 onder het nummer 53726
onderwerp en publicatie
zevende statutenwijziging integrale publicatie wijziging statuten en wijziging bestuursorgaan,
goedgekeurd door de AV van 12.03.2020, gepubliceerd op 22.04.2020
onder het nummer 51983
neerlegging jaarrekening de jaarrekening 2019 is op 13/03/2020 neergelegd op de Griffie van de
ondernemingsrechtbank in Dendermonde
De vzw SVK Laarne-Wetteren-Wichelen kent een algemene vergadering en bestuursorgaan. De
bevoegdheden en de werking van deze beide organen volgen de geest en de letter van de vzw-wetgeving.
Statutair is bepaald dat de lokale besturen minstens 51% van de leden van de algemene vergadering en
de raad van bestuur mogen aanduiden. Dit wordt praktisch als volgt vertaald: elk van de drie gemeenten
krijgt tien zetels in de algemene vergadering en vijf zetels in de raad van bestuur toegewezen.
Daarenboven is bepaald dat elk van de drie gemeenten ofwel de functie van voorzitter, de ondervoorzitter
of secretaris van de vzw opneemt.
De samenstelling van de beheersorganen werkt ook een actieve netwerkvorming tussen de lokale
besturen en de private welzijnssector in de hand.


De algemene vergadering kwam in de loop van 2020 één keer samen op 12.03.2020



Het bestuursorgaan kwam in de loop van 2020 één keer samen op 12.03.2020



Het dagelijks bestuur kwam in de loop van 2020 vijf keer samen

In de statuten van het SVK-LWW werd bij oprichting beslist om de dagelijkse werking van het SVK in
handen te leggen van het dagelijks bestuur dat wordt samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris. De coördinator is ambtshalve lid van het dagelijks bestuur. De voorzitter is wekelijks op
donderdagnamiddag aanwezig op het SVK, het dagelijks bestuur probeert 2-maandelijks te vergaderen of
sneller bij hoogdringendheid.

Leden Algemene vergadering 2020
Vanuit Wetteren: Alain Pardaen, Jan Tondeleir, Lieve De Gelder, Marianne Gorré, Claudine De Pauw,
Herman Maudens, Luc De Brauwer, Willy Scheirlinck, Franky Van Poucke, Michaël Beeckman
Vanuit Laarne: Hilde Nobels, Ignace De Baerdemaeker, Marianne Matthijs, Igor Rogiers, Kristien
Bruggeman, Luk van Meensel, Alice De Wilde, Kevin Lammens, Jolien Dethaey, Lucas Van Damme
Vanuit Wichelen: Anja Missotten, Christoph Van de Wiele, Wouter Van Hauwermeiren, Eric Scheire,
Conny De Corte, Marie-Louise Fiers, Johan Henderickx, Inge Van steendam, Jo Van Gasse, Gert Van
Tittelboom

Deel I: Evoluties in het SVK in 2020
1. Zijn er wijzigingen in het beheer (openingsuren, permanentie, ...)? Indien ja, welke?
Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de permanentie uren. Eigenaars, kandidaat - eigenaars of
huurders kunnen nog steeds vrij langs komen op dinsdag van 9u tot 12u en op donderdag van 13u tot
16u. Buiten deze uren vragen we om steeds een afspraak te maken omdat medewerkers vaak op
huisbezoek zijn, aan administratie werken of andere afspraken hebben.
Op maandag is het SVK nog na afspraak aanwezig in de gebouwen aan de Rode Heuvel (administratief
centrum) in Wetteren om inschrijvingen vanuit Wetteren of Laarne te laten doorgaan.
Door COVID-19 wijzigde de hele situatie vanaf maart. Kandidaat – huurders of eigenaars kunnen niet
meer langskomen op kantoor tenzij het echt niet anders kan. In dat geval wordt altijd op voorhand een
afspraak gemaakt. De inschrijvingen of gesprekken gaan dan door in het onthaal waar standaard glas
aanwezig is tussen de medewerker en bezoeker. Er kan ook in het gesprekslokaal worden gegaan waar
kuchschermen werden geplaatst om zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Deze werkwijze blijft
behouden tot zolang als nodig blijkt. Inschrijvingsformulieren worden via post of mail bezorgd. Er liggen
aparte stylo’s en er is ontsmetting voorzien voor bezoekers.
6/8 medewerkers werken door COVID-19 van thuis uit. De boekhouder is (bijna) alle dagen aanwezig,
net als de technisch medewerker die onmogelijk zijn job op afstand kan uitoefenen. Iedereen werkt 1
dag op kantoor om een vlotte werking te kunnen blijven garanderen. Er werden de nodige inspanningen
gedaan om thuiswerk vlot mogelijk te maken. In eerste instantie werkte iedereen via teamviewer, dit
had echter wat beperkingen waardoor werd overgeschakeld naar office 365. De kosten om alles
coronaproof te maken bedragen ongeveer 6551,94 EUR (kuchschermen, ICT-aanpassingen,
onderhoudsproducten, webcams, …).
Het thuiswerken vroeg heel wat inspanningen van personeel en zijn niet altijd evident. Waar het
oorspronkelijk leuk en nieuw was om thuis te werken, voelen we steeds meer dat dit zijn tol eist op het
mentale welzijn van mensen. Wekelijks worden 1 tot 2 vergaderingen digitaal gehouden. Permanentie /
bereikbaarheid is door COVID-19 niet in het gedrang gekomen. Het SVK bleef het ganse jaar vlot
bereikbaar (op afstand).
2. Toewijzing en intern huurreglement
•

Werd het intern huurreglement aangepast? indien aangepast: voeg het gewijzigde
toewijzingsreglement bij het jaarverslag en arceer in het geel de gewijzigde paragrafen;

In 2020 heeft het SVK-LWW gebruik gemaakt van het sjabloon intern huurreglement die te vinden is op
de website van VMSW. Hierdoor werden alle officiële teksten gebruikt in het intern huurreglement. Het
intern huurreglement werd aangepast naar de werking van SVK-LWW.
SVK-LWW werkt voor het actualiseren van het inschrijvingsregister op de ‘lange wijze’. In het intern
huurreglement, onder het punt toewijsprocedure, staat vermeld dat SVK-LWW enkel de kandidaten
uitnodigt voor een vrijgekomen of nieuwe woning dewelke interesse hebben.
In het punt ‘toewijzing met bijkomende voorwaarden’ staat vermeld dat SVK-LWW werkt op basis van
optie 2 namelijk dat SVK-LWW een begeleidingsovereenkomst kan opmaken met bijkomende
voorwaarden.

Bijlage 1: de inkomensgrenzen werd toegevoegd.
Bijlage 2: klachtenprocedure werd toegevoegd.
Bijlage 3: het SVK-puntensysteem werd toegevoegd.
Door bovenstaande bijlagen toe te voegen aan het intern huurreglement worden er geen extra
documenten meegegeven aan de kandidaat-huurder dan het inschrijvingsformulier en de
informatiebrochure die SVK-LWW jaarlijks samen up-to-date maakt met de sociale
huisvestingsmaatschappij Eigen Dak.
Bijlage 4: de rationele bezetting bij SVK’s werd niet toegevoegd aan het intern huurreglement, deze
informatie staat vermeld in de informatiebrochure.
Aantal toewijzen:
In 2020 kregen 25 huurders (mutaties) en kandidaat-huurders (KH) een woning toegewezen. Dit zijn er
zes minder dan in 2019. Door COVID-19 konden lange tijd geen prospecties doorgaan waardoor er geen
nieuwe woningen in huur kwamen gedurende meer dan de helft van het jaar. Ook bezichtigingen
konden niet doorgaan. Dit had een weerslag op de volledige werking.
• Werd de toewijzingsprocedure aangepast? Indien aangepast: voeg de gewijzigde
toewijzingsprocedure en arceer in het geel de gewijzigde paragrafen;
De toewijzingsprocedure werd niet aangepast of veranderd in 2020. Er werden wel extra maatregelen
getroffen door COVID-19. Alle geïnteresseerde kandidaat-huurders kregen een uur om het pand te
bezichtigen. Er werd hen gevraagd om een mondmasker te dragen en eigen stylo mee te brengen. Hun
handen werden ontsmet bij het binnenkomen. Alle deuren van het pand stonden open zodat niets
moest worden aangeraakt. Enkel de kandidaat-huurders die het pand eventueel zouden bewonen,
mochten het pand betreden.
Er werd aan elke kandidaat-huurder die werd uitgenodigd een document mee gegeven met de
richtlijnen.
Afwijkingen op de toewijsprocedure:
Mutaties:
• In 2017 viel een schouw in het dak van de woning. Een lange verzekeringskwestie zorgde er
voor dat de huurder zeer lange tijd niet terug kon naar de woning. Vanuit het SVK werd gezorgd
voor een tijdelijke herhuisvesting in een andere woning. Dit werd geregeld via een bijlage bij
het contract.
In 2020 werd de huurder opnieuw verhuisd naar een andere woning die iets meer geschikt was
voor zijn nieuwe gezinssamenstelling.
• Een huurder verhuisde met zijn gezin naar een andere SVK woning toen het appartement
waarin ze woonden door de komst van een nieuwe baby plots overbezet was.
• Een koppel dat beide een huis huurden bij het SVK gingen uit elkaar, de man kreeg een andere
woning toegewezen.
• Een huurder verhuisde met haar gezin naar een andere SVK woning toen de woning waarin ze
woonden door de komst van een nieuwe baby plots overbezet was
• 4 huurders kregen een andere SVK woning aangeboden omdat de hoofdhuurovereenkomst
werd opgezegd door de eigenaar.
Versnelde toewijs door het zelf aanbrengen van een huurwoning
• Een huurder vond zelf een woning op de private markt en kon de eigenaar overtuigen in zee te
gaan met het SVK. Een absolute win-win-win.

TOEWIJZEN : 25
mutaties; 8

toewijslijst ;
16

aangebracht;
1

3. Prospectie en inhuren van nieuwe woningen en begeleiden en ondersteunen (kandidaat-)
verhuurders
• Beschrijf hoe de prospectiemedewerker(s) werden ingezet.
In juni 2020 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van wonen, Matthias Diependaele,
om een impulssubsidie te voorzien voor de sociale verhuurkantoren (SVK's). Dankzij dit besluit kunnen de
SVK's een extra prospectiemedewerker aanwerven. Hierdoor kan het aanbod aan SVK-woningen sneller
groeien en een antwoord zijn om de uithuiszettingen op te vangen en de toenemende vraag naar
kwalitatieve en goedkopere huurwoningen te beantwoorden.
Eind oktober werd voor het SVK-LWW een medewerker deeltijds aangeworven. Omdat dit een taak was
die tot dan werd opgenomen door de coördinator, was het in het begin wat zoeken naar de invulling van
een deeltijdse job. Al heel snel werd duidelijk dat er nog heel veel mogelijkheden zijn om een groei te
realiseren. Voorop de naambekendheid vergroten van het SVK. De medewerker nam contact op met
andere SVK’s om zo ervaringen te delen, er worden intervisies gehouden waarbij de verschillende
prospectiemedewerkers met vragen en ideeën bij elkaar terecht kunnen. Bestaande contacten werden
aangesproken en nieuwe contacten werden gelegd.
De medewerker werkt op maandag en donderdag van op kantoor, woensdag werkt hij een halve dag van
thuis uit.
In 2020 werden een 30-tal prospecties uitgevoerd ter plaatse, los van de telefonische contacten en
contacten via mail. Op termijn is er nu reeds zicht op 5 tot 7 nieuwe inhuringen.
De mond-aan-mond reclame die al jaren zijn werk doet, blijft voorop staan. We merken ook dat de extra
inspanningen die vanuit de gemeenten wordt gedaan sporadisch enkele contacten opleveren. Zo werden
eigenaars die op de leegstandslijst stonden aangeschreven en werd het SVK vermeld als mogelijke partner
om toch over te gaan naar verhuren.

Niet alle prospecties of contacten resulteren in een verhuring. In november en december namen bv. 9
verhuurders contact, na prospectie ter plaatse besliste de eigenaar om niet met het SVK in zee te gaan of
omgekeerd.
Reden:
• Te lage plafonds
• Eigenaar besliste om de woning te verkopen
• 2 x aangeboden huurprijs te laag
• 1 eigenaar nam geen contact meer op
• 2 x besliste de eigenaar om privé te verhuren
• Voor 3 verhuurders (in totaal 6 en meer units) wachten we nog af

Enkele acties die ondernomen werden in het kader van promotie en groei:
• Artikel in de lokale krant van zowel Wichelen, Laarne als Wetteren
• Leegstandslijst werd opgevraagd; de eigenaars worden aangeschreven
• Notarissen werden aangeschreven. Folders werden op hun kantoor gelegd
• Er werd langs gegaan op het vredegerecht. Folders werden achter gelaten
• Immokantoren werden aangeschreven, er was 1 gesprek met een immokantoor die graag meer
informatie had over de werking
• Banken en projectontwikkelaars kregen algemene informatie omtrent de werking van het SVK
• Promotiefilm via facebook en website
• Er werd contact opgenomen met de dienst wonen van de drie gemeenten om kennis te maken
• Folders werden verdeeld over de drie gemeenten
• Zichtbaarheid van het kantoor werd verhoogd door banners op te hangen
• De website wordt bijgewerkt
• Er werden opleidingen gevolgd:
• Opleiding december: nieuwe regelgeving woningkwaliteit
• Opleiding introductie nieuwe medewerkers
• December en januari : Intervisie prospectiemedewerkers andere SVK’s

•

Geef een overzicht van de ervaren problemen

De netto-groei die vaak wordt vooropgesteld bij het begin van een jaar blijkt niet altijd evident om te
behalen. Dit jaar werden we allemaal verrast door COVID-19 die ons op zoveel vlakken heel erg geraakt
heeft. We merken dat de groei in 2020 minimaal is door COVID-19 waarbij geen prospecties werden
gedaan, gevolgd door een verlofperiode waarin ook alles op dat gebied stil lag. Eigenaars konden ook
niet bewogen worden om online gesprekken te voeren, we merkten dat fysieke bezoeken stil vielen in
maart en pas in augustus zeer moeizaam terug op gang kwamen. Concreet wil dit zeggen dat de
werking m.b.t. prospecties en mogelijke inhuurnames meer dan de helft van het jaar heeft stil gelegen.
Eind oktober werd een prospectiemedewerker aangeworven, na een korte inwerkperiode merken we
stilaan de positieve effecten.
Heel wat eigenaars schatten de verhuurwaarde van hun woning verkeerd in. Zij gaan er van uit omdat
het gaat over ‘sociale’ verhuring dat de woning niet conform hoeft te zijn. Vaak schrikken eigenaars als
ze merken dat de woning moet voldoen aan ‘zoveel’ wettelijke vereisten. Grotendeels kan men door
een professionele en vriendelijke aanpak eigenaars toch mee overtuigen in het SVK-verhaal. Belangrijk is
ook om hen voldoende te informeren en hen ook nadien te begeleiden bij de aanvraag van premies of
verminderingen.

Ook de huurprijs die ongeveer een 20% lager ligt dan wat de eigenaar kan verkrijgen indien hij zou
verhuren op de private markt, blijft hier en daar een struikelblok. Al is het opvallend dat 85% van de
eigenaars waarmee we contact hebben in het kader van prospectie, akkoord gaan met een lagere
huurprijs. Vaak willen eigenaars ‘ontzorgd’ worden en is dat de voornaamste reden om te verhuren via
een SVK. Het wordt echter moeilijk om een ‘lagere’ huurprijzen te verantwoorden naar bv.
nieuwbouwwoningen waar alles tiptop in orde is en die volledige energiezuinig werden gebouwd. Het
SVK werkt aan een visie omtrent deze aanpak en zal naar de toekomst toe meer onderscheid (minimaal)
maken tussen nieuwbouw en oudere woningen. De focus moet wel blijven liggen op betaalbaarheid
waarbij minimaal onderscheid kan gemaakt worden tussen een kandidaat met een inkomen uit arbeid
en een kandidaat met een vervangingsinkomen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de 1/3
regel maar het kan niet zo zijn dat wie een zeer laag inkomen heeft de ‘mindere’ woningen zou krijgen
en wie een inkomen uit arbeid heeft de ‘betere’ woningen.
We merken dat we aandacht moeten gaan besteden aan de extra vaak hogere kosten die worden
aangerekend voor bv. warmtepompen, zonneboilers ed.. dit onderhoud valt ten laste van de huurder.
We moeten vooraf goed doornemen met eigenaars wat de kosten zullen zijn zodat we dit duidelijk
kunnen communiceren naar huurders.
Een realiteit waar we blijven tegen aan botsen en rekening moeten mee houden is het feit dat het niet
evident is om een grote groei te realiseren in bv. een landelijke gemeente zoals Laarne. Het aanbod van
woningen om via het SVK te verhuren is er beperkt. De woningen die mogelijks in aanmerking zouden
kunnen komen zijn meestal oudere en grotere woningen. Deze voldoen niet altijd aan de huidige
kwaliteitsvereisten. De eigenaars zien vaak de grotere investeringen niet zitten waardoor ze overgaan
tot verkoop van de woning.
Het aantal woningen nieuw in huur blijft elk jaar groeien, dit uit zich niet altijd in cijfers omdat er
woningen uit huur blijven gaan. We merken nog meer dan anders dat eigenaars niet altijd wensen te
investeren om de woning conform te maken. Zij opteren er voor om de woning te koop aan te bieden.
Door COVID-19 merken we dat ook eigenaars het financieel moeilijker hebben, het was heel opvallend
dat de laatste maanden van 2020 heel veel energie en tijd gestoken werd in discussies met eigenaars die
weinig of geen investeringen wensten te doen om herstellingen te laten doorgaan. Hopelijk zet deze
trend niet door want het is weinig bemoedigend op om deze manier te werken. Eigenaars vinden dat ze
al teveel moeten betalen om in orde te zijn (dubbele beglazing, isolatie, instaan bij defecte boilers,
gasvuren vervangen). Het kost zeer veel tijd en energie om hen te overtuigen dat dit op termijn de
woning en dus ook hen ten goede komt. Vaak stellen we hen de vraag of zij dit voor zichzelf zouden
tolereren, het antwoord is vaak nee. Vanuit dit standpunt kan men vaak vlotter verder praten.
Het grootst aantal woningen huurt het SVK in Wetteren (104). Het SVK werd in juli ‘20 en september ’20
bevraagd door 2 projectontwikkelaars naar de interesse om in de toekomst een aantal units in huur te
nemen (totaal tussen 15 – 25 woongelegenheden). Tot voor enkele maanden bewoog er niets op dat
vlak in de drie gemeenten. We merken dat door corona, projectontwikkelaars op zoek gaan naar
alternatieven om te verhuren omdat de verhuurmarkt minder zekerheid geeft (of minstens de vrees er
voor bestaat) om serviceflats of seniorenwoningen te bouwen. Tot op heden bleef het enkel bij
bevragen maar het feit dat zaken hier bewegen is positief te noemen.
Overzicht woningen in -en uit huur in 2020
Nieuwe woningen Wetteren: 2
Nieuwe woningen Wichelen: 2
Nieuwe woningen Laarne: 0
Woningen uit beheer Wetteren: 3 (onderling akkoord met verhuurder)

Woningen uit beheer Wichelen: 1 (opzeg door eigenaar)
Woningen uit beheer Laarne: 1 (opzeg door eigenaar)

• Zijn er projecten in het kader van SVKpro? Indien ja, graag een stand van zaken
Momenteel zijn er geen projecten in het kader van SVKPRO. Er werd in 2020 een nieuwe SVK Pro
procedure aangekondigd. Het SVK startte een behoefteonderzoek voor de drie gemeenten.
De woonbehoefte kan ingeschat worden op basis van de dossiers van de wachtende kandidaathuurders en per werkingsgebied, gemeente, wijk of zelfs per straat aangegeven worden, waarbij o.a.
voorkeurtypes van huisvesting, aantal slaapkamers/aantal bewoners kan weergegeven worden. Het is
belangrijk dat de behoeftebevraging de lokale woontoets doorstaat. De ingevulde behoeftebepaling
moet hiervoor worden besproken op het lokaal woonoverleg en goedgekeurd worden door het college
van burgemeester en schepenen.
Het is belangrijk om aan te geven dat de behoeftebepaling indicatief is (locatie is bindend, aantal en de
typologie is indicatief) en dus nog kan evolueren in de loop van de procedure. Als de behoeftebepaling
later zou wijzigingen, dan moet deze opnieuw worden toegelicht op het LWO. Het lokaal bestuur dient
dit opnieuw te bekrachtigen.
De behoeftebepaling werd in de drie gemeenten besproken op het LWO en goedgekeurd door het CBS.
Eind november telde de wachtlijst van het SVK meer dan 760 kandidaat-huurders, waarvan
• 403 kandidaat-huurders ook een woning wensen in Laarne
• 632 kandidaat-huurders ook een woning wensen in Wetteren
• 375 kandidaat-huurders ook een woning wensen in Wichelen
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Mocht er een project worden gerealiseerd dan zou de betrachting van het SVK zijn om de komende
jaren een groei van min. een 15-tal woonunits te realiseren verspreid over verschillende projecten
binnen de gemeente Laarne waarbij rekening wordt gehouden met een gezonde sociale mix. Voor de
gemeente Wetteren werd dit aantal bepaald op 30, voor Wichelen richten we op 20 wooneenheden.

Huurdersbegeleiding (basisbegeleidingstaken)
3.1. Inschrijving en informatie
• Hoe bewerkstelligt u de laagdrempelheid en klantvriendelijkheid bij inschrijving?
Door vaste inschrijvingsmomenten te voorzien weet de kandidaat-huurder duidelijk wanneer hij terecht
kan bij SVK-LWW. De openingsuren staan vermeld op de deur, op de website en in de informatiebrochure.
Na afspraak kan de kandidaat-huurder ook terecht in de Rode Heuvel te Wetteren voor een inschrijving
of inlichting over hun dossier.
Voor het invullen van een inschrijving in het kader van een mutatiedossier wordt door de huurbegeleider
een afspraak met de huurders thuis gemaakt. Zo worden inschrijvingsformulieren correct ingevuld en
onmiddellijk ondertekent door alle partijen.
Door de genomen maatregelen door COVID-19 werden er geen of beperkte face-to-face inschrijvingen
gehouden maar is SVK-LWW overgestapt naar digitale inschrijvingen. De kandidaat-huurders kunnen het
inschrijvingsformulier telefonisch of per mail opvragen. Het inschrijvingsformulier wordt verstuurd samen
met de informatiebrochure en het intern huurreglement.
Voor kandidaat-huurders die niet over computer/printer beschikken of niet terecht konden bij het
OCMW, werd een afspraak gemaakt op kantoor. Inschrijvingen gaan in deze tijden door mits in acht name
van de opgelegde veiligheidsvoorschriften.
In 2020 werden een groot aantal dossiers doorgestuurd van andere sociale huurders van aangrenzende
gemeenten naar SVK-LWW. Dit is voorzien in de wetgeving en zorgt voor een grote administratieve druk
bij alle SVK’s. Ook bij het SVK-LWW. In eerste instantie werden alle doorgestuurde inschrijvingen
verwerkt, omdat dit totaal onhaalbaar bleek werd overgeschakeld naar het systeem waarbij aan elke KH
wordt gevraagd of zij effectief wensen in te schrijven bij ons SVK. Dit is ook de werkwijze die voorzien is
in het kaderbesluit.
We merken op dat heel wat KH’s bij een SHM of SVK inschrijven en vlug toezeggen om ook in te schrijven
bij een SHM of SVK van een aanpalende gemeente maar eigenlijk daar niet wensen te wonen omdat het
bv. niet haalbaar is om op het werk te geraken, om kinderen naar school te doen of kortweg omdat ze er
niemand kennen.

Na ontvangst van de inschrijving door de doorverwijzer wordt een document op gemaakt waarop
kandidaat-huurders kunnen noteren in welke gemeenten zij wensen te wonen in het werkingsgebied van
SVK-LWW. Op dit document wordt ook aangeduid welke documenten er ontbreken voor een inschrijving
van een sociale woning. De kandidaat-huurder krijgt 15 kalenderdagen de tijd om te reageren.
De kandidaat-huurder hoeft niet nogmaals de documenten van SVK-LWW in te vullen, voor de inschrijving
worden de doorgestuurde documenten (inschrijvingsbewijs van het andere SVK of de SHM) gebruikt.
Op deze manier is het voor de kandidaat-huurder een klantvriendelijke inschrijving. Opvallend is wel dat
er heel weinig reactie terug komt. We gaan uit van 35% die reageert en dus effectief wenst ingeschreven
te worden. We betreuren dit heel erg want er gaat heel wat tijd verloren aan het opvolgen en in orde
brengen van deze dossiers. We moeten er wel rekening mee houden dat mogelijks een deel van de
kandidaten onvoldoende de brieven begrijpen en dus niet reageren. We geven in het document dus ook
aan dat ze zich kunnen laten bijstaan door een sociaal assistent van het OCMW van hun woonplaats om
hen te helpen. Uiteraard kunnen zij ook bij ons terecht.
Het inschrijvingsformulieren en de informatiebrochure kunnen sinds 2020 ook worden gedownload op de
vernieuwde website. Hier kan men ook alle informatie terug vinden met betrekking tot een inschrijving,
bijvoorbeeld de voorwaarden tot inschrijving, de wachtlijst, het toewijssysteem, de woonnood, de nodige
documenten voor een inschrijving en de huurwaarborg.
• Hoe informeert u huurders en kandidaat-huurders over hun rechten en plichten?
1. Huurders worden in eerste instantie op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten door
samen het onderhuurcontract en IHR te overlopen dat bij de start van het contract wordt
overlopen.
2. De huurbegeleiding waakt erover om binnen de maand na intrek een eerste huisbezoek af te
leggen. Op dat moment wordt vooral gevraagd of de verhuisbeweging goed is verlopen en of er
opmerkingen zijn. Mogelijke mankementen worden opgemerkt en gefotografeerd tijdens de
rondgang in de woning en worden meteen doorgegeven aan de technische dienst via een
werkbon.
In principe is het zo dat de huurbegeleiding minstens 1 x per jaar langsgaat. Voor het grootste
deel van de huurders volstaat dit. Er zijn echter een kleiner deel van de huurders waar
gedurende bepaalde periodes bijna dagelijks contacten zijn en wekelijkse huisbezoeken
doorgaan.
3. Via de trimestriële huurderskrant die aan alle huurders wordt verstuurd.
4. Door de vernieuwde website van het SVK-LWW. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt
voor kandidaat-huurders, huurders en eigenaars.
5. Coronabrieven
In 2020 verliep de communicatie ook via coronanieuwsbrieven waarbij we in verstaanbare taal
een overzicht maken van de geldende maatregelen, de rechten en plichten van huurders enz.. .
6. Per brief / aangetekend schrijven
Brieven rond afgelegde huisbezoeken en gemaakte afspraken met huurder en/of eigenaar.

7. Kandidaat-huurders worden geïnformeerd bij inschrijving via de documenten die hen worden
bezorgd oa. het intern huurreglement.

• Overzicht van de problemen
Schade aan de woning
Voor een aantal van onze huurders blijft het ondanks de vele gesprekken en aanmoediging via allerlei
kanalen toch moeilijk om bv. technische defecten en schade aan de woning door te geven. Een groot deel
is ook gewoon nalatig en ziet niet het belang van tijdig het SVK op de hoogte te brengen. Vaak wordt pas
een signaal gegeven als de schade al zeer groot is en de kosten hoog. Als huurbegeleider is het ondanks
alle inspanningen en goede contacten gewoon onmogelijk om overal ogen en oren te hebben. Huurders
hebben vaak ook andere normen en waarden. Wat voor hen OK is, blijkt voor ons nu en dan een groot
probleem. Het vergt heel wat inspanningen om samen te kijken naar de meest haalbare en blijvende
oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Tenslotte is de huurwoning nog altijd de ‘thuis’ van de
huurders en moeten we samen kijken naar een aanpak waar iedereen zich goed bij voelt. Wat niet
wegneemt dat er moet rekening worden gehouden met gemaakte afspraken. Huurders melden vaak
schade niet omwille van de kosten die herstellingen met zich mee brengen. Er wordt heel wat tijd
gestoken in het duidelijk maken aan huurders welke schade ten hunne laste valt. Het SVK betaalt de
aannemer omdat deze anders niet aan hun geld geraken. Het SVK vordert dit bedrag terug bij de huurders
die vaak nalaten dit te betalen. Het heeft geen zin om facturen rechtstreeks te laten gaan want dan wil er
na verloop van tijd niemand nog langs gaan bij onze huurders omdat facturen blijven open staan. Het is
vaak al niet evident om een aannemer langs te sturen omdat zij vaak te maken krijgen met situaties waar
ze niet weten hoe mee om te gaan of ze blijven 3 keer voor de deur staan.
Periode van lockdown
Opvallend was de schade die her en der werd vastgesteld bij huisbezoeken na de eerste lockdown.
Sommige huurders hadden echt ‘afgesloten’ geleefd zonder interactie met anderen en lieten bijgevolg de
zaken maar op hun beloop. De huurbegeleiders kwamen echt opnieuw in woningen die er immens vuil bij
lagen en waar huurders schade niet hadden doorgegeven. Het toont nogmaals het belang van
huisbezoeken en interactie met de huurders. Toen de tweede lockdown er aan kwam en het SVK opnieuw
in code rood werkte, werd besloten om toch meer in te blijven zetten op huisbezoeken. Er werden heel
duidelijke afspraken gemaakt zodat alles veilig kon verlopen. Er werd digitale gesprekken gevoerd met
huurders, er was nog meer contact via messenger, er werd gevraagd om foto’s door te sturen enz..
Het is zonde te merken dat door de verstrengde maatregelen sommige huurders die het al zeer moeilijk
hebben en waar heel wat inspanningen werden geleverd om intensieve begeleiding op te starten,
inspanningen teniet werden gedaan waardoor je vaak opnieuw moet herbeginnen. Gelukkig gaat het over
een zeer kleine minderheid maar ook zij mogen niet vergeten worden. Voor sommige dreigt een
uithuiszetting omdat er gewoon minder begeleiding mogelijk was door externe diensten in deze tijden
van corona.
Taalbarrière
Dit is een weerkerend en blijvend probleem voor kandidaat-huurders. Door de onmogelijkheid om fysiek
elkaar te ontmoeten voor een inschrijving, werd dit nog versterkt. Maar ook bij huurders die de
Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, merken we in tijden van COVID-19 dat het nog moeilijker
communiceren is. De inspanningen die worden gedaan om hen op te bellen, om een infokrant te maken
brengen weinig resultaat omdat huurders niet verstaan wat wordt gezegd. Bij persoonlijk contact is er
meer de mogelijkheid om met handen en voeten uit te leggen.

Onderhoud van de woning
De grote aandacht vanuit de huurbegeleiding en een werk van lange adem, blijft het onderhoud van
woningen. Heel wat huurders onderkennen het belang van de woning onderhouden als een goede
huisvader. Een groot deel onder hen kreeg het niet met de paplepel mee. Het gaat echt vaak niet zozeer
over slechte wil. Met 85% van de huurders is er een spontaan en goed contact. Door de laagdrempelige
manier van werken, merken we dat het vertrouwen vrij groot is. De huurbegeleiders treden streng maar
rechtvaardig op. De communicatie verloopt 100% open en de huurder wordt betrokken bij elke stap die
wordt genomen. Een aanpak die wordt geapprecieerd en zijn vruchten af werpt.
Het is wel vaak zeer intensief werken en er wordt gepoogd om zoveel mogelijk door te verwijzen omdat
er niet de tijd en de ruimte is om voor alle nood behoevende huurders dergelijke intensieve begeleiding
op te zetten.
Omdat sommige huurders niet de middelen hebben, wordt indien nodig een poetsemmer gegeven. In
deze emmer zitten de belangrijkste zaken en producten om van start te gaan met onderhoud van de
woning. Er wordt degelijk uitgelegd aan de huurders hoe ze moeten poetsen.
Door overleg met andere dienst wordt vaak ook gekeken om poetshulp te organiseren. Niet altijd een
evidentie want huurders houden zich niet aan afspraken waardoor poetshulp na 3x voor de deur gestaan
te hebben wordt afgebroken. Of huurders met verslavingsproblematieken, huurders die niet altijd even
fijn reageren… er kan niet verwacht worden dat elke poetshulp hier even vlot mee om kan waardoor ook
begeleidingen sneller stoppen en er opnieuw moet gekeken worden naar oplossingen.
Nakomen van gemaakte afspraken
Heel wat tijd gaat verloren omdat huurders zich niet houden aan gemaakte afspraken. Opvallend is wel,
en een goede evolutie dat heel wat huurders steeds meer afspraken op voorhand annuleren via
messenger. Het blijft een zeer toegankelijk kanaal om boodschappen of foto’s door te sturen. Echter
worden nog te vaak afspraken niet afgezegd waardoor huurbegeleiders voor de deur staan. Er wordt dan
een kaartje achter gelaten en er wordt via messenger of sms een bericht gestuurd in de hoop dat snel
contact wordt opgenomen.

3.2. Financiële opvolging van huurders
•

Geef een overzicht van de problemen en indien mogelijk becijfert het probleem

Het SVK heeft een draaiboek waarin de procedure voor huurachterstal wordt beschreven. Deze procedure
wordt nauwgezet gevolgd.
De boekhouder houdt stipt alle inkomsten en uitgaven per huurder bij. Hij maakt maandelijks tegen de
20ste een overzicht van achterstallige huur of openstaande facturen. Dit wordt iedere maand door de
coördinator verstuurd naar de betrokken OCMW’S. Op het overzicht worden de huurders aangeduid
waarvan het SVK vraagt aan het OCMW om te contacteren. Ook de huurbegeleiders nemen contact met
de huurders in de hoop een afbetalingsplan op te kunnen maken.
Huurachterstanden
Zittende huurders: 152/154 (2 woningen leegstand)
Wetteren: 19.355,19 EUR huur + 7388,26 EUR facturen
Wichelen: 11.394,01 EUR huur + 3935,29 EUR facturen
Laarne: 2486,20 EUR huur + 820,38 EUR facturen
Totaal: 33.235,40 EUR huur + 12.143,93 EUR facturen

Afbetalingsplan
66 van de 152 huurders hebben een achterstand
•
•
•
•

4 huurders hebben een afbetalingsplan via het OCMW
19 huurders hebben een afbetalingsplan rechtstreeks via het SVK
9 huurders zitten in CSR/bewind. Voor hen wordt een afbetaling gepland
3 huurders hebben een CSR aangevraagd waarbij het plan nog moet worden opgesteld
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31 huurders hebben geen plan.
•
•
•
•

Bij 22 huurders gaat het over een ‘kleiner’ bedrag (kleine huurachterstand, index nog te
betalen, nog openstaande factuur, of een combinatie hiervan)
2 huurders verhuisden en op 31.12 moet de huurwaarborg nog verrekend worden met
enkele openstaande bedragen.
5 huurders hebben een grotere schuld en moeten nog een plan opstellen.
2 huurders zullen vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2021 uit huis gezet worden.
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Alle huurders worden aangesproken en krijgen standaard een brief (meerdere volgens de procedure
indien geen reactie komt). Voor de huurders die een kleiner bedrag nog af te betalen hebben, gaat de
huurbegeleider ook nog eens langs of neemt zeker ook contact op. We merken dat dit vaak voldoende is
om actie te ondernemen.
Huurschulden zijn inherent aan het verhuren via het SVK. Huurders hebben door hun profiel en lage
inkomsten zeer veel moeite om huur en kosten correct en stipt te betalen met alle mogelijke negatieve
gevolgen. We merken echter dat door de aanpak die we al jaren consequent volgen, er heel wat
inspanningen worden gedaan van de huurders uit in een poging om toch een afbetalingsplan op te
maken. Dit stemt ons zeer positief. We moeten echter met de realiteit blijven rekening houden dat
huurders het zeer moeilijk hebben om ondanks de huursubsidie correct de huur te betalen. Opvallend is
wel dat facturen van onderhoud of herstellingen niet worden betaald omdat huurders vinden dat het
niet aan hen is, of omdat er onvoldoende financiële middelen zijn.
Prioriteiten worden vaak anders gelegd omdat omgaan met geld nooit aangeleerd geweest is in de
opvoeding of in het latere leven. Het belang van eerst te zorgen voor wat essentieel is zoals een
onderdak, wordt vaak onderschat. Huurders hebben vaak het idee dat ze al hun ganse leven zich alles
ontzeggen waardoor ze andere prioriteiten leggen in de bijdragen in hun levensonderhoud.
Afbetaalde schulden
• Bij zittende huurders (via CSR/bewind): 7.286,33 EUR.
Dat betekent mensen die nog huren bij het SVK maar die in collectieve schuldenregeling zijn gegaan. De
schuld wordt dubieus geboekt omdat er onzekerheid bestaat over het bedrag dat mogelijks nog zal
ontvangen worden. Het stuk waarvan we zeker zijn dat het niet meer zal gerecupereerd worden, wordt
als waardevermindering ingeschreven in de boekhouding.
In 2020 waren er 2 collectieves die afgesloten werden omdat de advocaten alles in één keer betaalden.
In totaal in 2020 is er 7286,33 EUR afbetaald.
• Bij ex-huurders: 14.147,42 EUR (zowel dubieuze vorderingen als reeds volledig afgeboekt).
Wanneer een huurder met schulden vertrekt bij het SVK, dan wordt de borg ingehouden. Indien er dan
nog schuld zou openstaan dan wordt deze dubieus geboekt. Er worden volgens een vaste procedure
pogingen ondernomen om de schuld alsnog te laten afbetalen maar huurders weigeren, er zijn geen
inkomsten of ze verdwijnen met de Noorderzon. Indien we er niet in slagen een degelijks

afbetalingsplan of enkele afspraken op papier te zetten, dan wordt hier een waardevermindering
geboekt van 100% (omdat het vermoeden bestaat dat er nooit nog een afbetaling zal volgen).
Indien er na een jaar geen betalingen zijn binnengekomen, dan wordt de vordering volledig verwijderd
uit de boekhouding. Uiteraard betekent dit niet dat dat de schuld werd kwijtgescholden!
Het bedrag van 14.147,42 EUR zijn de afbetalingen van 2020 (zowel dubieuze huurders als huurders die
reeds volledig werden verwijderd uit de boeken).
COVID-19
In maart werden alle huurders van het SVK-LWW per brief en telefonisch geïnformeerd omtrent het
betalen van de maandelijkse huurprijs. We vroegen om zeker te laten weten indien er door COVID-19
problemen waren rond het betalen van de huur en we informeerden hen rond de mogelijkheden. Het was
opvallend hoeveel reacties we hierop ontvingen. Er werd doorverwezen naar de plaatselijke OCMW’s of
het SVK gaf uitstel tot betaling of stelde een afbetalingsplan voor. Enkele huurders kwamen door de
lockdown op tijdelijke werkloosheid terecht en ondervonden problemen omtrent de goedkeuring ervan.
De te ontvangen vergoeding(en) van de tijdelijke werkloosheid lieten danig op zich wachten wat het
moeilijk maakte alles stipt te betalen. Huurders konden de inzet van de huurbegeleiders heel erg
waarderen.
•

Zijn deze problemen eigen aan SVK of denkt u dat meerdere SVK’s hiermee te
maken hebben.

Omdat alle SVK’s dezelfde doelgroep voor ogen hebben, is het evident dat alle SVK’s in minder of
meerdere mate kampen met dezelfde problematieken.
Alle SVK’s zijn uiterst waakzaam en volgen de huurachterstanden stipt op met het oog op een goed
financieel beheer van de organisatie. De realiteit haalt ons echter vaak in, er zijn op papier heel wat tools
ter beschikking in een poging om huurachterstanden te beperken. Zoals eerder aangegeven volgen de
medewerkers de procedures nauw op maar men blijft te maken hebben met een zwakkere doelgroep.
Huurders hebben vaak een zeer laag inkomen en zijn ondanks alle inspanningen niet altijd overtuigd dat
het betalen van de meest essentiële zaken hen vooruit zal helpen.
Van 154 huurders hebben 143 een huursubsidie. Alle SVK’s doen het nodige om dit aan te vragen voor
de huurders bij de start van de huurovereenkomst. Ook het SVK-LWW besteed hier de nodige aandacht
aan. 9 huurders hebben geen huursubsidie:
• 6 dossiers waarbij het inkomen na herziening (of bij originele aanvraag) te hoog
was (geworden)
• 2 omdat de huurprijs te hoog is voor een alleenstaande. Een huurder ging
scheiden waardoor hij plots alleen in de woning kwam en de huurprijs te hoog
was. De andere huurder werd intern gemuteerd maar besliste om toch de
woning te nemen ondanks het feit dat ze huursubsidie zou verliezen.
• 1 dossier is nog niet helemaal in orde waardoor de huurder momenteel geen
huursubsidie heeft.
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3.3. Inspraak en participatie
• Geef een overzicht van de activiteiten die werden opgezet rond
huurderbetrokkenheid, inspraak en participatie en wat hiervan de resultaten
zijn.
Dit jaar werden omwille van COVID-19 geen activiteiten gedaan of georganiseerd met en voor huurders.
Er was wel de coronakrant en de huurderskrant waarin huurders geïnformeerd werden rond de
activiteiten die mogelijk waren in deze bijzondere tijden. Alle huurders werden bovendien opgebeld om
na te gaan of zij gezond waren en of we hen vanuit het SVK ergens te hulp konden zijn. Sommige van hen
werden doorverwezen naar het OCMW, de voedselbank, vrijwilligerswerking ed..
SVK-LWW nam deel aan het onderzoek ‘Begeleidingsnoden in de sociale huisvesting’ dat Steunpunt
Wonen uitvoerde in opdracht van de Vlaamse minister van Wonen, Matthias Diependaele. Dit
onderzoek kaderde in de beleidsdialoog tussen wonen en welzijn. Het onderzoek heeft tot doel een
gelijkaardige meting uit te voeren die representatief is voor de Vlaamse sociale huisvesting.
De huurbegeleiding selecteerde d.m.v. een steekproef 20 huurders waarvoor de huurbegeleider de
vragen online zelf invulde. Elke geselecteerde huurder werd telefonisch gecontacteerd om toestemming
te vragen en een woordje uitleg te geven over het doel en de modus operandi.
Midden december werd de huurbegeleider gevraagd om dezelfde huurders te contacteren en hen te
vragen om een gelijkaardige vragenlijst in te vullen. Met deze dubbele aanpak hoopte men zowel het
perspectief van de huurder als van de verhuurder te kunnen vatten.
Om de privacy van de huurders niet te schenden, mochten de onderzoekers niet beschikken over de
identiteit van de huurders in de steekproef. Om de vragenlijst ingevuld door huurbegeleider en huurder
toch aan elkaar te kunnen koppelen, werkten we met unieke codes voor elke huurder.
Alle huurders gaven akkoord om de eerste vragenlijst in te vullen voor hen. Er waren heel wat
anderstalige huurders geselecteerd waardoor het soms moeilijk verliep maar we via andere diensten
zoals OCMW of vrienden van de huurders toch tot de juiste informatie kwamen.

•

Heeft u het afgelopen jaar moeten bemiddelen tussen huurders of bij
samenlevingsproblemen

Een van de kerntaken van huurbegeleiding is het bemiddelen bij conflicten tussen huurders of het
aanpakken van samenlevingsproblemen. Er wordt in eerste instantie bij alle betrokken partijen nagegaan
wat de problemen zijn, dit is een noodzakelijke stap om alles in kaart te kunnen brengen. Er wordt in
overleg gegaan met alle betrokkenen.
Een dag op het SVK is onvoorspelbaar, er gaan geen of weinig dagen voorbij waarbij de huurbegeleiders
niet op de ene of de andere manier te maken krijgen met negatieve boodschappen of klachten van
huurders, buren,… Er is zelden een dag van alleen goed nieuws. Nog meer in deze coronatijden merken
we dat mensen last hebben van de eenzaamheid, ze geraken sneller geïrriteerd en vaak zijn de
huurbegeleiders een dankbaar en vlot te bereiken klankbord.
Huurbegeleiders zijn 40% van de tijd bezig met bemiddelen. Er is gelukkig een goed
samenwerkingsverband met de lokale politiediensten, voornamelijk de wijkwerking en sociale cel.
Vaak wordt er overleg gepleegd met de sociale assistenten van het OCMW die op hun beurt proberen
mee op te volgen en te begeleiden.
•

Het SVK huurt een volledig gebouw met 5 studio’s. De leeftijden variëren maar ook de
problematieken zijn niet evident met o.a. verslavingsproblematiek en psychische
gezondheidsproblemen. Hier komt het zeer regelmatig voor dat er moet bemiddeld worden.
Wekelijks zijn er kleinere of grote incidenten. Vandaar dat een mix van woningtypes zeer
belangrijk is voor het welzijn van bewoners en buurt. In een gebouw waar enkel studio’s of 1slaapkamerappartemenenten aanwezig zijn, krijgt men teveel concentratie, wat de gemoederen
nogal kan doen oplopen.

•

Een huurder die in maart zijn intrek nam in een SVK- woning werd belaagd door de buren. Het
ging voornamelijk over woordenwisselingen en pesterijen. Het leek of onze huurder te midden
van een oorlogszone zat.
Na vele telefonische gesprekken tussen huurder en huurbegeleider, het inzetten van de
wijkwerking en het afleggen van huisbezoeken werd dit toch relatief snel opgelost. Tot op vandaag
is het stil rond deze specifieke problematiek.

•

Bij een ander gezin ging het zelfs zo ver dat één van de huurders gehospitaliseerd diende te
worden met stress-aanvallen door aanhoudende pesterijen. Opnieuw mag er gesteld worden dat
de samenwerking tussen de wijkwerking en het SVK-LWW zijn vruchten heeft afgeworpen.

Individuele begeleiding
•

Hoe vaak stuurt u huurders door naar welzijnsorganisaties

Steeds vaker wordt overleg gepleegd en samengewerkt in moeilijke dossiers met de sociaal
assistenten van de OCMW’s.
Dit jaar zijn 8 begeleidingsovereenkomsten lopende dewelke allemaal mee werden ondertekend en
opgevolgd het OCMW.
•

Hoe verloopt de samenwerking met deze diensten?

Sociaal Huis - OCMW
Er mag gesteld worden dat de samenwerking met de OCMW’s steeds vlotter verloopt, dit heeft
grotendeels te maken met de intensieve samenwerkingen en de inzet van alle betrokken partijen de
voorbije jaren. Het water is jaren geleden dieper geweest maar het vertrouwen van beide kanten is
ondertussen absoluut gegroeid en de samenwerkingen verlopen positief. Er is sporadisch
interdisciplinair overleg, ook in coronatijden. Op die manier worden de belangen van de huurders
nog meer behartigd.
CAW
In 2020 waren er geen aanmeldingen naar het CAW. Een enkele huurder wordt al sedert lange tijd
begeleid door het CAW, indien er problemen opduiken ervaren we een zeer open communicatie. De
relatie tussen huurder, CAW en het SVK-LWW is van zodanige goede aard dat eender welk probleem
kan opgelost of minstens intensief aangepakt kan worden.
Politiedienst – wijkwerking
Het afgelopen jaar werd dikwijls beroep gedaan op de politionele diensten aangaande vervuiling,
sluikstorten, dierenverwaarlozing, burenruzies, pesterijen ed. Ook met de sociale cel en de persoon
die zich specifiek bezig houdt met dierenwelzijn was er meer contact en een goede communicatie.
De samenwerking verloopt voor de huurbegeleiders prima en de diensten contacteren elkaar in
beide richtingen.
VZW Fiola
Afgelopen jaar werd er veel samengewerkt met deze dienst in het belang van 1 bepaalde huurder
die een zeer aanklampende aanpak vraagt. Helaas zijn er binnen deze dienst al heel wat
verschuivingen geweest van personeel waardoor de begeleiding telkens opnieuw moet beginnen.
De begeleiders doen hun werk met hart en ziel maar personeelsverloop of ziekte / afwezigheid biedt
er zich telkens een nieuw gezicht aan waarmee dan een kennismakingsgesprek moet plaatsvinden
en kan de vertrouwensband moeilijk tot stand komen. Wij hebben hierover ook open
gecommuniceerd naar de dienst zelf.
Er werd een vergadering gehouden begin dit jaar om de begeleidingsnoden en de historiek van de
huurder uitvoerig te bespreken, uiteraard met respect voor het gedeeld beroepsgeheim.
Er zijn nog 2 actuele huurders die begeleiding krijgen van VZW Fiola maar daar is weinig contact
rond.

Al Paso
1 huurder wordt begeleid via Al Paso, er is echter geen contact geweest tussen de huurbegeleider
en Al Paso.
Goed Wonen:
De firma Goed Wonen voerde verschillende werken uit op vraag van de eigenaar. Het betreft:
isolatiewerken, afwerking plafonds, afwerking badkamers, vernieuwing ramen ed. De samenwerking
met het SVK verloopt vlot. Vaak wordt contact opgenomen om duidelijke afspraken te maken met
de huurders of met het SVK i.v.m. opvolgen werken, afgifte sleutels ed..
•

In welke mate volgt u zelf huurders op

Omdat het belangrijk is een vertrouwensband op te bouwen met de huurders, krijgt iedereen die
huurt bij het SVK een huurbegeleider toegewezen. Elke huurbegeleider volgt een 75-tal dossiers op.
In een aantal gevallen wordt erg aanklampend gewerkt en is de opvolging bijzonder intensief. Het
spreekt voor zich dat de ene huurder meer begeleiding nodig heeft dan de andere en dat elke
huurder een andere aanpak nodig heeft of prefereert.
De huurbegeleiders gaan min. 1 x per jaar op huisbezoek. Uiteraard horen of zien zij verschillende
huurders veel vaker dan 1x jaar. Tijdens de lockdown in maart belden we alle huurders op om te
horen hoe het was en om na te gaan of er speciale noden waren. Er wordt ook regelmatig een
bericht gestuurd om na te gaan of alles in orde is.
In 2020 werden verschillende coronabrieven verzonden. In de brief werden alle belangrijke
wijzigingen i.v.m. de geldende maatregelen vermeld. Op die manier werden huurders geïnformeerd
op een verstaanbare manier. Het was voor velen ook een manier om hen te tonen dat we hen niet
vergeten waren en dat ze altijd terecht konden bij het SVK.
Vele huurders van het SVK hebben vaak al een zeer lang en hobbelig parcours afgelegd. Het is de
taak van de huurbegeleiders om het pad enigszins en in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk
vrij te maken samen met hen. Het opbouwen van een vertrouwensband en heel open
communiceren zijn hier een rode draad doorheen de hulpverlening. Elk individu telt en moet gezien
worden in zijn waarde. Dit is heel belangrijk. We voelen dat heel veel mensen die al een lang
hulpverleningsparcours achter de rug hebben het gevoel hebben dat ze het gehad hebben. Ze
hebben vaak het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn om echt mee te tellen. We proberen deze
cirkel te doorbreken door echt te luisteren en hen te betrekken. Huurbegeleiding is meer dan ooit
van groot belang en zal naar de toekomst toe nog een veel grotere rol gaan spelen.
Als huurbegeleider werken we zeer laagdrempelig, het overgrote deel van de relaties met huurders
zijn van zodanig goede aard dat samenwerken overwegend vlot verloopt en de resultaten vaak
bevredigend zijn. Opvallend is wel dat heel vaak zeer intensief wordt gewerkt waardoor er goede
resultaten worden geboekt maar eens de begeleiding wat losser verloopt, de resultaten snel
achteruit gaan. Van zodra een huurbegeleider bij wijze van spreken verlof heeft, afwezig is door
ziekte,… dan merken we dat sommige situaties snel achteruit gaan. We pleiten dan ook om nog
meer interdisciplinair te werken, nog meer dienst en hulpverlening op elkaar af te stemmen want de
nood is zeer hoog. We moeten mensen blijven ondersteunen, alleen op die manier kan beweging en
verandering tot stand komen.
Binnen onze werking is elk probleem bespreekbaar, huurders weten dit en confronteren de
huurbegeleiders dan ook met de meest uiteenlopende vragen of situaties.

In de loop van het jaar werd er voor gekozen om de nieuwe administratieve medewerker die ook
deels ingeschakeld wordt binnen de huurbegeleiding, te laten mee werken binnen de technische
dienst. Op die manier kan de technisch medewerker zich volop concentreren op het uitvoeren van
herstellingen, het onderhouden van het patrimonium enz.. Door deze vernieuwde aanpak wordt
meer het signaal gegeven aan de huurders dat de herstellingen snel(ler) kunnen opgevolgd worden.
Huurders en eigenaars kunnen terecht bij de huurbegeleiders. We proberen wel zoveel mogelijk
eigenaars met vragen rond hun woning, rond herstellingen enz… door te sturen naar de technische
dienst omdat deze op de hoogte zijn van alle herstellingen of defecten in de woning. Het is
belangrijk om duidelijk te communiceren en voor eenzelfde probleem niet teveel aanspreekpunten
te hebben, dit zorgt voor verwarring. Het hebben van 1 contactpersoon is belangrijk.
De huurder kan bij iedereen op het kantoor terecht om zijn/haar probleem te melden. Dit gebeurt
telefonisch, per mail, FB-messenger of per brief. Indien het een technisch defect betreft, wordt een
werkbon opgemaakt. De huurbegeleider legt dan een eerste contact met de huurder en maakt een
afspraak voor de technisch medewerker. Indien de huurder niet kan aanwezig zijn op het
voorgestelde uur en datum, kan er altijd gevraagd worden naar een schriftelijke toestemming om de
woning te betreden. Dit heeft als voordeel dat de technisch medewerker kan werken in veilige
omstandigheden en dat de huurder geen hinder ondervindt van de werken. Dringende herstellingen
worden steeds met voorrang behandeld.
Wekelijks is er een overleg gepland met de technisch medewerker, daarna volgt er een
terugkoppeling naar de huurbegeleider die de huurder opvolgt.

4. Aanvullende informatie
Zijn er onderwerpen die u aan het beleid wenst te melden
•

•

•

•

Het laagdrempelig werken en het afleggen van de huisbezoeken werd door COVID-19
grotendeels ontnomen. We zijn op zoek moeten gaan naar alternatieven. Enkel
dringende huisbezoeken werden toegestaan. Het deels verplichte telewerken maakt
het moelijker situaties in te schatten, we kwamen voor veel verrassingen te staan wat
enorme druk zette op de werklast.
Huurders van het SVK-LWW hebben zeer dikwijls nood aan een schouderklopje en een
fijne persoonlijke babbel, dit werd minder mogelijk en de gevolgen hiervan waren
voelbaar.
Vanaf 1 januari 2020 kan een kandidaat-huurder van een SVK ook zijn inschrijving laten
bezorgen aan andere sociale verhuurders die in de gemeente en/of aangrenzende
gemeenten actief zijn. Dit heeft gezorgd voor een immense toename van het aantal
inschrijvingen bij alle SVK’s en SHM’s. Het zal ook zorgen voor een vertekend beeld van
de wachtlijsten die sowieso al heel lang zijn. Het werkt ontmoedigend om te vernemen
dat KH’s waarmee je achteraf contact hebt, eigenlijk geen woning wensen in de
gemeenten waarvoor ze in aanmerking zouden komen. Het is tijd die nuttiger kan
besteed worden.
De komst van de woonmaatschappijen zorgt voor heel wat onzekerheid binnen het SVK
landschap. In steden en gemeenten waar nog niet duidelijk is tot welke regio een
werkingsgebied zal gaan horen, is het niet evident om reeds stappen te ondernemen.
In het geval van het SVK-LWW uit de gemeente Laarne de wens om aan te sluiten bij
Gent Zuid. De gemeente Wetteren uit diezelfde wens maar oppert ook nog een aantal
andere voorstellen. De gemeente Wichelen kiest dan weer voor de regio
Dendermonde. Voor het SVK zeer moeilijk om reeds verkennende gesprekken aan te
gaan met andere SVK’s of SHM’s buiten het werkingsgebied omdat we afhangen van de
beslissingen die binnen de lokale besturen zullen worden genomen. Ons inziens werd
de tijdlijn te strak opgemaakt en is het weinig realistisch om er van uit te gaan dat alle
woonmaatschappijen operationeel kunnen werken met ingang van 01.01.2023. Het feit
dat subsidies worden stopgezet op 31.12.2022 geeft weinig hoop op een vlotte
overgang. Ook personeel stelt zich terecht vragen en de onrust groeit over de
werkzekerheid die mogelijks wegvalt. We hopen dan ook oprecht dat alles haalbaar is
of dat er marge is op de strikte deadline zodat we met een gerust hart zaken grondig en
goed kunnen afronden alvorens ons te storten in een nieuw avontuur.
Het grote voordeel van het toewijssysteem van SVK’s is het puntensysteem. Het is een
manier om mensen die dringend op zoek zijn naar een woonst, hopelijk sneller te
helpen. In tegenstelling tot het toewijssysteem van SHM’s waar voornamelijk
chronologie speelt. Bij SVK’s wordt rekening gehouden met de huidige woonsituatie, in
sommige gevallen gaat dit over schrijnende toestanden waarbij mensen dakloos zijn of
het dreigen te worden. Er leeft nog teveel de idee dat het ‘wel hun eigen fout zal zijn’
of ‘dat ze maar moeten gaan werken’ nog los van alle eerder discriminerende
uitspraken die helaas vandaag nog altijd zeer aanwezig zijn. Was het maar zo simpel.
Heel veel mensen komen in armoede terecht of blijven er in vast zitten door
omstandigheden buiten hun wil om. Velen onder hen kennen ook gewoon niets anders.
Door de dreigende afschaffing van het puntensysteem lopen we het risico om een
groot deel van de mensen met een hoge woonnood en laag inkomen op straat te laten

•

•

staan. Letterlijk. Zij zullen noodgedwongen en nog meer moeten aankloppen bij bv. het
OCMW die de druk onmogelijk aankan.
Door de oprichting van de woonmaatschappij in 2023 wil de Vlaamse overheid het SVK
puntensysteem afschaffen waardoor enkel nog chronologisch zal worden toegewezen.
Dit kan niet en helpt de doelgroep waarvoor we in het leven zijn geroepen, niet vooruit.
Integendeel. In het voorstel van de Vlaamse overheid wordt wel meer aandacht
geschonken aan lokale binding. Gezinnen die 5 jaar onafgebroken in een bepaalde
gemeente wonen zouden voorrang krijgen bij een toewijzing. Dit lijkt een mooie
tegemoetkoming naar de lokale besturen die vragende partij zijn om meer eigen
inwoners een woning toe te wijzen. De realiteit heeft echter een keerzijde en heel wat
gezinnen dreigen ook uit de boot te vallen omdat er duizend-en-één redenen zijn
waarom iemand niet 5 jaar onafgebroken in 1 gemeente woont. Het lijkt voor velen
een evidentie om onder de kerktoren te blijven wonen, het is alleen voor velen niet
evident. Voor de groep die eerder aan de rand van de maatschappij leven worden
keuzes vaak bepaald door factoren die ze vaak niet eens zelf in de hand hebben. Ook
wij maken ons dus samen met alle andere vertegenwoordigers van SVK’s grote zorgen
of de afschaffing van het bestaande systeem dat net in het leven werd geroepen om de
meeste kwetsbaren met een hoge woonnood en laag inkomen sneller aan een woning
te helpen. Onze maatschappij evolueert, dingen veranderen, helaas op dit vlak zien we
niet veel vooruitgang. Corona zal er weinig positief toe bijgedragen hebben. Als we nu
al mogen spreken van een kleine tendens dan is het helaas dat het onderscheid tussen
rijk en arm groter is geworden. De huurprijzen op de private markt swingen de pan uit
en zijn niet meer haalbaar voor een alleenstaande met kinderen mét een bescheiden
inkomen, om maar één groep te noemen. De private huurmarkt is helemaal
onbetaalbaar geworden voor iemand met een vervangingsinkomen en hoe mooi de
papieren ook lijken, deze mensen krijgen ook niet altijd een eerlijke kans om een
woning te huren. Het is dus onze taak om te blijven ijveren om het puntensysteem te
laten bestaan willen we het drama dat nu al bestaat voor vele mensen niet nog groter
maken!
Hier en daar wordt geopperd dat het verlies van de puntensysteem prioriteit en het
grootste alarm moet zijn. Terecht maar zonder personeel, zonder professionaliteit is er
weinig aan eender welk puntensysteem. Collega’s en medewerkers zitten op hun
tandvlees door alle aanpassingen en toegevingen die moeten worden gedaan in deze
vreemde coronatijden. Medewerkers missen leiding, missen de plaats om te ventileren
en vallen heel erg op zichzelf terug. De sterkte van een goed team binnen onze werking
is net een fijne collegiale sfeer die onontbeerlijk is om mentaal veerkrachtig te blijven.
Het vooruitzicht op onzekerheid rond werk, rond werkplaats, rond jobinvulling… wordt
voor velen een druppel teveel. Het is de taak van beleidsmakers om hier heel
zorgvuldig en met de nodige aandacht mee om te gaan.

Deel II: Tabellen

Vertegenwoordiging Algemene vergadering 2020
Samenstelling Algemene vergadering
Leden

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Hilde Nobels
Ignace De Baerdemaeker
Marianne Matthijs
Igor Rogiers
Kristien Bruggeman
Luk van Meensel
Alice De Wilde
Kevin Lammens
Jolien Dethaey
Lucas Van Damme
Michaël Beeckman
Alain Pardaen
Jan Tondeleir
Lieve De Gelder
Marianne Gorré
Claudine De Pauw
Herman Maudens
Luc De Brauwer
Willy Scheirlinck
Franky Van Poucke
Anja Missotten
Christoph Van de Wiele
Wouter Van Hauwermeiren
Eric Scheire
Conny De Corte
Marie-Louise Fiers
Johan Henderickx
Inge Van steendam
Jo Van Gasse
Gert Van tittelbomm

Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon

Indien rechtspersonen:
vertegenwoordigd door:

Stemgerechtigd

Achtergrond leden

SVK

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
OCMW
OCMW
Deskundige
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Huisvesting
OCMW
OCMW
OCMW
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Deskundige
Deskundige
Huisvesting
OCMW
OCMW
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
OCMW
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur

SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen

Vertegenwoordiging Bestuursorgaan
Leden

Natuurlijke persoon / Rechtspersoon

Hilde Nobels
Marianne Matthijs
Kristien Bruggeman
Luk van Meensel
Alice De Wilde
Michaël Beeckman
Alain Pardaen
Lieve De Gelder
Willy Scheirlinck
Franky Van Poucke
Anja Missotten
Inge Van steendam
Christoph Van de Wiele
Jo Van Gasse
Gert Van tittelboom

Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon

Indien rechtspersonen:
vertegenwoordigd door:

Stemgerechtigd

Achtergrond leden

SVK

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Gemeentebestuur
Gemeentebestuur
OCMW
OCMW
Deskundige
Deskundige
Gemeentebestuur
OCMW
Deskundige
Huisvesting
Gemeentebestuur
OCMW
OCMW
Gemeentebestuur
Gemeentebestuur

SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen
SVK Laarne-Wetteren-Wichelen

Personeelbestand
Het SVK werkt eind 2020 met een team van 8 personeelsleden. Een hechte groep die vlot met elkaar kan
communiceren en inspringen waar nodig.
COVID-19 zorgt voor extra uitdagingen die niet iedereen even vlot verteert. De aard van het werk, de
dagelijkse job en de doelgroep maken het een grote uitdaging om elke dag opnieuw het beste van zichzelf
te geven. Het slaagpercentage van ‘begeleidingen’ is niet altijd even hoog, de inspanningen die er
tegenover staan zijn zeer groot en vragen veel van een huurbegeleider. De dagelijkse interactie met
collega’s, je verhaal tegen elkaar vertellen en de nodige humor zorgen voor extra draagkracht. Door het
thuiswerk verliezen mensen het dagelijks contact. Er zijn vergaderingen via ZOOM, er is de chatfunctie via
teams, er zijn ook de wekelijkse online vergaderingen maar het is niet evident om hier de juiste balans te
vinden.
Het minder leiding hebben, het thuiswerken vaak gecombineerd met een druk gezinsleven zorgen voor
extra spanningen. Dit vertaalt zich naar de job.
Collega’s moeten met de nodige humor en respect kunnen omgaan met situaties. Het is van cruciaal
belang dat collega’s bij elkaar terecht kunnen en een gezonde dosis ernst aan de dag kunnen leggen om
elkaar op te vangen waar en wanneer het nodig is. De job vraagt een grote dosis zelfrelativering en
flexibiliteit om de dagelijkse hindernissen te kunnen blijven nemen.
COVID-19 nam dit grotendeels weg waardoor we waakzaam moeten zijn dat mensen niet sneller
opgebrand geraken.
Het aantal uren VTE steeg lichtjes van 6.32 naar 6.64. Als sociaal verhuurkantoor bereiken we een zeer
specifieke en kwetsbare doelgroep. Huurbegeleiding is een kerntaak waarbij we merken dat het bij
sommige huurders voldoende is om 1x per jaar langs te gaan en anderen zeer intensieve begeleiding
vragen. Twee huurbegeleiders werken samen 1.34 VTE en verwerken elk een 75-tal huurders per jaar. Na
het vertrek van de vorige huurbegeleider werd in 2019 geopteerd om een medewerker aan te werven
die voornamelijk zou inzetten op inschrijvingen, administratie, telefonische permanentie om zo de taak
van de overige huurbegeleiders te ontlasten. We merken nog dagelijks een steeds zwaarder wordende
doelgroep en dat heeft zijn effect op elk deelaspect van de werking. 2 huurbegeleiders zijn nu
voornamelijk bezig met de huurders en niet meer met inschrijvingen en kandidaat-huurders. Iedereen
draagt de eindverantwoordelijkheid voor zijn/haar deelterrein.
Omdat we merkten dat het niet evident is voor 1 technisch medewerker om in te staan voor het
onderhoud van het volledige patrimonium bovenop de administratie dat dit met zich mee brengt
(dagelijks werkbonnen verwerken, afspreken met huurders en eigenaars, bestellingen doen, dagelijks of
wekelijks evolutie van de werken bijhouden… ), werd geopteerd om de administratieve medewerker in te
zetten binnen het technische luik. Vandaag staat zij in voor de planning van de werken, het bijhouden van
de werken via de werkbonnen, het maken van afspraken en opvolgen van de werken.
Eind oktober kwam er dankzij de subsidies die werden vrijgemaakt voor alle SVK’s een halftijdse
prospectiemedewerker bij. Deze taak was onderdeel van het takenpakket van de coördinator maar kan
nu volwaardig worden uitgewerkt.

Geoffrey Goubert
Kris Minnaert

Datum in dienst
3/06/2013
1/12/2004

Stefanie Lierman
Jenny Oosterlinck
Jessica De Vos
Kenneth Elpers
Michael Vercruyssen
Anja Van De Wiele

24/03/2014
14/03/2011
02/05/2017
02/05/2017
22/10/2020
08/10/2019

%
Administratie/ boekhouding 100%
Administratie/
90%
inschrijvingen
Huurbegeleider
66%
Coördinator
90%
Huurbegeleider
68%
Technisch medewerker
100%
prospectiemedewerker
50 %
Administratieve
100%
medewerker
/huurbegeleider

Overzicht woningen

Laarne

Wetteren

Wichelen

aantal woningen nieuw in beheer in 2015

0

8

2

aantal woningen nieuw in beheer in 2016

2

8

5

aantal woningen nieuw in beheer in 2017

0

15

10

aantal woningen nieuw in beheer in 2018

5

7

2

aantal woningen nieuw in beheer in 2019

0

11

5

aantal woningen nieuw in beheer in 2020

0

2

2

aantal woningen uit beheer in 2015

1

8

1

aantal woningen uit beheer in 2016

2

6

2

aantal woningen uit beheer in 2017

0

5

7

aantal woningen uit beheer in 2018

0

5

0

aantal woningen uit beheer in 2019

0

9

3

aantal woningen uit beheer in 2020

1

3

3

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2015

10

88

26

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2016

10

90

29

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2017

10

100

32

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2018

15

102

34

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2019

15

104

36

absoluut aantal woningen in beheer op 31.12.2020

14

103

37

Laarne

Wetteren

Wichelen

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2015

1

2

0

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2016

0

0

1

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2017

0

3

0

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2018

0

3

0

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2019

1

4

0

absoluut aantal woningen leegstaand op 31.12.2020

1

1

0

Drie woningen zijn uit beheer gegaan omdat de eigenaar geen kosten meer wou doen aan de woningen
die hij te koop wou aanbieden. Er werd in onderling overleg overeengekomen dat we bij einde contract
van de onderhuurder de woningen zouden uit huur laten gaan. Bij de overige 2 woningen was de
huurovereenkomst van 9 jaar afgelopen, er waren dringende verbouwingen nodig. Beide eigenaars
beslisten om de verbouwingen te doen maar niet verder te verhuren aan het SVK wegens te lage
huurprijs.

Overzicht nieuwe woningen in- en uit huur
Vanuit het SVK wordt blijvend ingezet op woningkwaliteit. Ook vanuit de gemeenten wordt dit
ondersteund: alle woningen gebouwd vóór 1946, waarbij geen effectieve bewoning is van de eigenaars,
werd gevraagd een conformiteitsonderzoek te ondergaan bij een nieuwe verhuring. Indien de
minimumnormen van comfort en veiligheid behaald werden, kon er een conformiteitsattest uitgereikt
worden. Voor het uitvoeren van deze kwaliteitsonderzoeken werken de gemeenten samen met vzw
Goed Wonen en Wonen Vlaanderen. Om eigenaars te stimuleren om een geschikte woning aan te
bieden op de huurmarkt, kon een conformiteitsattest tot 31.12.2020 gratis worden aangevraagd en
ontvangen, indien de woning geschikt is bij de eerste controle. Bij elke aangeschreven eigenaar gaf men
vanuit de gemeente informatie mee over het SVK.
Omdat naast kwaliteit de veiligheid primeert, werd elke SVK-woning voorzien van één of meerdere
rookmelders. Via huurderskrant, facebook en rondschrijven worden huurders meerdere keren per jaar
gewezen op het belang van rookmelders en de verplichting om deze te onderhouden of te vervangen bij
defect. Bij elk huisbezoek wordt nagegaan of de rookmelders nog aanwezig zijn. Opvallend is dat heel
wat huurders de rookmelders afhalen indien de batterij leeg is zonder deze opnieuw te vervangen.

Hoofdhuurcontracten
Het SVK-patrimonium is als volgt op te splitsen: 103 woningen, 45 appartementen, 6 studio’s.
Er wordt met eigenaars duidelijk afgesproken bij de start dat het de bedoeling is om negen jaar te
verhuren om op die manier woonzekerheid te bieden aan onze huurders. We geven wel mee dat het om
persoonlijke redenen altijd mogelijk is om vroeger op te zeggen mits de vooropzeg van zes maanden én
de garantie dat de opzeg langer kan zijn, mocht in tussentijd geen andere woning worden gevonden
voor de huurder. De huurder mag nooit de dupe worden van de opzeg door de eigenaar of het SVK. Het
gebeurt zelden dat eigenaars vervroegd opzeg geven.

PATRIMONIUM 2020
woningen
103
woningen
studio

appartementen
45

studio
6

appartementen

TYPOLOGIE HUIS
4 SLP 5 SLP

1 SLP

3 SLP

2 SLP

Op de wachtlijsten merken we een groeiende vraag naar woningen met 4 tot 5 slaapkamers, dit blijft
moeilijk te vinden. Het SVK huurt overwegend woningen met 2 en 3 slaapkamers.
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten over de drie gemeenten: EUR 563,74
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Wichelen: EUR 580,57
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Wetteren: EUR 562,86
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Laarne: EUR 539,46

TYPOLOGIE APPARTEMENTEN
1 SLP
12

2 SLP
33

Het SVK huurt overwegend appartementen met 2 slaapkamers.
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten over de drie gemeenten: EUR 522,05
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Wichelen: EUR 520,65
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Wetteren: EUR 522,60
Gemiddelde huurprijs hoofdhuurcontracten in Laarne: EUR 525
Het SVK heeft zes studio’s in huur waarvan de gemiddelde huurprijs EUR 357.36 bedraagt.

Gemiddelde huurprijzen App. en woningen
700,00
600,00

525,00 539,46

522,59

562,85

520,64

580,58
509,20

500,00
400,00

Appartement

327,00

300,00

Huis

200,00

Studio

100,00
0,00
Laarne

Wetteren

Wichelen

Wachtlijstbeheer
Er waren 406 nieuwe inschrijvingen in 2020. De wachtlijst wordt steeds groter en de kandidaat-huurders
komen steeds meer van omliggende gemeenten. Kandidaat-huurders hebben de mogelijkheid om hun
dossier te laten doorsturen naar andere sociale verhuurders die actief zijn in de gemeenten waar het
SVK ook actief is en in de aangrenzende gemeenten. Het SVK-LWW kreeg op die manier heel wat extra
dossiers doorgestuurd. Binnen een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de
kandidatuur moet aan de kandidaat-huurders een ontvangstmelding worden bezorgd en moet hen
gevraagd worden om hun voorkeur te bevestigen. Indien de kandidaat-huurder aangeeft ook bij het
SVK-LWW te willen inschrijven dan krijgen zij een inschrijvingsbewijs. Door dit vernieuwde systeem werd
de administratieve druk enorm verhoogd.
•

158 kandidaat-huurders die inschreven in 2020 waren afkomstig uit het werkingsgebied. 36
onder hen hadden een woonnood van 20 of 17 punten. 13 hadden voor woonnood 11 of 14
punten.

•

109 kandidaat-huurders hadden geen onmiddellijke woonnood en kregen hiervoor geen punten.

•

248 inschrijvingen kwamen van buiten de aangesloten gemeenten waarbij bij 77 kandidaathuurders de woonnood 17 of 20 punten was.

INSCHRIJVINGEN OP DE WACHTLIJST 2020
KH binnen de
gemeenten ;
158

KH buiten de
gemeenten ;
248

WOONNOOD INSCHRIJVINGEN 2020
ALGEMEEN
woonnood 11 - 14;
34

woonnood 17 20 ; 113

Hoe meer dringend de woonsituatie en hoe lager het actueel inkomen, hoe hoger op de wachtlijst. Zo
worden er bijvoorbeeld meer punten toegekend aan mensen die dakloos zijn of die onmiddellijk een
onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten (maximum 20 punten, minimum 0 punten). Andere
aspecten die meespelen zijn: het aantal kinderen waarvoor de zorg wordt opgenomen, inclusief
kinderen die geplaatst zijn of waarvoor co-ouderschap of een bezoekrecht is en die dus niet permanent
in de woning verblijven. Ook binding met het werkingsgebied geeft een aantal extra punten. Elke
kandidaat-huurder die gedurende een half jaar (6 maanden) onafgebroken op de wachtlijst staat, krijgt
1 extra punt toegekend.
•
•
•

21 kandidaten die inschreven in 2020 kregen 20 punten actueel besteedbaar inkomen. Dit wil
zeggen dat zij leefloon ontvangen of een inkomen hebben dat onder de grens zit van het
leefloon.
33 kandidaten kregen voor actueel besteedbaar inkomen 14 of 17 punten.
143 kandidaten brachten geen gegevens binnen m.b.t. het actueel besteedbare inkomen,
ondanks de vraag. Bij een eventuele toewijzing wordt aan alle 30 kandidaten die in aanmerking
komen voor die woning, gevraagd om de gegevens te actualiseren. Op die manier kan hun
plaats op de wachtlijst toch nog veranderen.

Ter illustratie:
Sinds 1 maart 2020 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. De vorige verhoging
van de leefloonbedragen dateert van 1 januari 2020.
Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 maart 2020:
• EUR 639,27 voor een samenwonende persoon
• EUR 958,91 voor een alleenstaande persoon
• EUR 1.295,91 voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

Opvallend blijft dat het aantal huurders blijft toenemen dat steeds hogere eisen stelt tegenover het SVK
en bv. verwacht dat alle extra kosten (bv. onderhoud boilers, kuisen gangen) door het SVK of de eigenaar
gedragen worden. Het vraagt zeer veel tijd en energie om uit te leggen dat dit standaard bij een
huurovereenkomst hoort, dat dit afgesproken werd bij aanvang van het contract en dat dit ook werd
meegedeeld.
Taal blijft een immense barrière bij het verhuren van woningen. Tot over enkele jaren konden
huurbegeleiders zich uit te slag slaan in het Engels en Frans maar op heden merken we dat steeds meer
kandidaat-huurders Arabische talen spreken waardoor het zeer moeilijk communiceren is. Tolken zijn
moeilijk te vinden. We merken dat sommige kandidaat-huurders kinderen of familieleden mee brengen
om te vertalen. Vanuit het SVK blijven we hameren op het zelf aanleren van de taal, kinderen moeten niet
worden belast met vertalen. Door de huidige coronamaatregelen is het bovendien niet toegestaan om
met meerdere personen aanwezig te zijn bij een huisbezoek, bezichtiging, inschrijving waardoor het vaak
nog moeilijker is.

Inhuurprijs
Huurprijzen, energieprijzen, … Alles wordt duurder. Het is een gegeven dat geldt voor iedereen maar die
misschien nog net iets meer doorweegt voor de meest kwetsbare huurders.
Verwarmingen op elektriciteit blijven doorwegen op het budget van huurders. We merken dat ze vaak
moeilijk kunnen werken met accumulatoren, ondanks de uitleg die veelvuldig wordt herhaald. Het
verkeerd gebruik kan leiden tot hogere facturen bij de eindafrekening.
Het feit dat het overgrote deel van de huurders thuis is overdag, zorgt ook voor meer verbruik en dus
hogere verwarmingskosten. Vaak wordt vergeten dat TV kijken, PC gebruiken, wasmachines en
droogkasten ook elektriciteit kosten en dus de facturen de hoogte in jagen.
We proberen huurders zoveel mogelijk te informeren want het is vrij zinloos om een lagere huurprijs te
betalen en een groot bedrag na te dragen aan vaste kosten.
Inhuurprijzen liggen vast en worden bepaald op basis van bezetting.
Studio
App./woning 1 SLAAPKAMER
App./woning 2 SLAAPKAMERS
App./woning 3 SLAAPKAMERS
App./woning 4 SLAAPKAMERS
App./woning 5 SLAAPKAMERS

max. € 400
max. € 490
max. € 525
max. € 570
max. € 600
max. € 630

In 2021 zal de manier voor het berekenen van de inhuurprijs herbekeken worden waarbij mogelijks
meer rekening zal worden gehouden met het energiepeil van de woning, de ligging tegenover het
centrum, bereikbaarheid enz..

Overzicht nieuwe onderhuurcontracten
Laarne

Wetteren

Wichelen

Totaal

Nieuwe huurders 2015

2

33

8

43

Nieuwe huurders 2016

2

22

13

37

Nieuwe huurders 2017

2

37

13

48

Nieuwe huurders 2018

6

22

10

38

Nieuwe huurders in 2019

1

25

12

38

Nieuwe huurders in 2020

1

18

6

25

Profiel huurders binnen totaal
patrimonium 2020

152

Alleenstaanden of koppels
met kinderen

27

Alleenstaanden of koppel
zonder kinderen

78

Alleenstaanden zonder
kinderen

69

Koppel zonder kinderen

9

In 2020 werden 25 toewijzingen gedaan. Het aantal huurders dat binnen het werkingsgebied verhuist naar
één van de andere gemeenten is verwaarloosbaar. Algemeen kan gesteld worden dat kandidaat-huurders
(KH) nog steeds hun eigen vertrouwde buurt en gemeente verkiezen om te wonen.
Er werden 25 woningen toegewezen waarvan
• 7 appartementen met 2 slaapkamers
• 16 woningen
o 2 met 1 slaapkamer
o 8 met 2 slaapkamers
o 4 met 3 slaapkamers
o 1 met 4 slaapkamers
o 1 met 5 slaapkamers
• 2 studio’s

Toewijzen uitgelicht
Nationaliteit
25 kandidaat-huurders kregen een woning toegewezen (mutaties en nieuwe kandidaten)
• 15 kandidaten hebben Belgische nationaliteit
• 10 kandidaten zijn niet EU-onderdaan
o 3 KH’s hebben Burundese nationaliteit
o 2 KH’s hebben Afghaanse nationaliteit
o 1 KH heeft het vluchteling statuut
o 1 KH heeft Somalische nationaliteit
o 1 KH heeft Syrische nationaliteit
o 1 KH heeft Hondurese nationaliteit
o 1 KH is afkomstig van Macedonië
NATIONALITEIT TOEWIJZEN - 25

niet EU; 10

Belg; 15

Woonnood
3 / 25 had een woonnood van 20 punten
11 /25 had 17 punten woonnood
3 / 25 hadden 11 of 14 punten
8 / 25 hadden geen woonnood

WOONNOOD
20ptn 3
geen ptn 8
20ptn
17 ptn
11 of 14ptn

17 ptn 11 geen ptn
11 of 14ptn
3

20 punten worden toegekend aan personen die geen huisvesting of opvang hebben of bv. verblijven in een
nachtopvang. Ook personen die in een ongeschikt onbewoonbaar woning verblijven krijgen 20 punten. 17
punten worden toegekend aan kandidaten die bv. in een instelling of gevangenis verbleven en deze kunnen
of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders. Een ander voorbeeld zijn personen die tijdelijk
in een noodwoning, crisisopvang, opvang-tehuis, transitwoning of hotel verblijven. Hieronder vallen ook
kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij
familie of vrienden intrekken.

Besteedbaar inkomen
Bij 18 / 25 toewijzen hadden de kandidaten 20 punten voor actueel besteedbaar inkomen. Dit wil
zeggen dat het inkomen bij deze alleenstaanden of gezinnen gelijk is aan het leefloon. 4 / 25 hadden een
ABI van 5 punten, dit wil zeggen dat bij deze gezinnen of alleenstaande het inkomen hoger is dan 762,00
EUR boven het leefloon.

Aanvullende cijfers:
24 onderhuurcontracten werden stopgezet in 2020:

Huurder
04 - Verhuis naar eigen woning / woning gekocht
02 - Verhuis naar woning SHM of VWF
05 - Andere - 03 - Andere
05 - Andere - 01 - Mutatie
03 - Verhuis naar particuliere huurwoning

Aantal stopgezet
20
1
8
1
6
4

SVK
05 - Andere - 01 - Einde HHC
03 - Gerechtelijke uitdrijving - 01 - Huurachterstand
Van rechtswege
01 - Overlijden
Eindtotaal

3
2
1
1
1
24

De totale wachtlijst van het SVK bedraagt op 31.12.2020, 832 kandidaat-huurders.

Actieve KH
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0
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0
1

Belg
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1

11
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1
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4
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Eindtotaal
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Geschrapte kandidaat-huurders
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Bij toewijzing: 2 maal niet reageren
Eigen verzoek
Overleden
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Aantal Geschrapte
KH's
6
19
4
26
1
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1

Totaal

Geschrapte Kandidaat-huurders 2020
Totaal
160
140
120
100
80
60
40
20
0

135
36

30

2

38

3

Totaal

Leegstand
Op 31.12.2020 stonden 2 woningen leeg (1 in Wetteren, 1 in Laarne). Bij één woning gaat het om
langdurige leegstand door overlijden en de erfgenamen betwisten de nalatenschap. Bij de andere
woning gaat het om schade aan schouw na storm. Voor deze woning wordt geen huur betaald aan de
eigenaar omdat het schadegeval blijft aanslepen tussen eigenaar en verzekering. Van zodra de
herstellingen worden uitgevoerd, zal het SVK de woning opnieuw toewijzen en zal huur worden betaald.
Kosten leegstand 2020: 14.753,64 EUR voor 14 woningen over het hele jaar.
Leegstand is binnen een SVK-werking onvermijdelijk, het is eigen aan het systeem van verhuren door de
manier van toewijzen, door een gerechtelijke uithuiszetting of de tijd die nodig is om een woning op te
kuisen/herstellingen uit te voeren na een gedwongen of vrijwillig vertrek.
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe SVK-besluit mag de leegstand uit de werkingskosten gehaald
worden en is de subsidiabele leegstand niet meer beperkt tot twee maanden. Uiteraard is dit geen
groen licht om zomaar woningen te laten leegstaan! Vanuit het SVK wordt er nauw op toegekeken dat
leegstand zo kort mogelijk blijft duren.
Zo onderhandelen we bv. met de verhuurders bij de ingangsdatum van het HHC om de woning niet in
huur te nemen zolang er geen eerste huurder werd gevonden. Uiteraard proberen we dit te beperken
tot max. 2 maanden. Het blijft moeilijk om procedures op elkaar af te stemmen, huurders die wensen te
verhuizen, zullen pas opzeg geven van zodra er zicht is op een nieuwe inhuring privé of naar een SHM.
Meestal er sprake van overlappende maanden waarin dubbele huur moet worden betaald. Dit blijft een
moeilijk gegeven omdat huurders vaak al niet over voldoende financiële middelen beschikken.
Wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure duurt leegstand vaak langer. Ook na een
overlijden (1 in 2019) is het moeilijk om toegang te krijgen tot de woning en stellen we vast dat er
maanden leegstand volgen op het overlijden als de erfgenamen de erfenis verwerpen. Deze woning
heeft door covid-19 ook in 2020 nog een gans jaar leeg gestaan, de gerechtelijke procedures bleven
aanslepen en ondertussen moest het SVK aan de eigenaar blijven betalen. De man is overleden, de
erfgenamen verwerpen de erfenis…

