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Het is nu reeds verschillende jaren na elkaar dat Ninove – Welzijn in zijn activiteitensfeer de 
uitdrukkelijke focus legt op één bepaald item.

Uiteraard blijven wij oog hebben voor een efficiënte en duurzame werking in zijn globaliteit, 
maar elk jaar gaat onze speciale aandacht naar één belangrijk inhoudelijk thema.

Nadat de voorgaande jaren de sociale dimensie, de verdraagzaamheid en de duurzaamheid in 
“the picture” werden gezet, hebben wij in 2020 de klemtoon gelegd op de veiligheid in al haar 
facetten.

Eerst en vooral werd er in de afgesloten raamcontracten zorg voor gedragen dat zoveel mogelijk 
aspecten die de veiligheid kunnen bevorderen werden opgenomen. Zowel op het vlak van 
bouwkundig concept met alle mogelijke snufjes als op het vlak van de gebruikte materialen. Dit 
ging zeer ver in die mate dat ook zelfs duidelijke en gedetailleerde afspraken gemaakt worden 
over de kwaliteit van het werfgebeuren en de weerslag ervan op de omgeving.

De goede samenwerking die wij onderhouden met de politie van Ninove heeft geleid tot 
ontelbare waardevolle tips die ook in de bestekken (voor onze projecten zowel renovatie als 
nieuwbouw) geïntegreerd werden. Daarenboven blijft de politie ook dagelijks inspanningen 
leveren om een veilige woonomgeving in onze wijken, zoals trouwens overal elders, te 
garanderen.

Voor onze bewoners werden workshops ingericht met tips en weetjes over het verrichten van 
huishoudelijke taken (koken, poetsen, tuinonderhoud, brandpreventie, …) in de meest veilige 
omstandigheden. De inbreng en het enthousiasme van de deelnemers illustreren hoeveel 
belang ze hechten aan een veilige, zeg maar comfortabele, woonomgeving.

Naast deze workshops ligt de klemtoon ook op inspraakmomenten zowel gericht op het 
jaarthema als op zaken die de bewoners individueel of op wijkniveau aanbelangen. 
Voorbeelden zijn ondermeer onze ‘sterkmakers’ die mee invulling gegeven hebben aan het 
bestek voor het uitschrijven van een raamcontract bij de verplichte verhuisbewegingen. Bij 
onze renovatieprojecten kregen de bewoners inspraak naar invulling van het soort renovatie.

VOOR
WOORD
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ORGANISATIE 

Aandeelhouders 

Stad Ninove 4.295 aandelen

Provincie Oost-Vlaanderen 2.800 aandelen

Vlaams Gewest 2.800 aandelen 

Jannick Violon 910 aandelen

Fons Schoreel 300 aandelen

Luc D’ Herde 140 aandelen

Stad Zottegem 100 aandelen

Freddy Van Eeckhout 60 aandelen

De Bodt (*) 50 aandelen

Jean-Paul Schepens (overleden) 10 aandelen

De Decker 10 aandelen

Jan Callebaut 10 aandelen

Clara Van Holder 5 aandelen

De Mol 5 aandelen

Erfgenamen Vireille 5 aandelen

TOTAAL 11.500 aandelen

(*) Aandelen De Bodt werden uitbetaald in 2020 en zullen worden overgedragen aan een nieuwe 
aandeelhouder (cfr statuten).
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Raad van Bestuur 

SAMENSTELLING OP 31/12/2020 

Naam Functie Afgevaardigd door 

Lieven Meert Voorzitter Stad Ninove

Annelies Van Den Neucker Ondervoorzitter Stad Ninove

Alain Triest (*) Bestuurder Stad Ninove

Jan Callebaut (**) Bestuurder Stad Ninove

Gina Fonteyn Bestuurder Stad Ninove 

Marc Ost Bestuurder Stad Ninove

Jan Arijs (***) Bestuurder Stad Ninove

Walter Roggeman Bestuurder Provincie Oost-Vlaanderen

Fons Schorreel Bestuurder Particuliere aandeelhouder

Jannick Violon Bestuurder Particuliere aandeelhouder
 
In 2020 waren er 10 vergaderingen van de Raad Van Bestuur op de volgende data:
15/01, 19/02, 15/04, 20/05, 24/06, 15/07, 16/09, 28/10, 26/11 en 16/12

In de AV dd 02/07/2020 werd beslist dat:
(*) Alain Triest blijft aangesteld als bestuurder (niet meer in tijdelijke functie)
(**) (***) Jan Callebaut vervangen wordt door Jan Arijs    
        

Personeel

WERKZAAM OP 31/12/2021

Naam Functie Soort tewerkstelling Opmerking

Cornelis Leentje Directeur 5/5

D’Herde Sara Medewerker technische 
dienst

4/5 Tijdskrediet sinds 
01/01/2020

Lumen Cedric Technisch medewerker 5/5

Souffriau Michaël Frontoffice medewerker 5/5

Heireman Annelien Frontoffice medewerker 4/5 01/10/2020

Van Bos Marc Medewerker technische 
dienst

4/5 Ziekteverlof 
(arbeidsongeval) 
sinds 20/10/2020

Vlasschaert Marleen administratief medewerker 
boekhouding sinds 
02/09/2020 (op interimbasis)

5/5

De Kock Laura Sociaal assistente 5/5

Schürmann Marleen Poetsvrouw 2/5 Ziekteverlof sinds 
20/08/2020
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Aanstelling boekhoudkantoor 

Het boekhoudkantoor Lauwers uit Ronse blijft aangesteld.

Commissaris - Bedrijfsrevisor 

Burgerlijke BVBA J.B. Ronse De Craene & C°, vertegenwoordigd door dhr Jean-Benoit Ronse De Craene 

Toezichthouder (agentschap Inspectie RWO) 

Agentschap Inspectie RWO
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PATRIMONIUMBEHEER

Woningpatrimonium per gemeente

Op 31 december 2020 heeft SHM Ninove-Welzijn in de steden Ninove en Zottegem 742 woongelegenheden 
beschikbaar, waarvan 420 ééngezinswoningen en 322 appartementen 

Gemeente
Aantal wooneenheden  

31/12/2020
Aantal verhuurde wooneenheden  

op 31/12/2020

 Woning Appartement Totaal Woning Appartement Totaal

Ninove – Achturenwijk 5 36 41 5 35 40

Ninove – Pollarewijk 70 8 78 58 0 58

Ninove – Niepersveld 19 0 19 18 0 18

Ninove – Groeneweg 156 32 188 155 30 185

Ninove – Berkenhof 0 37 37 0 36 36

Ninove – Bleekstraat 3 5 8 3 5 8

Ninove – Koepoort 0 24 24 0 23 23

Ninove – Witherenstraat 0 60 60 0 59 59

Ninove – Doornwijk 0 52 52 0 52 52

Ninove – Polderbaan 0 8 8 0 8 8

Appelterre – Meuleveld 83 44 127 60 42 102

Okegem – Eversem 35 0 35 12 0 12

Okegem – ’t Fonteintje 6 0 6 6 0 6

Zottegem 43 16 59 40 16 56

TOTAAL 420 322 742 357 306 663

Verklaring

Achturenwijk: 

 - 1 pand: opfriswerken voor nieuwe verhuring

Pollarewijk

 - 8 nieuwbouwappartementen opgeleverd in december 2020, in afwachting van nieuwe verhuur
 - 2 panden verhuring buiten sociaal huurstelsel (VBSH) categorie 3
 - 9 panden in afwachting van afbraak
 - 1 pand – pop UP

Niepersveld: 

 - 1 pand niet toegankelijk omwille van verwerping nalatenschap

Groeneweg

 - 3 panden: opfriswerken voor nieuwe verhuring

Koepoort

 - 1 pand: opfriswerken voor nieuwe verhuring
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Witherenstraat: 

 - 1 pand: opfriswerken voor nieuwe verhuring

Appelterre: 

 - 6 panden verhuring buiten sociaal huurstelsel (VBSH) categorie 3
 - 2 panden opfriswerken voor nieuwe verhuring
 - 17 leeg ( aan het verhuizen) ikv renovatie
 -

Okegem

 - 15 panden in afwachting van sloop
 - 8 panden verhuring buiten sociaal huurstelsel (VBSH) categorie 3

Zottegem (Velzeke)

 - 1 pand: opfriswerken voor nieuwe verhuring
 - 2 verhuringen buiten sociaal huurstelsel (VBSH) aan psychiatrische instelling als trainingshuis

Aantal verhuurde wooneenheden per gemeente

NINOVE

Eéngezinswoningen

Woningen met 1 slaapkamer 14

Woningen met 2 slaapkamers 22

Woningen met 3 slaapkamers 247

Woningen met 4 slaapkamers 34

TOTAAL 317
      

Appartementen

Appartementen met 1 slaapkamer 78

Appartementen met 2 slaapkamers 179

Appartementen met 3 slaapkamers 23

Appartementen met 4 slaapkamers 10

TOTAAL 290

ZOTTEGEM

Eéngezinswoningen

Woningen met 3 slaapkamers 36

Woningen met 4 slaapkamers 4

TOTAAL 40

Appartementen

Appartementen met 1 slaapkamer 8

Appartementen met 2 slaapkamers 6

Appartementen met 3 slaapkamers 2

TOTAAL 16
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Verhuurde afzonderlijke garageboxen

Ninove – wijk “Groeneweg” 76

Ninove – wijk “Pollarewijk” 26

Ninove – wijk “Witherenstraat” 8

Velzeke – wijk “Lippenhove” 7

TOTAAL 117 garages

Uitgevoerde herstellingen

Er zijn 1099 werkbonnen opgemaakt in 2020. 
Ter vergelijking: in 2019 werden 1237 werkbonnen opgemaakt.  

Door Ninove Welzijn uitgevoerd (Cedric) 652

Resultaten van onze enquête van de uitvoering van de eigen werken (deze enquête werd telefonisch 
gedaan bij het afsluiten van werkopdrachten of via nabevraging door de technieker ter plaatse)
 - 92% was tevreden tot zeer tevreden over het uitgevoerde werk
 - 6% was neutraal
 - 2% wenste niet op de vragen te antwoorden

 - 89% was tevreden tot zeer tevreden over de snelheid waarmee er gereageerd werd op de herstellingen
 - 5% was neutraal over de snelheid

Onderhoud

De controlebezoeken van de technische dienst kunnen in vier categorieën worden ingedeeld:
Voorcontrole werken: naar aanleiding van meldingen van huurders worden er vaak controles uitgevoerd 
alvorens te weten of dit een taak voor onze SHM is of voor een aannemer.
Nacontrole werken: er wordt nagekeken of herstellingen goed zijn uitgevoerd
Voorcontrole bij een verhuis: voorafgaand aan de plaatsbeschrijving (en binnen de maand na ontvangst 
van een opzegbrief) vindt er een controle plaats. Tijdens dit bezoek wordt aan de vertrekkende huurder 
gesignaleerd welke gebreken moeten opgelost worden. De huurder krijgt hiervan ook een schriftelijk 
bewijs.
Plaatsbeschrijvingen: samen met NW worden de meterstanden genoteerd en een plaatsbeschrijving 
opgemaakt.

Actie
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Door derden (andere aannemers met uitzondering van Van 
Cauter, Reallia, liftonderhoud, keuringen van de liften, EPC)

447

De Vos (dakwerken) 129

Du Mongh (groenonderhoud) 
De vaste plaatsen waar systematisch groenonderhoud  
gebeurt, zijn:
 - Okegem (tuinen van de woningen die zullen  

worden afgebroken)
 - Kantoorgebouw Ninove Welzijn
 - Hoek Breeweg – Rufin Pennestraat
 - Hoek Acaciastraat – Esdoornstraat
 - Achturenstraat
 - Leegstaande woningen

8 (+ vaste plaatsen)

Goed Wonen (polyvalent aannemer) 174 (waarvan 14 n.a.v. leegstand)

Rono bvba (opritten en terrassen) 9

T&S Cabling (elektriciteit) 40

Andere 87

Onderhoudscontract centrale verwarming

Sinds 01 januari 2020 loopt het onderhoudscontract met Van Cauter Multitechnieken bvba uit Lede 
(looptijd van 4 jaar). Onze voorwaarden in het bestek werden nog scherper geformuleerd zodat er meer 
duidelijkheid is en alles beter kan opgevolgd worden in het geval van afwijkingen.

In 2020 bedragen de kosten aan Van Cauter Multitechnieken bvba € 58.304,18 (interventies) en  
€ 77.068,00 (onderhoud cv-ketels, regenwaterpompen en ventilatiesystemen). Deze kosten zijn hoger dan 
de voorgaande jaren aangezien er meer dan 100 cv-installaties extra in rekening worden gebracht en 
gezien in dit bestek de ventilatiesystemen ook mee opgenomen worden.

Qua onderhoud geldt er een andere prijs voor ketels jonger dan 3 jaar, tussen 3 en 20 jaar of ketels ouder 
dan 20 jaar. De ketels ouder dan 20 jaar worden systematisch vervangen. Ook worden er preventieve 
vervangingen voorzien voor ketels van het open type (in de Achturenwijk, de Graanmarkt en de 
appartementen in de Koepoort).

Woningkwaliteit

Hoe we in 2020 verder ingezet hebben op het verbeteren van de woningkwaliteit van onze woningen kan 
je lezen bij “projecten”.

Er werden tevens 21 conformiteitsattesten afgeleverd bij de nieuw verhuurde woningen. De 
nieuwbouwwoningen werden niet bezocht gezien deze volledig voldoen aan de minimale 
kwaliteitsvereisten.

Ter vergelijking: in 2019 werden 37 conformiteitsattesten afgeleverd bij de nieuw verhuurde woningen. 
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Plaatsbeschrijvingen

Sinds 01 januari 2018 loopt de raamovereenkomst voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij intrede 
(begin nieuwe huurovereenkomst) en bij uittrede (einde huurovereenkomst). Deze aanbesteding gebeurde 
in 2020 samen met de collega’s van Volkswelzijn cvba.

In 2020 werden 21 plaatsbeschrijvingen bij intrede en 14 plaatsbeschrijvingen bij uittrede afgeleverd. 
door Reallia. In totaal werden 47 intredende plaatsbeschrijvingen door SHM Ninove-Welzijn cvba zelf 
uitgevoerd: 36 nieuwbouwappartementen in Berkenhof, 8 verhuringen buiten sociaal huurstelsel (CAW, 
Levenslust,...) en 3 andere. Ook werden 57 uittredende plaatsbeschrijvingen door SHM Ninove-Welzijn 
cvba uitgevoerd waarvan 35 mutaties, plaatsbeschrijvingen van woningen die verkocht, gerenoveerd of 
gesloopt worden, uithuiszettingen, verwerpingen van erfenis, ...

Ter vergelijking: in 2019 werden 63 plaatsbeschrijvingen bij intrede en 28 plaatsbeschrijvingen bij uittrede 
afgeleverd door Reallia. 

Overzicht raamcontracten

Aannemer
Opening 
offertes

Goedkeuring 
gunning RvB

Aanvang 
werken

Einde 
werken

Drempel-
bedrag

Elektriciteit T&S Cabling 17/08/2017 20/09/2017 21/11/2017 20/11/2021 € 135.000 
excl. BTW

Groenonderhoud Dumongh 17/08/2017 20/09/2017 16/10/2017 15/10/2021 € 135.000 
excl. BTW

CV - 
onderhoudscontract

Van Cauter 26/11/2019 11/12/2019 1/01/2020 31/12/2023 /

Plaatsbeschrijvingen Reallia 6/11/2017 20/12/2017 1/01/2018 31/12/2020 € 209.000 
excl. BTW

Polyvalent aannemer Goed Wonen + 
De Nauw

2/12/2019 11/12/2019 16/12/2019 15/12/2023 € 144.000 
excl. BTW

Dakwerken De Vos 10/04/2020 15/04/2020 1/05/2020 30/04/2023 € 144.000 
excl. BTW

Liften onderhoud Thyssenkrupp 
liften

31/10/2018 7/11/2018 2/01/2019 31/12/2022 € 144.000 
excl. BTW

Liften keuring BTI Consult 31/10/2018 7/11/2018 2/01/2019 31/12/2022 € 144.000 
excl. BTW

Opritten, terrassen Rono 31/10/2018 7/11/2018 2/01/2019 31/12/2022 € 144.000 
excl. BTW

EPC Xavier 
Ongenae

31/10/2018 7/11/2018 2/01/2019 31/12/2022 € 144.000 
excl. BTW

Verhuisdienst Pack & Move 26/06/2020 15/07/2020 20/07/2020 19/07/2024 € 139.000 
excl. BTW

Brandveiligheid Somati Fie 31/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 10/05/2024 € 139.000 
excl. BTW

Keuringen 
elektriciteit

BTI Consult 10/06/2020 15/07/2020 10/08/2020 9/08/2024 € 139.000 
excl. BTW
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Verzekeringen

In 2020 werden er aan de verzekering 7 schadegevallen aangegeven, waaronder verschillende 
schadegevallen door de Storm Ciara.

Schadegeval Offerte schade Tussenkomst verzekering

Glasbreuk Azaleastraat 7 311 euro Vrijstelling 264,84 euro

Glasbreuk Azaleastraat 24 270 euro Vrijstelling 264,84 euro

Gevolgschade lek watercollector 
Berkenhof 5

1.544,33 euro 1.288,73 euro

Inbraak Berkenhof 20 366,30 euro 122,68 euro

Stormschade Ciara in 14 woningen 6.962,42 euro 7.366,70 euro

Vandalisme Witherenstraat 16 4.255,10 euro 1.135 euro

Glasbreuk Witherenstraat 56 bus 11 612 euro Vrijstelling 265,04 euro
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PROJECTEN

PROJECTEN IN UITVOERING IN 2020

RENOVATIES

Vernieuwen CV – ketels in Groeneweg, Pollarewijk en Lippenhove (Ninove en Zottegem)
Incl. isoleren van 43 daken Pollarewijk (Ninove)

Ontwerper: Studiebureau Micconsult
Aanvangsdatum: 7 september 2015
Uitvoeringstermijn: 300 werkdagen
Aannemer: A.G. Thermo Service
Aannemer: A.G. Thermo Service
Bestelbedrag: € 871.230,00 incl BTW (raming)

Isoleren zoldervloeren van woningen te Velzeke

Ontwerper: SHM Ninove-Welzijn cvba
Aanvangsdatum: 9 september 2019
Uitvoeringstermijn: 76 werkdagen
Aannemer: De Nauw bvba
Bestelbedrag: € 60.825,00 excl BTW
Voorlopige oplevering: 13/05/2020
Eindbedrag: € 56.303,45 excl BTW
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Vernieuwingswerken van buitenschrijnwerk, garagepoorten en schilderwerk in Groeneweg, 
Pollarewijk en Velzeke

Ontwerper:  De Mooter Miguel
Sluitingsdatum:  18 november 2019
Aanvangsdatum: 17 januari 2020

Uitvoeringstermijn Aannemer Bestelbedrag

Perceel 1 - Buitenschrijnwerk 120 kalenderdagen NV Winsol € 383.572,45 excl. btw

Perceel 2 - Garagepoorten 90 kalenderdagen NV Winsol € 232.631,55 excl. btw

Perceel 3 - Schilderwerken 60 kalenderdagen De Nauw bvba € 8.897,50 excl. btw

Voorlopige oplevering percelen 1 en 2: 16/10/2020
Eindbedragen percelen 1 en 2: 
 - Perceel 1:  € 489.690,71 excl BTW
 - Perceel 2:  € 279.762,52 excl BTW
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Renovatie van daken van de garageboxen in Groeneweg, Pollarewijk en Velzeke

Ontwerper:   SHM Ninove-Welzijn cvba
Sluitingsdatum:  2 december 2019
Aanvangsdatum: 31 januari 2020
Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen
Aannemer:  Crabbé dakwerken nv
Bestelbedrag:  € 298.292,46 excl. BTW
Voorlopige oplevering: 20/10/2020
Eindbedrag:  € 284.877,46 excl BTW

Leveren en plaatsen camerabewaking in de gemeenschappelijke delen van sociale appartementen 

Ontwerper:  SHM Ninove-Welzijn cvba
Sluitingsdatum:  3 juli 2019
Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen
Aannemer:  Elek Security bvba
Bestelbedrag:  21.400,00 € excl BTW (investering met eigen middelen)

Onderhoudsschilderwerken in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen te Ninove 

Ontwerper:  SHM Ninove-Welzijn cvba
Sluitingsdatum:  25 april 2019
Uitvoeringstermijn: 5 maanden
Aannemer:  De Nauw bvba
Bestelbedrag:  16.270,00 € excl BTW
Extra kosten / uitbreidingen: 
 - 3.245,00€ meerkosten tgv muren in slechtere staat of verwijderen van behangpapier
 - 3.113,82€ (extra werk schilderen van de Polderbaan 22)
 - 4.255,10€ (extra werk schilderen van de Witherenstraat 16 n.a.v. vandalisme)
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NIEUWBOUWPROJECTEN

Ninove, wijk Berkenhof: bouw van 37 sociale woongelegenheden (vervangingsbouw)

Ontwerper:  Filip De Mulder, Wemmel
Aanvangsdatum:  12 maart 2018
Uitvoeringstermijn:  580 kalenderdagen
Aannemer:   Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert
Bestelbedrag:   € 4.658.609,06
Eindbedrag:   € 4.924.130,88
Voorlopige oplevering:  14/02/2020
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Denderwindeke, bouw van 36 sociale assistentieflats en een ontmoetingsruimte voor het OCMW
Ontwerper:   PSK architecten, Tienen
Aanvangsdatum:  18 maart 2019
Uitvoeringstermijn:  730 kalenderdagen
Aannemer:   Everaert-Cooreman nv
Bestelbedrag:   € 5.900.952,23 excl. BTW

Pollarewijk, vervangingsbouw van 92 woningen (inclusief sloop van 59 woningen) 

Ontwerper:   2DVW architecten
Aanvangsdatum:  23 september 2019
Uitvoeringstermijn:  500 kalenderdagen (fase 1) en 460 kalenderdagen (fase 2)
Aannemer:   Bouwbedrijf Dethier nv
Bestelbedrag:   € 13.388.131,21 excl. BTW
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PROJECTEN IN OPMAAK DIE IN 2021 AANBESTEED WORDEN

NIEUWBOUW

Opdracht: Sloop van 21 bestaande eengezinswoningen en de realisatie van een sociaal woonproject 
bestaande uit 36 huurwoningen. In de wijk worden 15 bestaande sociale woningen 
openbaar verkocht (zie renovatieprojecten).
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VOORONTWERPEN

NINOVE, DE TWIJNDERIJ

Opdracht: Realiseren van 8 huurappartementen met gemeenschappelijke ruimtes en 1 
appartement voor Teledienst vzw (cohousing)

Architect: Blink Architectuur BV

APPELTERRE , DAK- EN GEVELRENOVATIE EN VOCHTPROBLEMATIEK IN DE WIJK MEULEVELD

Opdracht: Studieonderzoek, voorbereidende werken en de opvolging van de werken voor de 
realisatie van het renovatiedossier ‘Daken, gevelrenovatie en vochtproblematiek’.

Architect: Architect Van Hecke & Suls
Datum gunning: 8 augustus 2018
 - Grondige renovatie van 48 bestaande woningen. 
 - Beperkte renovatie van de bestaande appartementen.
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HAALTERT (TERJODEN), KLEINE DRIES

Opdracht: Ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied met een 35 wooneenheden. In oorsprong 
waren dit een 50-tal woonentiteiten.

Architect:  2DVW architecten
Datum gunning: 05/03/2018

OKEGEM, WIJK EVERSEM

Opdracht: vervangingsbouw van 29 bestaande woningen door 49 nieuwe woongelegenheden.
Architect: NET-architectuur
Datum gunning: 24/01/2019
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OKEGEM, RENOVATIE 3 BUNGALOWS IN WIJK EVERSEM

Architect: Architectenbureau Grosjean bvba
Datum gunning: 22/02/2019

NINOVE, VOCHTPROBLEMATIEK 43 CREPI WONINGEN POLLAREWIJK

Opdracht: Renovatiedossier: vochtproblematiek inclusief isolatiewerken in de Pollarewijk
Architect: Prisma Architecten, Aalst
Datum gunning: 22/02/2019
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DENDERHOUTEM, DWARSSTRAAT

Opdracht: Ontwikkelen van woonuitbreidingsgebied met een 24 wooneenheden.
Architect: 2DVW architecten
Datum gunning: 24/10/2019

GERAARDSBERGEN, WEVERIJSTRAAT 81

Opdracht: Ontwikkelen van een vervangingsbouwproject gelegen in de Weverijstraat 81
Architect: Architectenbureau Ilse Verlé bv-bvba
Datum gunning: 20/10/2020
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VERKOPEN & AANKOPEN

Verkoop van niet – verhuurbare woningen

 - Nijverheidslaan 25 – 9400 Ninove: € 182.000,00  
(de overdracht van het geld zal pas in 2021 gerealiseerd worden)

 - Vrijheidsstraat 19 – 9400 Ninove: € 202.000,00  
(de overdracht van het geld zal pas in 2021 gerealiseerd worden)

 - Rufin Pennestraat 10 – 9400 Ninove: € 180.000,00

Aankoop percelen en woningen

De compromis tot aankoop van het pand gelegen te Oude Kaai 11 werd ondertekend.
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KANDIDAAT – HUURDERS

Er werden in 2020 293 nieuwe kandidaat-huurders ingeschreven in het kandidatenregister. Eind 2020 
staan er 992 kandidaat - huurders op de wachtlijst.

Kandidaat – huurders op 31/12/2020 – volgens woonplaats

Woonplaats Kandidaten

Ninove 698

Zottegem 90

Andere 204

TOTAAL 992

Leeftijdscategorie van kandidaat – huurders

Leeftijd Kandidaten

< 20 11

21-30 160

31-40 227

41-50 207

51-60 186

61-70 109

>70 92

TOTAAL 992

Nationaliteit van kandidaat – huurders

Nationaliteit Kandidaten

Belgische nationaliteit 818

Niet-Belg en EU – burger 42

Niet EU-burger 132

TOTAAL 992

n	Ninove
n	Zottegem
n	Andere

70%

9%
21%

n	< 20
n	21-30
n	31-40
n	41-50
n	51-60
n	61-70
n	> 70

1%
16%

21%

23%
19%

11%

9%

n	Belgische nationaliteit
n	Niet Belg en EU-burger
n	Niet EU-burger

83%

4%

13%
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Gezinssamenstelling van kandidaat-huurders

Gezinssamenstelling Aantal

Alleenstaande 476

2 personen 194

3 personen 111

4 personen 96

5 personen 74

6 personen 28

7 personen 10

8 personen 2

9 personen en meer 1

TOTAAL 992

Toewijzingen in 2020

In 2020 worden 71 huurcontracten beëindigd en 68 huurcontracten worden opgestart, waarvan: 

 - 60 woningen binnen het sociaal huurstelsel
 - 8 woningen buiten het sociaal huurstelsel

Beëindigde huurcontracten  in 2020  Toewijzigingen in 2020

Muterende 
huurders

mutatie i.k.v. Sloop/renovatie 34 Muterende 
huurders

mutatie i.k.v. Sloop/renovatie 27

mutatie i.k.v. overbezetting 1 mutatie i.k.v. overbezetting 1

interne mutatie 5 interne mutatie 6

Opzeg Opzeg door huurder 15 Toewijzing toewijzing 24

Verhuis naar 
woonzorgcentrum

5 Toewijzing volgens lokaal 
toewijsreglement Ninove- 
mensen met een beperking

2

Gerechtelijke uitdrijving 3 Toewijzing volgens lokaal 
toewijsreglement Ninove - 65 +

0

Overlijden bewoner 7

Aankoop woning 1

vergelijking met voorgaande jaren

2019 72 toewijzingen, waarvan 8 buiten het sociaal huurstelsel

2018 43 toewijzingen, waarvan 7 buiten het sociaal huurstelsel

2017 46 toewijzingen, waarvan 3 buiten het sociaal huurstelsel

2016 111 toewijzingen

2015 75 toewijzingen

2014 29 toewijzingen

2013 70 toewijzingen

n	Alleenstaande
n	2 personen
n	3 personen
n	4 personen
n	5 personen
n	6 personen
n	7 personen
n	8 personen
n	9 personen 
 en meer

48%

20%

11%

10%
7%

3% 1%
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HUURDERS

Op 31/12/2020 zijn er 663 woningen verhuurd van ons patrimonium. Hieronder vind je een overzicht van 
de gezinssamenstelling, het aantal personen ten laste, de gezinstypes, de nationaliteit, de leeftijd … van 
onze bewoners

Gezinssamenstelling

Gezinssamenstelling Aantal

1 persoon 306

2 personen 158

3 personen 85

4 personen 59

5 personen 29

6 personen 24

7 personen 2

8 personen 0

9 personen en meer 0

TOTAAL 663

Personen ten laste

Gezinnen bestaande uit Aantal

0 personen ten laste 458

1 persoon ten laste 82

2 personen ten laste 63

3 personen ten laste 39

4 personen ten laste 20

5 personen ten laste 1

6 personen ten laste 0

7 personen ten laste 0

8 personen ten laste 0

9 personen ten laste 0

TOTAAL 663

n	1 persoon
n	2 personen
n	3 personen
n	4 personen
n	5 personen
n	6 personen
n	7 personen
n	8 personen
n	9 personen 
 en meer
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24%

13%

9%
4% 4%
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69%

12%
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JAARVERSLAG202028

496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   28496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   28 27/05/2021   15:3727/05/2021   15:37



HUURDERS

Op 31/12/2020 zijn er 663 woningen verhuurd van ons patrimonium. Hieronder vind je een overzicht van 
de gezinssamenstelling, het aantal personen ten laste, de gezinstypes, de nationaliteit, de leeftijd … van 
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6 personen 24
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Personen ten laste

Gezinnen bestaande uit Aantal
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3 personen ten laste 39
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n	3 personen
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n	7 personen
n	8 personen
n	9 personen 
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Leeftijd huurders

Leeftijd Huurders

<20 0

21-30 12

31-40 70

41-50 119

51-60 165

61-70 142

>70 155

TOTAAL 663

Nationaliteit

Nationaliteit Huurders

Belgische nationaliteit 605

Niet-Belg en EU-burger 18

Niet EU-burger 40

TOTAAL 663

Muterende huurders

Mutatie i.k.v. sloop/renovatie van de huidige huurwoning 

In 2020 worden 34 van de 71 huurcontracten beeïndigd omwille van mutatie in kader van sloop/renovatie 
van de huurwoning. Hiervan muteren 27 huurders in 2020 en 7 huurders in januari 2021. 

Wist je dat: 
 - 18 huurders die onderbezet wonen, sinds de mutatie rationeel bezet wonen?
 - 15 van de 27 muterende huurders voor nieuwbouw (Berkenhof) hebben gekozen?

Mutatie i.k.v. overbezetting

In 2020 muteert 1 huurder omwille van mutatie in kader van overbezetting van de huurwoning

Interne mutatie

In 2020 worden 5 huurcontracten beeïndigd omwille van interne mutatie en starten er 6 huurders in 
kader van interne mutatie.
 - 3 huurders: mutatie via nieuwe inschrijving op kandidatenlijst

 · 2 huurders: prioriteit lokale binding
 · 1 huurder: prioriteit aangepaste woning

 - 1 bijwoner via nieuwe inschrijving ➜ prioriteit aangepaste woning
 - 2 huurders- Toewijzing i.k.v. bijzondere omstandigheden van sociale aard (Art. 6.25 §1 Vlaamse Codex 

Wonen van 2021)

Er waren in 2020 60 toewijzingen, waarvan:

 - 25 kandidaat - huurders met prioriteit lokale binding

n	> 20
n	21-30
n	31-40
n	41-50
n	51-60
n	61-70
n	>70

2% 11%

18%

25%

23%

21%

n	Belgische 
nationaliteit

n	Niet-Belg en 
EU-burger

n	Niet  
EU-burger

91%

3%6%
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 - 34 huurders die muteerden, waarvan:
 · 27 ikv sloop/renovatie. Hiervan woonden 18 huurders onderbezet. 
 · 6 interne mutaties
 · 1 mutatie i.k.v. overbezetting

 - 2 kandidaat - huurders werden toegewezen volgens het lokaal doelgroepenplan, doelgroep mensen 
met een beperking

Aantal weigeringen bij toewijzingen in 2020

Huis Appartement

aantal verhuurd  
in 2020 

aantal weigeringen
aantal verhuurd  

in 2020 
aantal  

weigeringen

1K 1 0 26 79

2K 2 0 22 13

3K 5 10 2 2

4K 1 1 1 0

Reden weigeringen?
De reden van weigeringen zijn van uiteenlopende aard voor eenzelfde woning, zijnde: te klein, te groot, te ver 
van het centrum, te dicht, te veel licht, te weinig licht, geen plaats voor al mijn meubels, geen goede ‘vibe’, ...

Overlegmomenten met (welzijns)organisaties

 - In 2020 werd er opnieuw samengewerkt met CAW, OCMW, politiediensten, Teledienst vzw, de Kaai 
vzw, Fiola vzw, wonozo, Levenslust vzw, ...)

 - 3 dossiers (in kader van huurachterstal) werden doorgegeven en opgevolgd door het CAW.  
2 dossiers werden afbetaald. Het andere dossier is via afbetaalplan lopend.

 - 5 dossiers werden doorgegeven aan het OCMW Ninove voor verdere opvolging in het kader van 
huurachterstal, onderhoud van de woning en een opzeg van een huurder 

 - 11 dossiers werden overgemaakt aan de politie van Ninove  

Bewonerscontacten & huurdersbegeleiding

HUISBEZOEKEN EN BEWONERSVERGADERINGEN

In 2020 werden er in totaal 187 huisbezoeken uitgevoerd.
Het betreft: 
 - 28 in het kader van de kennismakingsenquête en nieuwe bewoning 
 - 47 in het kader van leefbaarheidsproblemen 
 - 10 in het kader van jaarlijkse controle 
 - 17 in het kader van huurachterstal 
 - 80 in het kader van de renovaties/sloop/verkoop in Appelterre
 - 5 in kader van overbezetting

Naar aanleiding van de corona-maatregelen werden er telefoons en digitale gesprekken uitgevoerd om 
onze bewoners zo goed mogelijk bij te staan:
 - 84 telefoons in het kader van de renovaties en sloopwerken in Meuleveld (+ vele herhalingen)
 - 46 digitale gesprekken voor overleg huurcontracten en toewijzingen
 - 3 overlegmomenten ikv verhuisbewegingen en opmaak bestek met de “sterkmakers”

In samenwerking met stad Ninove, werkpunt Ninove en Teledienst heeft Ninove Welzijn:
 - 90 telefoons gepleegd (75 plussers) in het kader van de corona-maatregelen
 - 308 telefoons gepleegd (65 plussers en alleenstaanden)

Deze belronde werd enkele maanden later eens herhaald.
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Volgende zaken werden nagevraagd:   
                                    
 Netwerk en dagindeling

 · Hoe vul je je dagen?
 · Met wie hou je contact en op welke manier?
 · Op welke manier geraak je aan voedingsmiddelen/medicatie?
 · Kan je je verplaatsen voor (dringende) medische zorgen?
 · Lukken de bankverrichtingen en geldafhaling?

 
Medische info
Weet je waar je terecht kan voor correcte informatie rond de ziekte? Hoe kan je jezelf beschermen? 
www.info-coronavirus.be/nl

Maatregelen herhalen: handen wassen, afstand, niet samenkomen in groep, niet op kleinkinderen 
passen.

 
 Afronding gesprek

Eventueel afspreken voor opvolging/doorverwijzing.
Vermelden dat stadhuis/sociaal huis enkel op afspraak is. 
Telefonisch contact van maandag tot donderdag, van 8.30 uur tot 16 uur (geen avondopening op 
donderdag), vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur. 
Thuisloket of dossiers opvolgen via mail of telefoon indien mogelijk.

KENNISMAKINGSBEZOEK + ENQUÊTE

Bij elke nieuwe huurder vindt binnen een termijn van zes maanden na de verhuisbeweging een 
kennismakingsbezoek plaats. Wij bevragen de huurders op dat moment over hun tevredenheid over 
ondermeer onze dienstverlening en de woning. 

In 2020 vonden er 28 dergelijke bezoeken plaats.

Resultaten over de dienstverlening: 

 - 77% is zeer tevreden over onze dienstverlening 
 - 20% is tevreden
 - 3% heeft geen antwoord gegeven
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Resultaten over de woning of het appartement: 

 - 88% is zeer tevreden
 - 11% is tevreden
 - 1% is niet tevreden 

LEEFBAARHEIDSPROBLEMEN

Leefbaarheidsproblemen zijn van uiteenlopende aard en kunnen verschillende oorzaken hebben. In het 
kader hiervan werden 47 huisbezoeken uitgevoerd.  

Algemeen genomen gaat het over:
 - Kwaliteit van de sociale omgeving 

 · Samenlevingsconflicten (lawaai- en/of geurhinder, afspraken ivm poetsen, cultuurverschillen, het 
gebruik van de ruimte) 

 · Er kan ook sprake zijn van sociale isolatie 
 - Kwaliteit van de woonomgeving

 · Zwerfvuil, sluikstorten, verkeer
 - Kwaliteit van de woning

 · Akoestiek, het onderhoud (van de gemene delen, de tuin), verloedering
 - Onveiligheidsgevoel
 -

JAARLIJKSE CONTROLE EN WIJKCONTROLES

Naar aanleiding van de corona-maatregelen werden er dit jaar zo goed als geen huisbezoeken uitgevoerd 
in het kader van jaarlijkse controle. In het begin van het jaar zijn er een 10-tal huisbezoeken doorgegaan 
in de Pollarewijk.

De controles van de wijken zijn evenwel blijven doorgaan. Er werd wekelijks gecontroleerd of de woningen/
tuin onderhouden werd. Naar aanleiding van deze controles werden de huurders gecontacteerd en 
werden er brieven verstuurd of werden er andere diensten ingeschakeld.

HUURACHTERSTALLEN

In 2020 is onze totale huurachterstal gestegen tot 2 %. Elke maand worden er systematisch brieven 
verstuurd naar onze huurders. Elke huurder met huurachterstal wordt telefonisch gecontacteerd en waar 
het nodig is, gaan we op huisbezoek. Pas wanneer we zelf geen afbetalingsplan kunnen bekomen of we 
zien dat er echt doorverwijzing nodig is, zal het CAW en het OCMW ingeschakeld worden. 

De stijging is onder andere te wijten aan de corona-crisis. Zo werden er 9 dossiers doorgestuurd naar 
het vredegerecht om in de eerste plaats een minnelijke schikking te regelen. Bij onze huidige huurders 
merkten we op dat er meer betalingsproblemen waren. Er zijn ook minder huisbezoeken kunnen 
doorgaanwaardoor er minder snel op de bal gespeeld kan worden aangezien we weten dat een huisbezoek 
een meerwaarde biedt in de aanpak van huurachterstallen.

We hebben in 2020 30 afbetalingsplannen afgesproken met onze huurders:
 - 14 hiervan zijn volledig afbetaald. 
 - de andere dossiers zijn nog lopende

HUURPRIJSHERZIENINGEN

Er zijn 81 aanvragen voor een huurprijsherziening binnengekomen op basis van pensioen en verminderde 
inkomsten:
 - 40 dossiers kregen een huurprijsherziening op basis van een verminderd inkomen
 - 11 dossiers kregen een huurprijsherziening op basis van pensioen
 - 30 dossiers kregen geen huurprijsherziening omdat er te weinig informatie gekend was of het huidige 

inkomen was hoger dan het referentie-inkomen of het huidige inkomen was geen 20% lager dan het 
referentie-inkomen.
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INSPRAAK

Net zoals de voorgaande jaren blijven we onze bewoners bevragen naar alle mogelijke materies die zich 
kunnen voordoen wanneer je een woning huurt bij onze maatschappij, en blijven we proberen om de 
betrokkenheid te vergroten door allerlei inspraakmomenten te organiseren. Het verliep -wegens corona- 
via telefoon, enquête of digitaal overleg.

Verhuisbewegingen

Met onze “sterkmakers” in de wijk Meuleveld werd het bestek opnieuw gemaakt om de verhuisbewegingen 
zo concreet en volledig mogelijk te maken. In de Pollarewijk werden hiervoor geen kandidaten gevonden, 
maar de bewoners volgden wel het opzet.

De facturen van de verhuisfirma in het kader van de verplichte verhuisbewegingen worden pas in de loop 
van 2021 betaald.

Renovatiewerken

Er werd gepolst bij alle bewoners naar de soort renovatiewerken die hun voorkeur uitdragen en welke 
zaken ze verkiezen alsook de fasering. Hieronder kan je het resultaat terugvinden:

Vragen die gesteld werden:

1) Hebben jullie de voorkeur om de tuin volledig 
af te sluiten van de openbare weg en dat NW 
een hekje voorziet naast de woning (in het 
geval van een halfopen bebouwing)

 Antwoorden: Unanieme keuze voor een 
tuinhekje. Dit is veiliger, vooral voor gezinnen 
met kindjes. Vele bewoners hadden in het 
verleden zelf al een hekje / eigen afsluiting 
voorzien. Enkele bewoners stelden de vraag om 
de afsluiting voldoende hoog te voorzien (1m80).

2) Hadden jullie graag een tuinberging gehad? 
Wat zouden jullie daar in stockeren?

 Antwoorden: De meeste bewoners willen graag 
een tuinberging en zouden hun tuinmeubelen, 
grasmachine, tuingerief, … in het tuinhuis 
stockeren. Ook hebben de meesten een 
voorkeur om ook vooral de kinderfietsen in 
het tuinhuis te plaatsen en niet in de garage. 
Sommigen halen ook aan om het tuinhuis niet 
té groot te voorzien zodat er nog voldoende 
tuin overblijft om vb. zwembadje te plaatsen 
voor de kinderen.

n	Tuinhekje
n	Geen tuinhekje
n	Geen mening

100%

0%

n	Tuinberging
n	Geen tuinberging
n	Geen mening

93%

7%
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3) Hebben jullie de voorkeur voor een open of een 
gesloten keuken? 

 Antwoorden: Grote voorkeur bij de meesten 
voor een open keuken. Dit zal een groter 
ruimtegevoel geven. Er werd wel een 
opmerking gemaakt dat er voldoende muren 
moeten overblijven om kasten tegen te 
plaatsen.

4) Hebben jullie de voorkeur voor een 
inloopdouche (of een bad?)? 

 Antwoorden: Grote voorkeur bij de meesten 
voor een (inloop)douche. Positieve punten: dit 
zal resulteren in een ruimere badkamer, lager 
waterverbruik, … De personen die kozen voor 
een bad konden ook akkoord gaan met een 
douche. 1 bewoner is rugpatiënt en heeft echt 
wel een grote voorkeur voor een bad. 

5) Vloerverwarming of radiatoren? 

 Antwoorden: De huurders die hierover een 
mening hadden, hadden vooral een voorkeur 
voor vloerverwarming. Echter hadden de 
meeste bewoners geen mening of vonden 
deze keuze niet belangrijk. Eén bewoner had 
de voorkeur om beide systemen toe te passen: 
vloerverwarming beneden en radiatoren 
boven. Aangezien er geen uitgesproken 
mening is zal dit item onderzocht worden door 
de ontwerper en de ingenieur technieken. 

Er komen zeer positieve reacties op onze globale aanpak van de wijken: alles wordt gelijk en uniform 
aangepakt. 

Tevredenheidsenquêtes na (renovatie)werken

Belangrijk weetje: al onze renovaties worden uitgevoerd met het oog op uniformiteit.
Resultaten tevredenheidsenquête buitenschrijnwerk, garagepoorten en schilderwerken
In het kader van het nazicht van de werken werden door meerdere collega’s van de technische dienst alle 
woningen bezocht waar buitenschrijnwerk werd vervangen. Tijdens deze bezoeken werden ook andere 
aspecten in de woningen bekeken (conformiteit aansluitingen elektrische toestellen, gasinstallaties, andere 
(technische) opmerkingen in de woning werden besproken, …). Ook werden onmiddellijk bevragingen 
gedaan rond de tevredenheid van de uitgevoerde werken. 
 - 90% was tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering van de werken
 - 6% was neutraal
 - 3% was niet tevreden
 - 1% wenste niet op de vragen te antwoorden

n	Open keuken
n	Gesloten keuken
n	Geen mening

14%

14%

72%

n	Douche
n	Bad
n	Geen mening

36%

64%

n	Vloerverwarming
n	Radiatoren
n	Geen mening

36%

21%

43%
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Samenvatting resultaten: 
+ Het vernieuwen van de ramen ging vlot met respect voor de inboedel van de bewoners. De aannemer 

heeft proper werk geleverd. De huurders werden duidelijk verwittigd aan de hand van een brief en de 
afspraken werden nagekomen.

- Sommige huurders klaagden toch over het niet nakomen van afspraken door de aannemer. Na overleg 
door NW met de aannemer bleek dat er in 0,5 % van de gevallen (3 woningen) een administratieve fout 
gebeurd was en er ramen met verkeerde afmetingen werden afgeleverd.

Tips van bewoners: 
 - De afwerking van de siliconen rond de ramen, omkasting rond de poorten, … werd niet onmiddellijk 

uitgevoerd ➜ NW heeft de bewoners hierover ingelicht dat deze werken worden uitgevoerd door een 
onderaannemer. 

Resultaten tevredenheidsenquête firma Van Cauter

In 2020 werden 357 onderhouden uitgevoerd aan cv-installaties, 77 regenwaterpompen en 146 ventilatoren. 
Er werden 550 interventies uitgevoerd aan cv-installaties en er werden 77 nieuwe ketels geplaatst. Er 
werd steekproefsgewijs een bevraging gedaan bij de huurders op vlak van herstellingsaanvragen en op 
vlak van wettelijke en contractuele onderhoudsbeurten (cfr. de opdrachtdocumenten):

Ben je tevreden over de uitgevoerde werken (in 
het geval van een nieuwe ketel, interventie of 
onderhoud)?

 · 87% was tevreden tot zeer tevreden
 · 5% was neutraal
 · 7% was niet tevreden
 · 1% wenste niet op de vragen te antwoorden

Samenvatting resultaten: 
+ Van Cauter levert over het algemeen proper 

werk. De nieuwe ketel werkt goed en is 
zuiniger.

- In het geval dat een elektrische boiler werd 
weggenomen klaagden sommige bewoners 
over het feit dat ze langer moeten wachten op 
warm water 

 ➜ dit is eigen aan doorstroomketels.

- Soms worden convectoren niet altijd afgeleverd 

 ➜ Van Cauter heeft na onze melding extra convectoren aangekocht.

- Sommige herstellingen konden dikwijls niet onmiddellijk opgelost worden en de wachttermijn van 
wisselstukken duurde soms te lang 

 ➜ Van Cauter heeft de meest frequente onderdelen in stock genomen om sneller te kunnen inspelen 
op de defecten.

n	Tevreden tot zeer 
tevreden

n	Neutraal
n	Niet tevreden
n	Geen antwoord

1%
5%

87%

7%
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Ben je tevreden over de interventietijden in het 
geval van een defect?

 · 87% was tevreden tot zeer tevreden
 · 4% was neutraal
 · 8% was niet tevreden
 · 1% wenste niet op de vragen te antwoorden

Samenvatting resultaten: 
+ Over het algemeen positieve commentaar. 

Dikwijls is het probleem onmiddellijk opgelost.
- In sommige gevallen duurden de 

interventietijden te lang 

	 ➜ Deze klachten dateerden vooral van in de eerste helft van het jaar. De interventietijden liggen 
contractueel vast. Nauwe opvolging van de meldingen door NW en interne reorganisatie van Van 
Cauter hebben voor verbetering gezorgd. 

Ben je tevreden over de communicatie (dispatching) 
en het nakomen van afspraken door Van Cauter? 

 · 86% was tevreden tot zeer tevreden
 · 5% was neutraal
 · 8% was niet tevreden
 · 1% wenste niet op de vragen te antwoorden

Samenvatting resultaten: 
+ Over het algemeen positieve commentaar. 

De technieker van Van Cauter is persoonlijk 
ook bereikbaar in het geval het risico bestaat 
dat een probleem zou terugkeren na een 
interventie. Afspraken worden nagekomen.

-  Huurders komen terecht in een centrale die 
de meldingen moet verzamelen. Sommige 
huurders klaagden dat ze niet altijd dezelfde 
dag nog worden opgebeld om een afspraak te 
maken

 ➜ Nauwe opvolging van de meldingen door NW en interne reorganisatie van Van Cauter hebben 
voor verbetering gezorgd.

Ben je tevreden over de communicatie en het 
nakomen van afspraken door Ninove Welzijn?

 · 92% was tevreden tot zeer tevreden
 · 4% was neutraal
 · 3% was niet tevreden
 · 1% wenste niet op de vragen te antwoorden

Samenvatting resultaten: 
+ Over het algemeen positieve commentaar. 

Er is één contactpersoon met betrekking tot 
de meldingen van Van Cauter. Deze persoon 
houdt de meldingen centraal bij en houdt ons 
op de hoogte van de stand van zaken.

- Sommige huurders klaagden dat de er niet 
onmiddellijk een antwoord van de stand van 
zaken kon gegeven worden 

 ➜ Deze klachten dateerden vooral van in de eerste helft van het jaar. Het digitaal platform was nog 
niet van in het begin van het contract operationeel. 

n	Tevreden tot zeer 
tevreden

n	Neutraal
n	Niet tevreden
n	Geen antwoord

1%
4%

87%

8%

n	Tevreden tot zeer 
tevreden

n	Neutraal
n	Niet tevreden
n	Geen antwoord

1% 5%

86%

8%

n	Tevreden tot zeer 
tevreden

n	Neutraal
n	Niet tevreden
n	Geen antwoord

1%

4%

92%

3%
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Heb je nog tips voor ons?
 · Er werden geen tips geformuleerd.

PROJECTEN

In 2020 zijn volgende projecten van start gegaan of verder gezet: 
 - Buurtwerking Pollarewijk in samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw, PIN vzw en stad Ninove
 - Buurtwerking Groeneweg in samenwerking met Teledienst vzw, stad Ninove, de Lettertuin (school), 

LEJO vzw, …

BUURTCHEQUES

Er zijn in 2020 geen aanvragen geweest voor buurtcheques. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de Covid-
pandemie. 

WORKSHOPS

Zoals elk jaar zijn er workshops met Logo vzw in het kader van binnenmilieu. Daarnaast hebben we ook 
de mogelijkheid gegeven om les te krijgen van specialisten (SomatiFie) over wat te doen bij brand en hoe 
te reageren…

Domiciliefraude
In 2020 zijn er 11 dossiers doorgegeven aan de politie. Deze werden allemaal gecontroleerd door de 
wijkagenten.

Dossiers domiciliefraudes:

Reden:

 - 9 dossiers met de melding ‘mogelijke bijwoonst’
 - 2 dossiers met de melding ‘woont er niet’

Resultaat:

 - 4 dossiers hadden het resultaat ‘geen bijwoonst’ 
 - 1 dossier had het resultaat ‘woont er wel’
 - 2 huurders hadden de bijwoonst achteraf zelf gemeld
 - 1 dossier had het resulaat ‘tijdelijke bijwoonst’
 - De resultaten van de 3 andere dossiers waren eind 2020 nog niet gekend
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Gewijzigde gezinssituaties

Er waren in 2020 37 meldingen van gewijzigde gezinssituaties.
 - 3 meldingen voor ‘bijwoonst kind(eren)’
 - 15 meldingen voor ‘vertrek kind’
 - 1 melding voor ‘overlijden kind’

 - 3 meldingen voor ‘bijwoonst partner’
 - 7 meldingen voor ‘vertrek partner’
 - 5 meldingen voor ‘partner overleden’
 - 2 meldingen voor ‘vertrek partner en kind’ 

 - 1 melding voor ‘bijwoonst andere familie’

Opmerkelijk: er waren ook 21 anonieme klachten op kantoor toegekomen die onder deze 37 meldingen 
gecatalogeerd kunnen worden. Deze 21 klachten waren onterecht want de situaties waren reeds gekend 
en betrokkenen lieten hun gezinswijziging op tijd aan ons weten.

COMMUNICATIE

HUURDERSKRANTEN

Ook in 2020 heeft NW 4 huurderskranten verspreid. Telkens 16 pagina’s gevuld met wetgeving, allerlei 
tips en weetjes, leuke verhalen van onze bewoners.
Onze maatschappij blijft de trekkersrol op zich nemen in het gemeenschappelijke huurderskrant – 
verhaal. Dit wil zeggen: het organiseren van de redactieraden, de opmaak van het redactieverslag, het 
opmaken van de gekozen artikels, de opvolging van de lay – out, de spreekbuis tussen de redactie en de 
drukkerij …

NIEUWSBRIEVEN

In 2020 werden verschillende nieuwsbrieven verspreid over onze wijken. Het ging vooral over de 
renovatie- en sloopwerken in de Pollarewijk, Eversem en de wijk Meuleveld.

STATUTAIRE BENOEMINGEN

In de Algemene Vergadering van 02 juli 2020 werden Jan Arijs en Alain Triest aangesteld als bestuurder. 
Jan Arijs kwam ter vervanging van Jan Callebaut. 
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KLACHTEN

In 2020 waren er 5 klachten. Waarvan: 
 - 5 ontvankelijk
 - 3 (deels) gegronde klachten
 - 4 (deels) opgelost 

Eén dossier in het kader van huurprijsherziening 

In de loop van 2020 was er een huurder die klacht ingediend heeft met de mededeling dat de herziening 
van haar huurprijs niet correct zou verlopen zijn.

Deze klacht werd ongegrond verklaard gezien we wel degelijk correct gehandeld hebben en betrokkene 
niet de gevraagde informatie bezorgde. 

Klacht ivm een technisch probleem in een woning (via ombudsdienst)

Twee bewoners waren ontevreden over de kwaliteit van hun woning. 

Het betrof een woning in een wijk waar op dat moment onderzoek gebeurde door architecten om een 
stand van zaken te krijgen over de toestand van de woningen. Op die manier kan onze SHM zich een 
beeld vormen en overgaan tot de juiste beslissing qua renovatie en/of vervangingsbouw en/of verkoop. 
Betrokkene werd echter wel ingeschreven om een nieuwe woonentiteit te kunnen huren. In deze wijk 
gebeuren -behoudens accidenten- renovatiewerken in de loop van 2021.

De andere bewoner had een probleem met vochtinsijpeling in het vensterraam (nieuwbouwappartement). 
De aannemer is inmiddels langsgeweest teneinde het probleem te verhelpen (werd in 2021 hersteld).

Klacht ivm een technisch probleem in een woning 

Een bewoner was ontevreden over de lange wachttijd voor het herstel van een raam. De aannemer 
buitenschrijnwerk kreeg een aanmaning. De huurder heeft intussen ook een nieuw raam.

Klacht van persoon die geschrapt werd en hierop in 2020 reageerde

Een kandidaat – huurder die een aanbod van onze SHM geweigerd heeft, diende klacht in omwille van 
het feit dat zij -door deze weigering- een sociale woning heeft mislopen. Ze beweert de briefwisseling niet 
gekregen te hebben, maar de schrapping gebeurde enkele jaren terug. Er werd overeengekomen om zich 
opnieuw in te schrijven en de actualisaties in het oog te houden.
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GOEDKEURING BALANS EN RESULTATENREKENING, 
KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Jaarverslag van de Raad van Bestuur d.d. 20/04/2021 aan de algemene vergadering 
van de aandeelhouders

Geachte leden,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede verslag uit over de 
uitoefening van ons mandaat over het boekjaar 2020 afgesloten op 31 december 2020.

Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2020 aan uw goedkeuring voor te leggen.

1. Commentaar bij de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van 
zaken en de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

Deze commentaar gaat uit van de balans en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de 
voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering. Het ontwerp van jaarrekening wordt opgesteld 
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Uit de jaarrekening blijkt:

Opbrengsten

De omzet steeg van € 2.972.469,24 naar €3.021.864,32.
De financiële inkomsten stegen van € 843.519,15 naar € 853.787,25 als gevolg van de intrestsubsidie FS3 leningen.
De uitzonderlijke opbrengsten stegen van € 94.483,37 naar € 642.049,72 als gevolg van de meerwaarde 
op verkopen en de correctie op de afschrijvingen wegens een wijziging in het ministerieel besluit waarbij 
de afschrijvingstermijn verlengd werd van 33 jaar naar 50 jaar voor nieuwbouwprojecten en integrale 
renovatieprojecten. De meerwaarde op verkopen bedroegen in 2020  285.449,51 EUR. In 2020 werden er 2 
woningen verkocht.
 
Kosten

De diensten en diverse goederen zijn gestegen met 33 %. De stijging vindt zijn oorsprong in de volgende 
categorie: onderhoudskosten van het patrimonium, verbruikskosten van het patrimonium en de 
verzekeringen. De vergoedingen aan derden zijn gedaald met 5,81%. 
 
De huurachterstal van de vertrokken huurders steeg in 2020. Er werd € 630,61 bijkomend geboekt in de 
waardeverminderingen (631/4) , 

De financiële kosten stegen van € 1.043.247,34 naar € 1.180.366,42 door een stijging van de intresten op de 
annuïteitenlening en de marge op leningen.
 
Er zijn geen uitzonderlijke kosten in 2020. 
 
Resultaat

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van € 121.286,97 (tegenover een winst in 2019 van 
23.652,53 EUR). De winst wordt integraal toegevoegd aan de bijzondere reserves.

Balans

Het balanstotaal bedraagt €63.043.836,22 tegenover € 55.704.901,95 of een stijging van 13,17 %  t.o.v. 2019. 
Het vast actief is gestegen van € 48.168.677,25 naar € 56.313.781,01 of een stijging van 16,91 %. 
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Het eigen vermogen (incl. kapitaalssubsidies) is gestegen van € 9.824.794,05 in vergelijking met  
€ 9.879.221,66. Het bedraagt thans 15,67  % van het totaal vermogen. 
 
De beschikbare geldmiddelen bedroegen op 31/12/2020 €5.714.811,81 naar € 6.959.504,10 op 31/12/2019.

Gedingen en claims

2.  Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting

Wij verwijzen naar de invloed die de corona-crisis op onze vennootschap zal hebben die een beperkte 
impact zal hebben.  

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Er doen zich geen omstandigheden voor die de ontwikkeling van de vennootschap aanzienlijk kunnen 
beïnvloeden, de gezondheidscrisis Covid19 zal geen noemenswaardige  impact hebben op verdere 
ontwikkeling van de vennootschap.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Er zijn geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te melden

5.  Bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in België, noch in het buitenland

6.  Tegenstrijdig belang

De Raad van Bestuur heeft geen kennis van tegenstrijdige belangen

7. Bijzondere verrichtingen

Nihil

8. Inzake het gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap en voor zover zulks van 
betekenis is voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat

Niet van toepassing

9. Beloningspakket van de directeur

De salarisschaal van de directeur is A211. Tevens werd er vakantiegeld en een eindejaarspremie toegekend 
berekend zoals bij alle andere werknemers. Er werd geen managementpremie uitgekeerd.
De directeur beschikt niet over een dienstwagen.
De directeur beschikt over een groepsverzekering. 

10. Sociaal oogmerk

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten 
en bezoldiging bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de vennootschap te 
bevorderen (cfr artikel 3 van de statuten).

11. Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en commissaris

Tenslotte verzoeken wij u de jaarrekening dd° 31 december 2020 goed te keuren en kwijting te verlenen 
aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaten tijdens het afgelopen 
boekjaar.
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BALANS EN RESULTATENREKENING
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NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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NAAM: NINOVE WELZIJN
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Acaciastraat Nr.: 1 Bus:

Postnummer: 9400 Gemeente: Ninove

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Dendermonde

Internetadres:

 Ondernemingsnummer      BE0400312466

DATUM 06/06/2019 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte
en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

  

JAARREKENING IN EURO  

goedgekeurd door de algemene vergadering van      27/05/2021  

 
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van      01/01/2020 tot  

     
31/12/2020  

Vorig boekjaar van      01/01/2019 tot  
     

31/12/2019  

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

  

Totaal aantal neergelegde bladen: 18 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-kap 6.5, VKT-kap 6.6, VKT-kap 6.7, VKT-kap 7.1, VKT-kap 7.2, VKT-kap 8, VKT-kap 9,
VKT-kap 13, VKT-kap 14, VKT-kap 15, VKT-kap 16, VKT-kap 17
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1
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Jan Arijs18fae02bc633e7
Bestuurder

Gina Fonteyn1712058935fe98
Bestuurder

 
 
 
 
 
 
Lieven Meertdc61e2196c2b60
Gedelegeerd bestuurder

Marc Ost24cc5d9331e4b4
Bestuurder

 
 
 
 
 
 
Walter Roggeman6deb98cb2885de
Bestuurder

Fons Schorreelcc87dd9764393c
Bestuurder

 
 
 
 
 
 
Annelies Van Den Neucker85d051e6b1099f
Bestuurder

Jannick Violonda8dc0a576a482
Bestuurder
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 2.1

 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF
CORRECTIE

 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in
de vennootschap

ARIJS Jan
Fonteinstraat 10/B
9400 Okegem
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   02-07-
2020

Bestuurder

CALLEBAUT Jan
Neuringen 53
9400 Denderwindeke
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Einddatum van het mandaat:   02-07-
2020

Bestuurder

FONTEYN Gina
Edingsesteenweg 35/B3
9402 Meerbeke
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Bestuurder

MEERT Lieven
Vinkenstraat 36
9400 Ninove
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Gedelegeerd Bestuurder

OST Marc
Muntstraat 19
9400 Ninove
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Bestuurder

ROGGEMAN Walter
Gentsesteenweg 161
9300 Aalst
BELGIË

NINOVE WELZIJN
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Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Bestuurder

SCHORREEL Fons
Kruisvijverstraat 12
9400 Ninove
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Einddatum van het mandaat:   29-05-
2025

Bestuurder

VAN DEN NEUCKER Annelies
Ophemstraat 24
9400 Voorde
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Bestuurder

VIOLON Jannick
Weggevoerdenstraat 9
9400 Ninove
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   29-05-
2019

Einddatum van het mandaat:   29-05-
2025

Bestuurder

RONSE DECRAENE & C° BV
(B00417)
BE0472008235
Rendestede 31
9400 Ninove
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   30-05-
2019

Einddatum van het mandaat:   30-05-
2021

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd
door:

RONSE DECRAENE Jean-Benoit (A01482)
Rendestede 31
9400 Ninove
BELGIË
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31/12/2020

4

49JAARVERSLAG2020

496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   49496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   49 27/05/2021   15:3727/05/2021   15:37



Nr. 0400.312.466  VKT-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF
CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar
wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe
accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

 A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,
 B. Het opstellen van de jaarrekening,
 C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
 D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-
fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of
erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

NINOVE WELZIJN
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 3.1

 JAARREKENING  

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN    20     
VASTE ACTIVA    21/28 56.313.781,01   48.168.677,25   
Immateriële vaste activa 6.1.1    21 1.742,40   2.904,00   
Materiële vaste activa 6.1.2    22/27 56.310.989,03   48.165.723,67   
      Terreinen en gebouwen    22 45.170.215,85   39.204.878,76   
      Installaties, machines en uitrusting    23 3,00   3,00   
      Meubilair en rollend materieel    24 17.187,23   8.246,93   
      Leasing en soortgelijke rechten    25 130.653,59   134.172,65   
      Overige materiële vaste activa    26     
      Activa in aanbouw en vooruitbetalingen    27 10.992.929,36   8.818.422,33   
Financiële vaste activa 6.1.3    28 1.049,58   49,58   
VLOTTENDE ACTIVA    29/58 6.730.055,21   7.536.224,70   
Vorderingen op meer dan één jaar    29     
      Handelsvorderingen    290     
      Overige vorderingen    291     
Voorraden en bestellingen in uitvoering    3     
      Voorraden    30/36     
      Bestellingen in uitvoering    37     
Vorderingen op ten hoogste één jaar    40/41 406.927,91   33.573,39   
      Handelsvorderingen    40 406.927,91   33.166,83   
      Overige vorderingen    41 0,00   406,56   
Geldbeleggingen    50/53 38,45   0,00   
Liquide middelen    54/58 5.714.811,81   6.959.504,10   
Overlopende rekeningen    490/1 608.277,04   543.147,21   

TOTAAL VAN DE ACTIVA    20/58 63.043.836,22   55.704.901,95   

NINOVE WELZIJN
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN    10/15 9.879.221,66   9.824.794,05   
Inbreng    10/11 7.369,18   7.369,18   
      Kapitaal    10     
            Geplaatst kapitaal    100     
            Niet-opgevraagd kapitaal (-)    101     
      Buiten kapitaal    11 7.369,18   7.369,18   
            Uitgiftepremies   

1100/10
    

            Andere   
1109/19

7.369,18   7.369,18   

Herwaarderingsmeerwaarden    12     
Reserves    13 7.453.356,52   7.337.261,97   
      Onbeschikbare reserves    130/1 3.530.593,93   3.409.306,96   
            Wettelijke reserve    130     
            Statutair onbeschikbare reserves    1311 3.530.555,48   3.409.306,96   
            Inkoop eigen aandelen    1312 38,45   0,00   
            Financiële steunverlening    1313     
            Overige    1319     
      Belastingvrije reserves    132 3.922.762,59   3.927.955,01   
      Beschikbare reserves    133     
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)    14     
Kapitaalsubsidies    15 2.418.495,96   2.480.162,90   
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-
actief

   19     

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN    16 1.020.555,33   1.024.185,54   
Voorzieningen voor risico's en kosten    160/5 750.000,00   750.000,00   
      Pensioenen en soortgelijke verplichtingen    160     
      Fiscale lasten    161     
      Grote herstellings- en onderhoudswerken    162 750.000,00   750.000,00   
      Milieuverplichtingen    163     
      Overige risico's en kosten    164/5     
Uitgestelde belastingen    168 270.555,33   274.185,54   

NINOVE WELZIJN
31/12/2020

7

JAARVERSLAG202052

496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   52496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   52 27/05/2021   15:3727/05/2021   15:37



Nr. 0400.312.466  VKT-kap 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN    17/49 52.144.059,23   44.855.922,36   
Schulden op meer dan één jaar    17 47.753.198,66   40.925.351,38   
      Financiële schulden    170/4 47.263.187,08   40.449.464,09   
            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden

   172/3 47.263.187,08   40.449.464,09   

            Overige leningen    174/0     
      Handelsschulden    175     
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    176     
      Overige schulden    178/9 490.011,58   475.887,29   
Schulden op ten hoogste één jaar    42/48 3.878.005,28   3.387.319,43   
      Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen    42 1.261.855,40   1.083.818,88   
      Financiële schulden    43     
            Kredietinstellingen    430/8     
            Overige leningen    439     
      Handelsschulden    44 2.174.761,98   1.976.340,12   
            Leveranciers    440/4 2.174.761,98   1.976.340,12   
            Te betalen wissels    441     
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    46     
      Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

   45 358.991,55   268.557,26   

            Belastingen    450/3 305.309,07   216.714,79   
            Bezoldigingen en sociale lasten    454/9 53.682,48   51.842,47   
      Overige schulden    47/48 82.396,35   58.603,17   
Overlopende rekeningen    492/3 512.855,29   543.251,55   

TOTAAL VAN DE PASSIVA    10/49 63.043.836,22   55.704.901,95   

NINOVE WELZIJN
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
      Brutomarge (+)/(-)    9900 2.420.218,30   2.102.669,93   
            Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten   76A 642.049,72   87.815,61   
        Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4    62 501.320,31   470.870,52   
      Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

   630 1.204.819,23   1.141.234,45   

      Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-)

   631/4 630,61   6.851,70   

      Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

   635/8     

      Andere bedrijfskosten    640/8 267.192,74   261.082,95   
      Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)    649     
      Niet-recurrente bedrijfskosten   66A     
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)    9901 446.255,41   222.630,31   
Financiële opbrengsten    6.4    75/76B 853.787,25   843.519,15   
      Recurrente financiële opbrengsten    75 853.787,25   836.851,39   
            Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies    753 850.166,51   833.508,23   
      Niet-recurrente financiële opbrengsten   76B 0,00   6.667,76   
Financiële kosten    6.4    65/66B 1.180.366,42   1.043.247,34   
      Recurrente financiële kosten    65 1.180.366,42   1.043.247,34   
      Niet-recurrente financiële kosten    66B     
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)    9903 119.676,24   22.902,12   
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen    780 3.630,21   3.184,74   
Overboeking naar de uitgestelde belastingen    680     
Belastingen op het resultaat (+)/(-)    67/77 7.211,90   2.434,33   
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9904 116.094,55   23.652,53   
Onttrekking aan de belastingvrije reserves    789 5.192,42   0,00   
Overboeking naar de belastingvrije reserves    689     
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 121.286,97   23.652,53   
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)    9906 121.286,97   23.652,53   
      Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 121.286,97   23.652,53   
      Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)    14P     

Onttrekking aan het eigen vermogen    791/2     

Toevoeging aan het eigen vermogen    691/2 121.286,97   23.652,53   
      aan de inbreng    691     
      aan de wettelijke reserve    6920     
      aan de overige reserves    6921 121.286,97   23.652,53   

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies    794     

Uit te keren winst    694/7     
      Vergoeding van de inbreng    694     
      Bestuurders of zaakvoerders    695     
      Werknemers    696     
      Andere rechthebbenden    697     

NINOVE WELZIJN
31/12/2020

10

55JAARVERSLAG2020

496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   55496750-NINOVE WELZIJN-Jaarverslag 2020.indd   55 27/05/2021   15:3727/05/2021   15:37



Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8059P xxxxxxxxxxx 4.840,00  
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  8029  
Overdrachten en buitengebruikstellingen  8039  
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)  8049  

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8059 4.840,00  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8129P xxxxxxxxxxx 1.936,00  
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt  8079 1.161,60  
Teruggenomen  8089  
Verworven van derden  8099  
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  8109  
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)  8119  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8129 3.097,60  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  (21) 1.742,40  
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8199P xxxxxxxxxxx 64.496.852,39  
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geprocudeerde activa  8169 9.025.532,67  
Overdrachten en buitengebruikstellingen  8179 54.767,55  
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)  8189  

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8199 73.467.617,51  

Meerwaarden per einde van het boekjaar  8259P xxxxxxxxxxx  
Mutaties tijdens het boekjaar

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar  8259 0,00  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8329P xxxxxxxxxxx 16.331.128,72  
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt  8279 1.203.657,63  
Teruggenomen  8289 356.600,21  
Verworven van derden  8299  
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  8309 21.557,66  
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)  8319  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8329 17.156.628,48  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  (22/27) 56.310.989,03  
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8395P xxxxxxxxxxx    49,58     
Mutaties tijdens het boekjaar
      Aanschaffingen     8365 1.000,00     
      Overdrachten en buitengebruikstellingen     8375     
      Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)     8385     
      Andere mutaties (+)/(-)     8386     
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8395 1.049,58     

Meerwaarden per einde van het boekjaar     8455P xxxxxxxxxxx    0,00     
Mutaties tijdens het boekjaar
      Geboekt     8415     
      Verworven van derden     8425     
      Afgeboekt     8435     
      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8445     
Meerwaarden per einde van het boekjaar     8455 0,00     

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8525P xxxxxxxxxxx    0,00     
Mutaties tijdens het boekjaar
      Geboekt     8475     
      Teruggenomen     8485     
      Verworven van derden     8495     
      Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen     8505     
      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8515     
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8525 0,00     

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar     8555P xxxxxxxxxxx    0,00     
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)     8545     
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar     8555 0,00     

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR     (28) 1.049,58     
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.2

STAAT VAN DE INBRENG

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
      Gehouden door de vennootschap zelf
            Kapitaalbedrag   8721 38,45   
            Aantal aandelen   8722 50   
      Gehouden door haar dochters
            Kapitaalbedrag   8731   
            Aantal aandelen   8732   
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

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

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   (42) 1.261.855,40   
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch
hoogstens 5 jaar

  8912 6.724.444,81  

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar   8913 41.028.753,85  

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
      Financiële schulden   8921
            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden   891   
            Overige leningen   901   
      Handelsschulden   8981
            Leveranciers   8991   
            Te betalen wissels   9001   
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen   9011   
      Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten   9021   
      Overige schulden   9051   
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden   9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vennootschap
      Financiële schulden   8922
            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden   892   
            Overige leningen   902   
      Handelsschulden   8982
            Leveranciers   8992   
            Te betalen wissels   9002   
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen   9012   
      Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten   9022
            Belastingen   9032   
            Bezoldigingen en sociale lasten   9042   
      Overige schulden   9052   
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de vennootschap

  9062   
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.4

RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
      Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten     9087 9,1     7,9    
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten      76 642.049,72    94.483,37    
      Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten     (76A) 642.049,72    87.815,61    
      Niet-recurrente financiële opbrengsten     (76B) 0,00    6.667,76    
Niet-recurrente kosten      66 0,00    0,00    
      Niet-recurrente bedrijfskosten     (66A)
      Niet-recurrente financiële kosten     (66B)
FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten     6503 0,00     0,00     
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.8

WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend.

II. Bijzondere regels

Materiële vaste activa: 
In de loop van het boekjaar werden materiële vaste activa geherwaardeerd. Deze herwaardering kan als volgt
verantwoord worden:

Gezien de wijziging van het ministerieel besluit van 29/10/2010 wordt de afschrijvingstermijn op nieuwbouwprojecten &
integrale renovaties, opgenomen in de afschrijvingstabel en voor de eerste maal afgeschreven in de periode 2011 tot
2020, verlengd naar 50 jaar ipv 33 jaar.

Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

Industriële, administratieve of commerciële gebouwen: 
L - NG 1,25% - 5,00%

Gebouwen vanaf 1997: 
L - NG 2,00% - 3,03% -

Garages: 
L - NG 5,00% - 5,00% -

Inrichting administratief gebouw: 
L - NG 2,00% - 2,00% -

Centrale verwarming: 
L - NG 3,00% - 6,67% -

Liften: 
L - NG 3,00% - 3,30% -

Waterverwarmers: 
L - NG 10,00% - 10,00% -

Bouwplaatsmaterieel: 
L - NG 20,00% - 20,00% -

Andere machines: 
L - NG 20,00% - 20,00% -

Rollend materieel: 
L - NG 20,00% - 20,00%

Kantoormaterieel en meubilair: 
L - NG 10,00% - 10,00%

Kantoormaterieel: 
L - NG 20,00% - 20,00% -

Informaticamaterieel: 
L - NG 33,00% - 33,00% -

Ander materieel - GSM: 
L - NG 33,00% - 33,00% -
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Andere materiële vaste activa: 
L - NG 1,61% - 1,61%

Financiële vaste activa: 
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

Schulden: 
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente.

Andere: 
Alle huurachterstallen waarvan de inning onzeker is, moeten worden geboekt als dubieus. 

Openstaande vorderingen op vertrokken huurders die op balansdatum minimaal 6 maanden geen huurders meer zijn, zijn
onderworpen aan een waardevermindering van 100%, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen. (bv. Lopend
afbetalingsplan of bestaande collectieve schuldenregeling).
Waardeverminderingen op andere dubieuze vorderingen (andere dan deze op openstaande vorderingen van huurders
die op balansdatum minimaal 6 maanden vertrokken zijn) moeten geboekt worden ten bedrage van het bedrag waarover
onzekerheid bestaat inzake betaling ervan.

Alle huurders met een achterstal, die werden doorgegeven aan een advocaat, worden op 31 december van het jaar
waarop de huurachterstal betrekking heeft, geboekt als dubieus. Wanneer later blijkt dat er nog sommen recupereerbaar
waren, worden deze teruggenomen.
Huurders die in schuldbemiddeling zijn en waarvoor er geen gerechtelijke procedure werd opgestart, worden op 31
december van het jaar waarop de huurachterstal betrekking heeft, als dubieus geboekt voor het bedrag dat nog
recupereerbaar is.

Alle vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief afgeboekt als oninvorderbaar wanneer in dat jaar geen afbetalingen
meer gebeurden. Alle andere dubieuze huurders worden onmiddellijk geboekt als oninvorderbaar, indien uit een
document met zekerheid blijkt dat deze achterstal niet kan gerecupereerd worden. Huurders en vertrokken huurders die
in schuldbemiddeling zijn, worden geboekt als oninvorderbaar voor het deel dat niet meer recupereerbaar is.
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 6.9

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN
Wij verwijzen naar de invloed die de corona-crisis op onze vennootschap zal hebben die een beperkte impact zal hebben.

Remuneratieverslag:

Onderstaande bedragen werden in het boekjaar 31/12/2020 toegekend aan de bestuurders:

Schorreel Fons: 175,76 EUR
Violon Jannick: 1.757,60 EUR
Callebaut Jan: 878,80EUR
Arijs Jan: 878,80 EUR
Triest Alain: 1.581,84 EUR
Meert Lieven: 3.515,20 EUR
Fonteyn Gina: 1.581,84 EUR
Van Den Neucker Annelies: 1.757,60 EUR
Ost Marc: 1.757,60 EUR
Roggeman Walter: 1.757,60 EUR
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 10

JAARVERSLAG
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 11

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 12

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comites die voor de
vennootschap bevoegd zijn:

100 200 339

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het
vorige boekjaar

Codes 1. Voltijds
(boekjaar)

2. Deeltijds
(boekjaar)

3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers    100    6,6    3,8    9,1    7,9
Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

   101    8.960    3.629    12.589    13.066

Personeelskosten    102     356.805,94     144.514,37     501.320,31     534.791,13

 

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

equivalenten

Aantal werknemers   105 5   4   7.8   
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
      Overeenkomst voor een onbepaalde tijd   110 5   4   7,8   
      Overeenkomst voor een bepaalde tijd   111       
      Overeenkomst voor een duidelijk omschreven
werk

  112       

      Vervangingsovereenkomst   113       
Volgens het geslacht en het studieniveau
      Mannen   120 2   1   2.8   
            lager onderwijs   1200             
            secundair onderwijs   1201   1     1     1,8   
            hoger niet-universitair onderwijs   1202 1     1,0   
            universitair onderwijs   1203       
      Vrouwen   121 3   3   5.0   
            lager onderwijs   1210       
            secundair onderwijs   1211 3   2   4,2   
            hoger niet-universitair onderwijs   1212       
            universitair onderwijs   1213   1   0,8   
Volgens de beroepscategorie
      Directiepersoneel   130 1     1,0   
      Bedienden   134 3   3   5,4   
      Arbeiders   132 1   1   1,4   
      Andere   133       
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Nr. 0400.312.466  VKT-kap 12

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

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

equivalenten

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

  205 3   1   3,4   

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

  305 4   1   4,3   

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

      Aantal betrokken werknemers   5801     5811   
      Aantal gevolgde opleidingsuren   5802        5812      
      Nettokosten voor de vennootschap   5803     5813   

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de
opleiding

  58031     58131   

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan
collectieve fondsen

  58032     58132   

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)   58033     58133   
Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
      Aantal betrokken werknemers   5821     5831   
      Aantal gevolgde opleidingsuren   5822     5832   
      Nettokosten voor de vennootschap   5823     5833   
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
      Aantal betrokken werknemers   5841     5851   
      Aantal gevolgde opleidingsuren   5842     5852   
      Nettokosten voor de vennootschap   5843     5853   
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE COOPERATIEVE 
VANNOOTSCHAP NINOVE WELZIJN OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31/12/2020 

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de coöperatieve vennootschap NINOVE 
WELZIJN (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de 
jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. 
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 29/5/2019, 
overeenkomstig het voorstel van de Raad van bestuur. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene 
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31/12/2021. Wij hebben de wettelijke controle 
van de jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende elf opeenvolgende boekjaren. 
   

Verslag over de jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 
31/12/2020 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met 
een balanstotaal van 63.043.836,22 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het 
boekjaar van 121.286,97 EUR. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de 
Vennootschap per 31/12/2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing 
in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie 
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben 
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met 
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 
 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle 
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – COVID-19 crisis 
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het 
jaarverslag waar onder de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 
beïnvloeden wordt ingegaan op de mogelijke effecten van de gezondheidscrisis COVID-19 op de vennootschap. 
Het bestuursorgaan vermeldt er dat de gezondheidscrisis Covid19 geen noemenswaardige impact zal hebben op 
de verdere ontwikkeling van de vennootschap. 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de 
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de 
mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van 
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een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau 
van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking 
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel 
of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 
beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is 
op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de 
toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee 
het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan 
hieronder beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en 
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat 
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op 
deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien 
die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn 
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht 
in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, 
of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de 
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

 Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten 
die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, 
alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen, van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en van de statuten van de Vennootschap. 
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Verantwoordelijkheden van de commissaris 
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de 
in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, 
in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de 
wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde 
verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook 
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag 
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 
3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
In de context van onze controle van de jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het 
bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang 
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die 
wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden. 

Vermelding betreffende de sociale balans 
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek 
voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de 
informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de jaarrekening, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat 
onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap. 
 

Andere vermeldingen 
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn gedaan of genomen. 

- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke 
en statutaire bepalingen. 
  

 

Ninove, 12 Mei 2021 

BV J-B RONSE DE CRAENE & C° 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door 

Jean-B. RONSE DE CRAENE 

Bedrijfsrevisor 
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