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1.    AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennis te nemen van het verslag van de leden van de raad  

van bestuur aan de aandeelhouders over het werkjaar 2019;

2. Kennis te nemen van het verslag van de commissaris; 

3. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening;

4. Goedkeuring te verlenen aan de resultatenverwerking;

5. Kwijting te verlenen aan de commissaris;

6. Ontheffing te verlenen aan de bestuurders voor  

hun opdracht gedurende het boekjaar 2019;

7. Benoemingen of herbenoemingen te doen n.a.v.  

de vervallen mandaten (periode 2014-2020):  

Gemeente Brecht: dhr. Daan de Veuster

8. De aanstelling en benoeming te doen van de commissaris  

voor de boekjaren 2020 tot en met 2022

Namens de vennootschap,
Peter van Hoffelen, directeur en Jef Wouters, voorzitter.

AGENDA
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Geachte aandeelhouders,

Namens de Raad van Bestuur van de cvba De Voorkempen- 
H.E. heb ik de eer en het genoegen verslag uit te brengen 
aan de Algemene Vergadering en overzicht te geven van 
de toestand van de maatschappij en de huisvestingssector.

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 dat u een beeld geeft 
van de werking van de maatschappij. De balans van 
het dienstjaar 2019, evenals de resultatenrekening, het 
voorstel tot verwerking van het resultaat van hetzelfde 
dienstjaar, de toelichting bij de jaarrekening en de sociale 
balans worden ter bekrachtiging voorgelegd en zijn bij dit 
verslag toegevoegd.

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat ook 2019 
kon afgesloten worden met een batig saldo.
Hierbij wil ik u een korte beschrijving geven van een aantal 
belangrijke gebeurtenissen die de Voorkempen-H.E. en de 
huisvestingssector mochten ondergaan in 2019.

RAAD VAN BESTUUR
2018 was een verkiezingsjaar en de provinciale en ge-
meenteraadsverkiezingen in oktober hebben het politieke 
landschap gewijzigd. De installatie van het nieuwe pro-
vinciebestuur en de nieuwe gemeentebesturen heeft  
gevolgen voor de huisvestingsmaatschappij. De openbare 
besturen die zijn vertegenwoordigd in onze Raad van  
Bestuur hebben volgens de statuten immers de mogelijk-
heid om nieuw bestuurders voor te dragen. 

Nieuw bij de samenstelling van de Raad van Bestuur waar-
mee rekening diende te worden gehouden, waren enerzijds 
een vermindering van het aantal leden van 17 naar 9, 

en anderzijds het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 
16.05.2014 waarbij de aangestelde raad uit minstens één 
derde leden van een ander geslacht diende te bestaan.

De voordrachten van de kandidaten voor de Algemene 
Vergadering van 02.05.2019 voldeden wel aan de eerste 
voorwaarde, maar niet aan de tweede, waardoor slechts 
6 bestuurders konden aangesteld worden. Ook tijdens de 
Algemene Vergadering van 20.06.2019 werd geen oplos-
sing gevonden voor dit probleem. Door een afgedwongen 
inspanning van de private aandeelhouders werd een 
oplossing gevonden zodat de Algemene Vergadering in 
zitting van 05.09.2019 kon overgaan tot de volledige sa-
menstelling van de Raad van Bestuur.

PROJECTEN
In de loop van 2019 werden tal van projecten gerealiseerd 
en dit gespreid over alle 5 gemeenten. Globaal kunnen we 
stellen dat meer dan 150 huur- en koopwoningen of ap-
partementen werden gebouwd. Daarnaast werden nog 16 
DIO-woningen en 12 aanleunwoningen gerealiseerd. Meer 
details zal u verder vinden in het jaarverslag.
Deze woonruimten werden ingenomen door nieuwe huur-
ders/kopers of herhuisvesting van bestaande huurders. In 
dit laatste geval werden hun respectieve woningen weerom 
toegewezen aan nieuwe huurders. U zal willen begrijpen 
dat dit een enorme inspanning gevraagd heeft van al onze 
medewerkers van alle diensten. 

Rusten zij nu op hun lauweren? Integendeel! In de loop 
van 2019 werd er naarstig verder gewerkt aan de realisatie 
van nog 130 huur- en/of koopwoningen of appartementen 
die zich voornamelijk in Brecht bevinden. Ook deze zullen 
na afwerking bevolkt worden door nieuwe huurders en 
kopers.

2.    VOORWOORD Zijn onze wachtlijsten daarmee weggewerkt? Neen. On-
danks al onze inspanningen blijven deze lijsten bestaan. 
Enige inkrimping kan gelukkig wel vastgesteld worden 
maar het einde van de tunnel is nog ver van in zicht. 

VLAAMS REGEERAKKOORD 2019-2024: sociaal wonen
Na de parlementsverkiezingen in de loop van  2019 kon al 
vrij snel een Vlaamse Regering gevormd worden waaruit 
een nieuw regeerakkoord ontsproot op tal van domeinen 
waaronder het domein sociaal wonen. 

Hierin zijn tal van maatregelen aangekondigd waarvan we 
er enkele willen aanstippen die een rechtstreeks verband 
houden met onze huurders en onze organisatie. 

Er zal een verstrenging van voorwaarden worden uitge-
werkt om in aanmerking te komen voor een sociale woning. 
Er zal gestreefd worden naar een chronologische toewij-
zing van de woningen. Wie eerst komt heeft voorrang. Er 
komt een nieuwe voorrangsregel van sociale binding. De 
kandidaten zullen minimum 5 jaar gedurende de laatste 10 
jaar in de gemeente moeten gewoond hebben. 
Er zal een strijd tegen sociale fraude gevoerd worden 
door een middelenonderzoek en onderzoek naar onroe-
rend vermogen in het buitenland in samenwerking met 
private partners door middel van een raamcontract dat de 
Vlaamse Overheid zal aanreiken. Tevens zal er weerkerend 
onderzoek gevoerd worden naar de bezettingsgraad van 
de woningen.

Een aanpassing van de huurprijsberekening werd aange-
kondigd met ingang van 01.01.2020. Deze zal voortaan 
berekend worden op basis van de marktconforme huur-
waarde van de woning, de globale inkomstenberekening 
van de bewoners en waarbij rekening wordt gehouden 
met een duurzame energiecorrectiefactor. Aangekondigd 
werd dat indien nodig een evaluatie van deze normering 
zou doorgevoerd worden. 

Structureel zou er nog slechts 1 sociale huisvestingsmaat-
schappij per werkingsgebied mogen blijven bestaan. Er zal 
gestreefd worden naar een integratie van de sociale huis-
vestingsmaatschappijen met de sociaal verhuurkantoren. 
De private aandeelhouders zal mogelijk een beperking 
opgelegd worden van hun stemrecht in de Algemene 
Vergadering. Deze maatregelen zouden voor 01.01.2023 
doorgevoerd worden. 

Indien een bestuur haar BSO-niveau bereikt kan/mag dit 
als een plafond aanzien worden. Financiering blijft nog 
mogelijk tot maximaal 15 % mits het afsluiten van een con-
venant. Het doelgroepenbeleid zal mee gestuurd worden 
(max. 50%). Er wordt een doorgedreven digitalisering 
aangekondigd van de inschrijvingsmogelijkheden voor 
kandidaat huurders. De coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid zal omgevormd worden naar 
mogelijk een coöperatieve vennootschap of volgens de 
laatste berichten een besloten vennootschap.
Om het Woonbeleid nog beter vorm te geven en maxi-
maal in te zetten op kennisdeling binnen het beleidsveld 
Wonen worden het agentschap Wonen-Vlaanderen en de 
VMSW gefuseerd. 

U ziet, er staat ons nog één en ander te wachten in het 
kader van de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord. 

Maar dit mag ons niet afschrikken in onze dagelijkse ma-
nier van werken. Ondertussen werden in de loop van 2019 
immers nog tal van besprekingen gevoerd en ontwerpen 
onder de loep genomen om in de loop van de komende 
jaren nog meer dan 350 woningen te kunnen realiseren. 
Mogelijk op een iets rustiger tempo dan dit nu het geval 
was, maar wel met de duidelijke en vaste bedoeling om de 
nood aan sociale woningen te blijven verminderen.

Jef Wouters
Voorzitter

9
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Wuustwezel

Brecht

Brasschaat

Schilde Zoersel

3.   GRONDRESERVES

Onze huisvestingsmaatschappij beschikt momenteel nog over heel wat 
grondreserves om nieuwe projecten op korte of middellange termijn te 
realiseren.

GEMEENTE:

Onbebouwd perceel Het Leeg – De Rietbeemden 7 350 m²
Bebouwd perceel Prins Kavelhof, Centrum 3 857 m²
Totale grondreserve 11 207 m²

Gronden van Minnebrugghen- Molenstraat 23 539 m²
Totale grondreserve 23 539 m²

Onbebouwd perceel Lindenstraat / Kwekerijstraat 3 430 m²
Kerkelei 39 – 41 (erfpacht)  524 m²
Totale grondreserve 3 954 m²

Onbebouwd perceel Gooreind, Noord – Oost 47 202 m²
Onbebouwd perceel Hagelkruisakker 6 040 m²
Onbebouwd perceel Gooreind, Noord – Oost 44 907 m²
Totale grondreserve 98 149 m²

Totale grondreserve 0 m²

BRASSCHAAT

BRECHT

SCHILDE

WUUSTWEZEL

ZOERSEL

WUUSTWEZEL72%

ZOERSEL0 %

SCHILDE3%

BRECHT17%

BRASSCHAAT8%

72%

3%

17%

8%

PROCENTUEEL OVERZICHT VAN GRONDRESERVES PER GEMEENTE:

10
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4.    PATRIMONIUM EN PROJECTEN IN BRASSCHAAT

In het patrimonium van Brasschaat gingen 10 woningen in 
verhuring aan Het Bunder en er zijn al heel wat inspannin-
gen geleverd om toekomstige projecten vorm te geven: 

Voor het project van Leeg-Rietbeemden is een proce-
dure opgestart voor aanstellen van een ontwerper voor 
het geheel gebouwen en infrastructuur. Hier zullen 38 
huurwoningen gebouwd worden. De procedure loopt in 
samenwerking met ARRO voor de koopwoningen.

Er is op 4 november  2019 een bouwvergunning verkregen 
voor de verkaveling van 18 kavels in het Leeg-Rietbeem-
den zone 6-7. Hiertegen werden enkele bezwaarschriften 
ingediend en hierover zal in 2020 een hoorzitting volgen. 

Momenteel loopt er een aanvraag tot bouwvergunning 
voor een CBO-dossier van 26 woningen (11 koop, 10 
huur en 5 bescheiden) in het Leeg-Rietbeemden. 

Er staan nog een aantal projecten in ontwerpfase en 
aanbestedingsfase. Het Rozenhof, een oud rusthuis, 
zal omgebouwd worden tot een pand met 8 studio’s. 
Ook de plannen voor het bouwen van 60 apparte- 
menten in het Prins Kavelhof en het bouwen van 32  
appartementen in het de Beemdenstraat/de Tomer-
maat zijn nog niet opgeborgen. 

Wegenwerken Het Bunder
Onze speciale aandacht gaat in 2019 naar de oplevering 
van de wegenwerken van het project gelegen in Het 
Bunder. In samenwerking met het gemeentebestuur 
werd ook de omgevingsaanleg uitgevoerd. Zo werd 
er een speelbrug aangelegd, wadi’s (kleine bufferbek- 

kens om water traag in de bodem te laten infiltreren), 
zitbanken werden geplaatst en de toegangsweg werd 
aangelegd. Op 20 juni 2019 werden de woningen offi-
cieel ingehuldigd door schepen Myriam Van Honste en 
burgemeester Jan Jambon.

12

PROJECT IN DE   KIJKER

Inplantingsplan: 18 kavels Leeg-Rietbeemden zone 6-7

Foto’s: Wegenwerken Het Bunder

Inhuldiging
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5.    PATRIMONIUM EN PROJECTEN IN BRECHT

 Het project aan de Leeuwerik-Zandblok, 20 apparte-
menten met 1, 2 of 3 slaapkamers, ontworpen door architect 
Binnemans en gerealiseerd door aannemer Sogiaf.

 Het project aan het OCMW van Brecht, 14 apparte-
menten voor de Dienst Inclusieve Ondersteuningen en 
10 appartementen als aanleunwoningen bij het OCMW, 
ontworpen door De Jong & Bierwerts architecten en gere-
aliseerd door aannemer Gebr. Van Velthoven.

 Het project aan de Binnenkruierweg, Leerlooiersweg, 
Jan Frans Spruytweg en Laarweg, 50 huurappartemen-
ten en 14 koopwoningen, gerealiseerd door aannemer Van 
Roey via een CBO-procedure.

 Het project aan de Vormelingen, 19 huurappartemen-
ten, ontworpen door architect Binnemans en gerealiseerd 
door aannemer Sogiaf.

 De omgevingswerken van het project Pothoek en Mo-
lenstraat/Laarweg zijn bijna afgerond.

 Ondertussen wordt er nog verder gewerkt aan de 
uitbreiding van het patrimonium in Brecht. Volgende pro-
jecten zijn gestart eind 2018 of in 2019 en zullen in het jaar 
2020 of begin 2021 opgeleverd worden.

Het project gelegen aan de Lochtenberg in Sint-Job-in-‘t-
Goor startte op in 2019 ontworpen door architectenbureau 
Cools & Anthonissen en wordt momenteel gerealiseerd 
door aannemer Gebr. Van Velthoven. Ook het project ge-
legen aan de Kapelakker begon in 2019. Dit project werd 
ontworpen door architect Binnemans en zal worden gerea-
liseerd door aannemer Artem. Beide projecten zullen in de 
loop van 2020 opgeleverd en in gebruik genomen worden. 

Tenslotte startte in 2019 ook het project gelegen aan 
het project van de Laarweg. Ook daar realiseert Artem 
momenteel 28 huurwoningen en 21 koopwoningen. Archi-
tecten De Jongh & Bierwerts zijn de ontwerpers van dit 
project. De werken schieten goed op en verwacht wordt 
dat de appartementen en woningen kunnen opgeleverd 
worden in maart 2021.

14

5 foto’s: Binnenkruierweg, Leerlooiersweg

3 foto’s: Jan Frans Spruytweg, Laarweg, project Molenstraat 2 foto’s: project Pothoek

Foto’s: Lochtenberg

Foto: OCMW Brecht

In 2018 startten er heel wat nieuwe projecten op en in 

2019 plukten we daar de vruchten van. In totaal gingen 

er 117 appartementen in verhuringen en werd gestart met 

de verkoop van 14 woningen.
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Foto’s: Kapelakker
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Leeuwerik-Klaverheide

Het project Leeuwerik-Klaverheide was klaar eind 2019 met 
uitzondering van de zaken die afhankelijk zijn van de installatie 
van de nutsleidingen zoals binnendeuren en tuinaanleg. De 
woningen zullen pas in 2020 verhuurd worden als de wege-
niswerken afgerond zijn.

PROJECT IN DE   KIJKER

Foto’s: Leeuwerik-Klaverheide
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Foto’s: Kerkelei 44

18

6.   PATRIMONIUM EN PROJECTEN IN SCHILDE

In 2019 ontvingen we de bouwvergunning voor het project 
Kerkelei 39-41. Hier zullen 4 huurappartementen gereali-
seerd worden. Het ontwerp werd gemaakt door architect 
Frank Vissers. Wanneer de werken zullen starten is nog niet 
helemaal duidelijk. Het patrimonium zal de komende jaren 
sterk groeien in de gemeente Schilde. 

Aan de Lindenstraat 20 en 20A werden twee bestaande 
woningen afgebroken om het terrein vrij te maken voor een 
toekomstig project. 

Kerkelei 44 

Net voor de start van het nieuwe jaar namen de 1ste be-
woners hun intrek in de nieuwe appartementen gelegen 
aan de Kerkelei 44 te Schilde. De appartementen werden 
ontworpen door architect Wim Dens en gerealiseerd door 
aannemer DCA. 

PROJECT IN DE   KIJKER

Renders: Kerkelei 39-41
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7.    PATRIMONIUM EN PROJECTEN IN WUUSTWEZEL

In 2019 startte aannemer Gebr. Van Velthoven met het ombouwen 
van 3 winkelruimtes tot appartementen. Verwacht wordt dat de 
appartementen in 2020 kunnen verhuurd worden. 

Voor het project Gooreind-Noordoost werd een nieuw schetsont-
werp opgemaakt, maar voorlopig werd er nog geen goedkeuring 
ontvangen.

Hagelkruisakker 

We kregen ook de bouwvergunning voor het bouwen van 28  
huurappartementen gelegen aan de Hagelkruisakker. Momenteel 
is het wel nog even afwachten of de bezwaarschriften verworpen 
worden.

Foto’s: De weilanden waar het project komt. 

PROJECT IN DE   KIJKER
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Foto’s: Smissestraat

22

Momenteel zijn er geen projecten 
in uitvoering in de gemeente Zoer-
sel. Het afgelopen jaar werden wel 
de woningen, gelegen in de Mees-
ter Berghmansstraat in gebruik 
genomen. Die werden eind 2018 
door De Voorkempen aangekocht. 

Verwacht wordt dat De Voorkempen 
in 2020 10 woningen in de Smisse-
straat kan verwerven, alsook de 6 
huurappartementen gelegen aan 
de Zoerselsesteenweg. 

8.   PATRIMONIUM EN PROJECTEN IN ZOERSEL
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9.   KANDIDAAT HUURDERS

Een kandidaat-huurder kan zich in principe voor de vijf gemeenten laten inschrijven. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om zich binnen eenzelfde gemeente voor meerdere woningtypes te 
laten registreren. Eén en dezelfde kandidaat-huurder kan dus verschillende inschrijvingen op 
zijn of haar naam hebben. Dit geeft de volgende resultaten voor het aantal inschrijvingen. 
2019 was een actualisatiejaar en een druk jaar qua toewijzingen. Dit heeft steeds een grote 
impact op het aantal inschrijvingen/schrappingen. 
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Wanneer we de kandidaat-huurders sorte-
ren enkel op basis van hun keuzegemeen-
te, bedraagt het aantal enkele geldige 
kandidaat-huurders 1.218 op 31 december 
2019, met de volgende verdeling: 

AANTAL INSCHRIJVINGEN
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Wie zich kandidaat wil stellen voor het huren van een 
sociale woning bij De Voorkempen-H.E., wordt door de 
medewerkers van onze huurdienst persoonlijk op kantoor 
geholpen om zo snel mogelijk tot een concrete, volledige 
en correcte inschrijving te komen. Door deze persoonlijke 
aanpak beogen we de kandidaten goed te informeren en 
te peilen wat hun concrete noden en wensen zijn voor een 
woning om zo hun inschrijving te optimaliseren.

Elke maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag kun-
nen kandidaten vrijblijvend langskomen om zich in te 
schrijven. Wie zich overdag moeilijk kan vrijmaken, kan 
een afspraak maken voor ons inschrijfmoment op maan-
dagavond. We hebben 2 spreekkamers voor inschrijvin-
gen, zo kunnen we op de drukke momenten sneller werken 
en benutten we onze tijd maximaal om mensen te kunnen 
ontvangen voor inschrijvingen (kandidaat-huurders en 
kandidaat-kopers), maar ook voor toewijzingsgesprekken, 
gesprekken met huurders en medewerkers van de sociale 
of technische dienst. 

De medewerkers van de huurdienst begeleiden de kan-
didaten grondig bij het maken van hun woonkeuzes. Er 
wordt nagegaan welke wachtlijsten het snelst resultaat ge-

ven in functie van de gezinssamenstelling en welke wonin-
gen het meest geschikt zijn, bijvoorbeeld in geval van een 
medische problematiek of omwille van ouderdom. Ook 
kandidaten die kans maken op een huursubsidie via bv. het 
sociaal verhuurkantoor Het Sas en die in het werkgebied 
van De Voorkempen – H.E. willen gaan wonen, worden in-
geschreven wanneer dit één van de voorwaarden is om de 
huursubsidie te bekomen. 

De Voorkempen – H.E. deelt het kantoorgebouw met so-
ciaal verhuurkantoor Het Sas. Dankzij deze unieke combi-
natie kunnen veel kandidaten zich op 1 dag zowel bij de 
huisvestingsmaatschappij als bij het sociaal verhuurkan-
toor inschrijven. Wanneer uit het gesprek met de kandi-
daat blijkt dat deze zich best ook bij het SVK inschrijft, 
verwijzen de medewerkers van onze huurdienst de kandi-
daat dan ook meteen door naar de collega’s van het SVK.   

Regelmatig stemt de huurdienst de noden naar verschil-
lende woonvormen vanwege de kandidaat-
huurders af met de technische dienst. Op basis van de 
gegevens uit de wachtlijsten kunnen er nieuwe woonmo-
gelijkheden en de daarbij horende nieuwe kandidatenre-
gisters worden overwogen.
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DE TOEWIJZINGSPROCEDURE VAN DE HUURDIENST VAN DE VOORKEMPEN – H.E. GAAT ALS VOLGT:

29

1. DE INTERNE VOORBEREIDING: 

Kan het vrijgekomen pand onmiddellijk terug in verhuring gaan? 

2. DE TOEWIJZINGSPROCEDURE: 

■ Kandidaten worden in groep aangeschreven volgens de rangorde op de wachtlijst en  
hebben 15 kalenderdagen tijd om te reageren a.d.h.v. een invulformulier. 

■ Als de eerste kandidaat op de wachtlijst positief reageert wordt deze onmiddellijk  
uitgenodigd voor een dossier bespreking:  

 ■ controleren van gegevens in het dossier en controle toelatingsvoorwaarden  
 ■ peilen naar bestaande begeleiding of noodzaak aan opstart begeleiding 
 ■ informatie verstrekken over:  
  ■ de vrijgekomen woning 
  ■ de voordelen van het sociaal huren (aangepaste huurprijs en 9 jaar betaalbare huur  
     of langer indien het inkomen de maximumgrens niet overschrijdt) 
  ■ de datum inhuurname: de opvolging van de oude en nieuwe huur wordt zo  
      georganiseerd dat de kandidaten maximum 1 maand dubbele huur betalen 
  ■ de huurprijs: wat is wel en niet inbegrepen, zijn er extra kosten, … 
  ■ de huurwaarborg (verschillende mogelijkheden van betaling en afbetaling) 
 ■ aan de kandidaat wordt uitgelegd hoe het dossier verder wordt opgevolgd indien  
     ze het aanbod aannemen of weigeren. 
 ■ de kandidaat mag de woning gaan bekijken en kan daarna een definitieve beslissing nemen. 

LOKALE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN

De gemeenten Brasschaat en Wuustwezel hebben in 2014 en 2015 hun lokaal toewijzingsreglement voltooid.  
Beide reglementen werden goedgekeurd door de bevoegde minister van Wonen en vonden hun uitwerking via 
ons intern huurreglement. Het gemeentelijk toewijzingsreglement van de gemeente Brecht werd in maart 2016 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Wonen. Het lokaal toewijzingsreglement van Zoersel werd in 2017 
goedgekeurd. Ten slotte werd het lokaal toewijzingsreglement van Schilde goedgekeurd in 2018.

Momenteel gelden volgende lokale bindingen/voorrangen:

    
BRASSCHAAT Laatste 15 jaar minstens 5 jaar gedomicilieerd in Brasschaat.

 Daarna laatste 6 jaar minstens 3 jaar gedomicilieerd in Brasschaat.

    
BRECHT Laatste 6 jaar minstens 3 jaar gedomicilieerd zijn of  

 ooit 15 jaar gedomicilieerd in Brecht.

    
WUUSTWEZEL Laatste 6 jaar minstens 3 jaar gedomicilieerd in Wuustwezel.

 Daarna ooit 10 jaar gedomicilieerd in Wuustwezel.

    
SCHILDE  Laatste 10 jaar minstens 3 jaar gedomicilieerd zijn in de wijk 

 Schildestrand: Bospad, Driepikkel, Friedadreef, Karekiet,  
 Loze Visser, Salamander, Zilverreiger, Schildestrand.
 Daarna de laatste 10 jaar minstens 3 jaar gedomicilieerd of
 ooit 15 jaar gedomicilieerd in Schilde.
 Of mantelzorg geven of krijgen van een persoon gedomicilieerd  
 in 2970 Schilde.

 
   ZOERSEL  Laatste 15 jaar zeker 5 jaar gedomicilieerd of laatste 6 jaar zeker  

 3 jaar gedomicilieerd in Zoersel. 
 Daarna als je er het laatste jaar gedomicilieerd bent.

■ Na de reageertijd van 15 kalenderdagen worden de dossiers van de aangeschreven kandidaten  
nagekeken en verder opgevolgd: 
 ■ wie reageerde positief?  
 ■ wie heeft er niet gereageerd?  
 ■ wie weigerde het aanbod?  
 ■ dienen er dossiers te worden geschrapt bij een 2e weigering?

NEE

Opvolging door de technische dienst (op-
frissing of renovatie, afhankelijk van de 
kosten) of dienst verkoop (openbare ver-
koop van de woning).

JA

Afspreken met huidige huurder voor con-
trole van de woning en opstart van de toe-
wijzingsprocedure.
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10.   VERHUURDE WONINGEN

VERHOUDING WONINGEN – APPARTEMENTEN

2019 %

  AANTAL WONINGEN 635 46 %

  AANTAL APPARTEMENTEN 745 54 %

  TOTAAL 1352 100 %

AANTAL VERHUURDE WOONGELEGENHEDEN EN LEEGSTAND

  GEMEENTE 2019 %

  AANTAL VERHUURD 1280 92,75 %

  TOEVALLIGE LEEGSTAND 64 4,64 %

  VERHURING BUITEN SOCIAAL HUURSTELSEL 8 0,58 %

  DIO-WONINGEN BRECHT 28 2,03 %

  TOTAAL 1380 100 %

AANTAL VERHUURDE WONINGEN
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SPREIDING OVER DE GEMEENTEN

  GEMEENTE 2019 %

  BRASSCHAAT 462 34 %

  BRECHT 327 24 %

  SCHILDE 29 2 %

  WUUSTWEZEL 422 31 %

  ZOERSEL 112 9 %

  TOTAAL 1352 100 %

WUUSTWEZEL

SCHILDE

ZOERSEL

BRECHT

BRASSCHAAT

APPARTEMENTEN

WONINGEN

1280VERHUURDE WONINGEN EIND 2019:  
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PERSONEN TEN LASTE

11.    HUURDERS

GEZINSTYPE

2018 in aantal 2018 in % 2019 in aantal 2019 in %

 ALLEENSTAANDEN 560 46,40 % 603 47 %

 EENOUDERGEZINNEN 294 24,30 % 309 24 %

 PAREN ZONDER KINDEREN 185 15,30 % 186 15 %

 PAREN MET KINDEREN 169 14 % 182 14 %

 TOTAAL 1208 100 % 1280 100 %

ALLEENSTAANDEN 

EENOUDERGEZINNEN

PAREN ZONDER KINDEREN

PAREN MET KINDEREN

NIEMAND TEN LASTE

1 PERSOON TEN LASTE

2-4 PERSOON TEN LASTE

VANAF 5 PERS. TEN LASTE

2018 in aantal 2018 in % 2019 in aantal 2019 in %

 NIEMAND TEN LASTE 829 68,60% 880 69 %

 1 PERSOON TEN LASTE 181 15 % 190 15 %

 2 – 4 PERS. TEN LASTE 190 15,70 % 201 16 %

 VANAF 5 PERS. TEN LASTE 8 1 % 9 1 %

 TOTAAL 1208 100 % 1280 100 %

ALLEENSTAANDEN

24%

EENOUDERGEZINNEN

PAREN ZONDER KINDEREN

PAREN MET KINDEREN

15%

14%
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47%

69%

15%

16%
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NIEMAND TEN LASTE

1 PERSOON TEN LASTE

2-4 PERSOON TEN LASTE

VANAF 5 PERS. TEN LASTE
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GEMIDDELDE REËLE HUURPRIJS

GEZINSINKOMEN

REËLE HUURPRIJS

2018 in aantal 2018 in % 2019 in aantal 2019 in %

 MINDER DAN € 125,00 5 0,40 % 5 0,39 %

 VAN € 125 TOT € 250 404 33,40 % 421 33 %

 VAN € 251 TOT € 475 615 51,00 % 654 51 %

 MEER DAN € 475 184 15,20 % 200 16 %

 TOTAAL 1208 100 % 1280 100 %

MINDER DAN €125

VAN €125 TOT €250 

VAN €251 TOT €475

MEER DAN €475

300

310

320
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340

350

327,44

2013

332,53

2014

333,20

2015 2016

338,59

2017

343,29

2019

343,73

2018

342,48

 JAARLIJKS INKOMEN 2019 in aantal 2019 in %

  MINDER DAN € 6 000 39 3 %

  VAN € 6 001 TOT € 3 000 247 19 %

  VAN € 13 001 TOT € 19 000 546 43 %

  MEER DAN € 19 000 448 35 %

  TOTAAL 1280 100 %

GEMIDDELDE REËLE HUURPRIJS

34 35

De gemiddelde reële 
huurprijs is de gemid-
delde netto te betalen 
huurprijs exclusief 
vergoedingen.

€

0,39%

33%

51%

16%

3%

19%

43%

35%

MINDER DAN €6000

VAN €6001 TOT €13000

VAN €13001 TOT €19000

MEER DAN €19000

GEZINSINKOMEN

€
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12.   KANDIDAAT-KOPERS EN KOPERS

AANTAL INSCHRIJVINGEN

  GEMEENTE 2019 in %

  BRASSCHAAT 23 34 %

  BRECHT 40 61 %

  SCHILDE 0 0 %

  WUUSTWEZEL 3 5 %

  ZOERSEL 0 0 %

  TOTAAL 66 100 %

WUUSTWEZEL 5%

SCHILDE 0%

ZOERSEL 0%

BRECHT 61%

BRASSCHAAT 34%

34%

61%

5%

WUUSTWEZEL 14%

SCHILDE 2%

ZOERSEL 7%

BRECHT 53%

BRASSCHAAT 25%

TOTAAL AANTAL INGESCHREVEN KANDIDAAT-KOPERS

  GEMEENTE 2019 in %

  BRASSCHAAT 49 25 %

  BRECHT 105 53 %

  SCHILDE 3 2 %

  WUUSTWEZEL 27 14 %

  ZOERSEL 14 7 %

  TOTAAL 198 100 %

25%

53%

14%

7%

2%
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Verkoop Het Bunder

Verkoop J.F. Spruytweg 

Verkoop Jan Frans Spruytweg & Laarweg

VOOR HEEL WAT HUURDERS IS HET EEN DROOM OM DE WONING DIE ZE AL JAREN HUREN, AAN TE KOPEN.  
VIA DE PROCEDURE ‘ZITTENDE HUURDER’ KRIJGEN ZIJ DE KANS OM ‘HUN’ WONING AAN TE KOPEN.  
MEVROUW FEMKE DE DECKER KOCHT ZO HAAR EIGEN WONING AAN IN DE VLAANDERENSTRAAT . 

TOEWIJZINGEN KOPERS EN ANDERE VERKOCHTE WONINGEN IN 2019

AANTAL WONINGEN EN GRONDEN 
OPENBAAR VERKOCHT: 3

Brecht - centrum, René Van Ostaeyenlaan 33 (eengezinswoning)
Brecht - centrum, Kerkhovenakkerlaan C15 (eengezinswoning)

Brasschaat – centrum, Melde 5 (eengezinswoning)

2
Wuustwezel – centrum, Rijsvennenstraat 73 
Wuustwezel – centrum, Vlaanderenstraat 42

AANTAL WONINGEN VERKOCHT  
AAN ZITTENDE HUURDERS:

6
Brasschaat – centrum, Het Bunder 2
Brasschaat – centrum, Het Bunder 4
Brasschaat – centrum, Het Bunder 6
Brasschaat – centrum, Het Bunder 8
Brasschaat – centrum, Het Bunder 10
Brasschaat – centrum, Het Bunder 12

AANTAL KOOPWONINGEN 
VERKOCHT

ANDERZIJDS BOUWEN WIJ OOK HEEL  
WAT NIEUWBOUWPROJECTEN DIE  
BESTEMD ZIJN VOOR SOCIALE KOOP

Potentiële kopers kunnen zich dan inschrijven 
op de wachtlijst. Als het project gerealiseerd 
en klaar is, worden zij in volgorde van inschrij-
ving gecontacteerd door onze dienst koop 
met de vraag of ze de woning al dan niet willen 
aankopen.

Afgelopen jaar werden zo 6 woningen ver-
kocht aan het Bunder en de woningen aan de 
Jan Frans Spruytweg en Laarweg worden be-
gin 2020 verkocht. 

Foto: Femke De Deckert koopt haar huurwoning via procedure ‘zittende huurder’

38 39
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13.   SOCIALE DIENST

40
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5
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4

44

7

1. 2 nieuwe edities van nieuwsbrief voor de huurders

2. Facebookpagina 

3. Instagrampagina

4. Burenborrel Het Klooster - Zoersel 

5. Burendag Brasschaat

6. Burenborrel Vaartkant Links - Brecht

7. Burenbijeenkomst Kapelstraat - Loenhout  

    – Evaluatie Vormingplus

REALISATIE IN 2019

41
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14.   KLACHTENBEHANDELING

In 2019 werden in  
totaal 4 klachten ontvangen. 

KLACHTEN ONTVANKELIJK & GEGROND

Alle klachten waren  
ontvankelijk en gegrond. 

Voor alle klachten  
werd een oplossing gevonden.

OPGELOST

DE VOORKEMPEN – H.E. BEHANDELT INKOMENDE KLACHTEN VOLGENS HET KLACHTENDECREET

42
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15.   BEHEER

ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering der aandeelhouders vindt plaats op donderdag 7 mei 2020. 
Tijdens deze vergadering wordt er overgegaan tot de benoeming of herbenoeming 
als lid van de raad van bestuur van:
 

  Gemeente & OCMW Brecht, vertegenwoordigd door dhr. Daan De Veuster

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 2019

De gegevens en de cijfers van de financiële verrichtingen van 2019, 
alsook de resultatenrekeningen vindt u in een aparte bijlage. 

BIJZONDER VERSLAG OMTRENT HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK VAN 
DE VENNOOTSCHAP

Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van 
vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 
7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de 
boekhouding van de ondernemingen (BS 6 februari 2001); 

Gelet op het artikel 8 van de statuten van de vennootschap aangenomen door de buitenge-
wone algemene vergadering van 7 mei 2015 en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 29 mei 2015 onder het nummer 15075976;

   bevestigt de Raad van Bestuur hierbij dat tijdens het dienstjaar 2019 regelmatig 
toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de maatschappij overeen-
komstig artikel 8 van haar statuten heeft bepaald;

   heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, de 
werkingskosten en de bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van 
het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen. 

44
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  DIRECTIECOMITÉ

 Jozef Wouters voorzitter, 
  lid van het directiecomité,
  particulier aandeelhouder

 Daan De Veuster  ondervoorzitter
  lid van het directiecomité, 
  gemeentebestuur Brecht

 Mai Van Thillo lid van het directiecomité,
  gemeentebestuur Wuustwezel

 Koen Palinkcx provinciebestuur Antwerpen

 Erwin Callens gemeentebestuur Brasschaat

 Hendrik Bellens gemeentebestuur Schilde

 Cindy Van Paesschen gemeentebestuur Zoersel 

 Frans Cornelissens particulier aandeelhouder

 Annemie Van Dyck particulier aandeelhouder

 Peter van Hoffelen directeur
  lid van het directiecomité

  RAAD VAN BESTUUR

Peter van Hoffelen directeur

Jozef Wouters voorzitter

Daan De Veuster  ondervoorzitter

Mai Van Thillo raadslid

HET DIRECTIECOMITÉ IS OP 31 DECEMBER 2019  
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

Het directiecomité is verant-
woordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de maatschappij  
en komt in principe elke der-
de maandag van de maand 
samen.

46 47

SAMENSTELLING RAAD 31 DECEMBER 2019

In 2019 waren er 11 raden van be-
stuur. De vergaderingen hebben 
telkens de eerste donderdag van 
de maand plaats, uitgezonderd in 
mei (wegens de algemene verga-
dering der aandeelhouders) en in 
juli en augustus. In 2019 werd een 
extra raad van bestuur georgani-
seerd om de benoeming van de 
leden van de raad van bestuur te 
vervolledigen. 
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  PERSONEEL & PERSONEELSACTIVITEITEN

49

1

1

2

1. Afscheid Karina Selen, 
Diner E-10 Hoeve

2. Teamvergadering – 1 x per maand 
3.  Kerstdiner 
4. De Voorkempen steunt  

wereld downsyndroomdag 
5. Toewijzingen in het weekend  

voorafgegaan door ontbijt
6. Nieuwe medewerker: 

Maarten Wouters 
7. Nieuwe medewerker:  

Anita Wouters 
 

48

Olivier Deboel

Ann Dom

Ilse Hendrickx

Moniek Herijgers

Brigitte Malherbe

Kelly Nuytemans

Veronique Radermacher

Karin Pottiez

Annemie Stevens

Mario Van den Bogaert

Shelly Weyts

Gert Ysenbaardt

Jasmin Carpentier

Walter Van Baelen

Anita Wouters

Maarten Wouters

Peter van Hoffelen

5 3 4

6

7

IN 2019 BESTOND HET VOLTALLIG PERSONEEL VAN DE VOORKEMPEN – H.E.  

UIT 17 PERSONEELSLEDEN (14,0 VTE):

In 2019 namen we afscheid van Melika Boucham, Eline Van Herck  
en Karina Selen. Er werden 2 nieuwe medewerkers aangeworven,  
nl. Anita Wouters (foto 7), die de huurdienst administratief zal on-
dersteunen en Maarten Wouters (foto 6), als maatschappelijk werker.
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‘Jaarverslag 2019’ - Algemene vergadering 25 juni 2020

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
 
Naar aanleiding van de Corona-maatregelen genomen door de Federale Regering op 12, 17 
en 27 maart 2020, verandert de werking drastisch gedurende de ganse periode waarin de 
maatregelen van kracht zijn.
 
De Vlaamse regering nam op 27 maart 2020 maatregelen die een impact hebben op de 
private en sociale huurmarkt, waaronder een kortere termijn voor huurprijsherziening. De 
maatregelen werden op 31 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De geno-
men maatregelen zouden een wijziging kunnen voortbrengen van de huurinkomsten omdat 
personen die op tijdelijke werkloosheid vallen, aanvraag mogen doen voor vermindering 
van de huishuur. Op moment van het opstellen van het verslag is het echter nog niet duide-
lijk wat de totale impact hiervan zou kunnen zijn.
 
De maatregelen die zijn opgelegd hebben ook een impact op de verkoop van de woningen. 
De Voorkempen werd in kennis gesteld dat de aktes zullen uitgesteld worden naar een 
latere datum.
 
Ook de openbare verkopen en verkoop zittende huurder zullen uitgesteld worden naar een 
later te bepalen datum.
 
De impact van het uitstellen naar een latere datum van het ondertekenen van de aktes is op 
het moment van het opstellen van het verslag niet duidelijk.
 
Omwille van de genomen maatregelen laten alle aannemers, actief op de werven van De 
Voorkempen-H.E., weten dat de activiteiten gedurende de periode van de lock-down zullen 
opgeschort worden. De aannemers die instaan voor de herstellingen laten weten dat ze 
de dringende zaken wel afhandelen en dat er voldoende voorzorgsmaatregelen in acht 
worden genomen.
 
Op het moment van het opstellen van het verslag kennen we de financiële impact niet van 
deze stilstand maar deze zal ongetwijfeld een effect hebben op onze cijfers.’
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