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VOORAF 
Providentia mag met een mooi resultaat de jaarrekening van 2019 afsluiten. 
We mogen voorzichtig veronderstellen dat we ons een gezonde maatschappij 
mogen noemen en dat we niet onmiddellijk af te rekenen hebben met financiële 
problemen. 
En toch… Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zitten we nog volop in de coronacrisis die 
ons land en eigenlijk heel de wereld op zijn fundamenten heeft doen daveren. 
“We zullen allemaal armer uit deze crisis komen” hoor ik economen voorspellen. 
Eén op tien gezinnen heeft geen buffer om een maand zonder inkomen rond te 
komen. Onze bezorgdheid gaat onmiddellijk uit naar de kwetsbaren die in onze 
woningen leven. 
Hoe zullen zij deze crisis ‘overleven’? 
Bij velen onder hen is het altijd een gevecht om op het einde van de maand de 
eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Er gebeurt wel een herberekening van de 
huurprijs omwille van de tijdelijke werkloosheid, maar zal dat voldoende zijn? We 
zien de huurachterstallen de hoogte inschieten. 
En wat met hun geestelijke gezondheid? 

Providentia heeft een pak alleenstaande senioren die een appartement huren. Zal 
hun weerstand groot genoeg zijn om deze crisis die ook snijdt in de sociale 
contacten te overwinnen? 
Virologen en politici hebben de mond vol van 
‘voortschrijdend inzicht’. Het is pas veel later dat zal blijken 
of de genomen beslissingen de juiste waren. Zoals 
iedereen die zelf voor moeilijke keuzes heeft gestaan, 
weten we dat het gemakkelijk is om aan de zijlijn kritiek te 
geven. 
De wereld is in transitie. Zo ook Providentia. Onze visie op 
de aanpak van bouwprojecten en renovaties is veranderd. Duurzaamheid, aandacht 
voor groene ruimte, energiezuinigheid en betaalbaarheid zijn belangrijke factoren 
binnen de huisvesting. 
Iedereen die betrokken is bij sociale huisvesting moet zich realiseren dat elk nieuw 
bouwproject verlieslatend is. Onze huurders zijn meestal de meest kwetsbaren en 
de huurinkomsten dekken de bouwkost niet. Daarom willen we een beroep doen op 
alle gemeentelijke actoren om in wederzijds respect en in een eerlijke communicatie 
oog te hebben voor de dunne koord waarop de huisvestingsmaatschappijen 
balanceren. 

Ann Van Langenhof 
Voorzitter Providentia

De wereld is 
in transitie. 

Zo ook 
Providentia. 
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HOOFDSTUK 1 PATRIMONIUM EN HUURDERS 
1.1 Patrimonium op 31/12/2019 

Eengezinswoningen 1.327 

Appartementen en duplexen 1.938 

Totaal 3.265 

Waarvan binnen het sociaal stelsel 3.148 

Waarvan buiten het sociaal stelsel 29 

Waarvan via Vlabinvest 88 

Totaal 3.265 

1.2 Onderverdeling volgens slaapkamers 2019 

0 slpk. 1 slp. 2 slpk. 3 slpk. 4 slpk. 5 slpk. Totaal 
Eengezinswoningen en 

appartementen 
44 497 1.181 1.180 215 148 3.265 

1.3 Overzicht woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel 

Gemeente Straat en nr. Aantal slpk. Huurder 

Asse 
Gasthuisstraat 3/10 0 Ter Linde vzw1 

Gasthuisstraat 3/13 0 Ter Linde vzw 

Gasthuisstraat 7/7 3 Hopperank vzw2 

Gasthuisstraat 7/10 3 Hopperank vzw 

Bever Freest 11 3 OCMW 

Boortmeerbeek 
Winkelhaakstraat 2/0001 2 OCMW 

Winkelhaakstraat 2/0101 2 OCMW 

Dilbeek Bessenlaan 2/1 1 privé 

Bessenlaan 2/7 2 privé 

Bessenlaan 2/10 1 privé 

Grimbergen Tweelindendreef 10 4 OCMW 

1 Ter Linde vzw: organisatie gevestigd te Asse die ondersteuning biedt, o.a. op gebied van wonen, aan volwassenen met 
een lichte tot matige verstandelijke beperking 

2 Hopperank vzw: organisatie gevestigd te Asse die zorgt voor individuele begeleiding van volwassenen die zelfstandig 
wonen en waarbij gestreefd wordt naar meer zelfstandigheid en integratie 
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Grimbergen (Strombeek-Bever) Pastoor Claeshof 15 3 IZW vzw3 

Kampenhout Loverdal 27 3 OCMW 

Kapelle-op-den-Bos 

Cyriel Verschaevelaan 30/Ver 2 OCMW 

Azalealaan 7/Ver 2 OCMW 

Azalealaan 15/Ver 2 OCMW 

Tulpenlaan 11/Ver 2 OCMW 

Begonialaan 12/2 2 OCMW 

Londerzeel Doofmeer 12 1 OCMW 

Zandvat 33 2 OCMW 

Lunderstraat 30 3 OCMW 

Meise 

Oratoriënlaan 11/3 2 Privé 

Kapitellaan 29/1 1 Privé 

Gudrunlaan 80 3 OCMW 

Gudrunlaan 90 3 OCMW 

Reinaertweg 9 5 OCMW 

Meise (Wolvertem) Pieter Paul Rubenlaan 7 5 OCMW 

Roosdaal Gasthuisstraat 27 3 MPC Sint-Franciscus4 

Zemst Guldenboomlaan 35 2 OCMW 

Totaal 29 

1.4 Typologie per gemeente en per wijk 

Hierna worden de verhuurbare woongelegenheden per type binnen ons patrimonium en per 
gemeente weergegeven. 

De types weergegeven in groen lettertype zijn Vlabinvest-woongelegenheden. 

3 
IZW vzw (Integratie Zelfstandig Wonen): is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
gesubsidieerde dienst voor zelfstandig wonen voor personen met een fysieke handicap. I.Z.W. beheert drie diensten. Elke 
dienst verleent ADL-assistentie aan haar cliënten, die zelfstandig leven in een aangepaste woning, gelegen binnen het 
bereik van een ADL-centrale.(ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven: hulp bij opstaan, wassen, aankleden, eten, …) 

4 
MPC St. Franciscus (Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus): een dienstverleningscentrum voor 

minderjarigen én meerderjarigen met een verstandelijke beperking en biedt zowel rechtstreekse toegankelijke hulp als niet - 
rechtstreekse toegankelijke hulp voor minderjarigen en meerderjarigen aan 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw- 
jaar 

reno- 
vatie 

0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

15 Affligem/Essene Bocht 0 26 1974 22 4 
16 Affligem/Essene Bocht 24 0 1979 24 
56 Affligem/Essene Bocht 0 4 1981 4 
24 Affligem/Teralfene Aarhulst 0 21 1978 13 6 2 

TOTAAL AFFLIGEM 75 24 51 0 0 24 39 10 2 

18 Asse 
Fossestraat, Grobbe, Langeuzel, 
Meersstraat, Smoutberg, 
Vijverstraat, Witteramsdal 

0 80 1974 50 26 4 

39 Asse Boonlochten, Grobbe 30 19 1980 huis 19 
app 30 

46 Asse Gasthuisstraat 76 0 1981 zn lift 3 10 
lift 17 4 42 

54 Asse/Asse-ter-Heide Baandaal, Oostkouter, 
Woestijnweg 0 19 1982 19 

83 Asse/Asse-ter-Heide Driest, Treurweg 12 14 1988 huis 14 
app+gar 12 

84 Asse Woestijnweg 6 0 1992 zonder 
gar 6 

85 Asse Krom Dagwand, Woestijnweg 12 0 1993 zonder 
gar 12 

88 Asse/Walfergem Lindendries 55 0 1999 28 27 
107 Asse/Walfergem Brusselsesteenweg 0 7 2005 7 

17 Asse/Mollem Haagbeuk, Kouter, Pastoor De 
Munterstraat, Ursulinenstraat 0 38 1973 34 4 

123 Asse/Asse-ter-Heide Ter Poten 12 0 2008 12 
123 Asse/Asse-ter-Heide Ter Poten 6 0 2008 6 
125 Asse/Zellik Cesar Van Malderenstraat 10 0 2010 1 9 
125 Asse/Zellik Cesar Van Malderenstraat 9 0 2010 9 

124 Asse/Relegem Guldenkouter, Kazernestraat, 
Relegemsestraat 9 2014 huis 9 

48 app 7 38 3 
TOTAAL ASSE 462 276 186 20 36 172 181 49 4 

32 Bever Freest 0 6 1978 6 
178 Bever Plaats 0 6 6 

TOTAAL BEVER 12 0 12 6 0 0 6 0 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw- 
jaar 

reno- 
vatie 

0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

81 Boortmeerbeek/Hever Smisstraat 0 10 1988 8 2 
144 Boortmeerbeek/Hever Passerstraat, Winkelhaakstraat 26 0 26 
165 Boortmeerbeek Hertogin Van Brabantplein 10 0 10 
174 Kouter/Hever Kouter 8 0 8 

TOTAAL BOORTMEERBEEK 54 44 10 0 0 44 8 2 0 
30 Dilbeek Herderstasje, Klaproos 0 2 1978 2 

45 Dilbeek Dotterbloem, Heiblok, Klein Hoefblad, 
Koekoeksbloem 6 36 1978 huis 17 19 

23 Dilbeek/Groot-Bijgaarden Cantecleerstraat, Reinaertstraat 225 0 1976 50 130 45 

31 Dilbeek/Schepdaal 
Akkerstraat, Biesbeekstraat, 
Dorsvlegelstraat, Ploegstraat, Sikkelstraat, 
Zaaistraat 

0 39 1980 27 12 

49 Dilbeek/Schepdaal 
Akkerstraat, Egstraat, Gaffelstraat, Kleiveld, 
Schuurstraat, Spadestraat, 
Wanmolenstraat 

0 105 1981 60 45 

119 Dilbeek/St.Uliks-Kapelle Brusselstraat 8 0 2007 4 4 
126 Dilbeek/Itterbeek Oude Ninoofsebaan 12 0 2012 6 6 

145 Dilbeek Hermelijnlaan, Eekhoorntjesdreef, 
Tuinslaper 18 0 2016 18 

145 Dilbeek Tuinslaper 4 0 2016 4 
161 Dilbeek Bessenlaan 10 0 1973 2 8 
157 Schepdaal Gaffelstraat, Potaardestraat, Sikkelstraat 32 0 2017 18 14 
157 Schepdaal Potaardestraat, Sikkelstraat 8 0 2017 2 6 
164 Dilbeek/Groot-Bijgaarden Steenbakkerijweg 12 0 2019 10 2 
173 Dilbeek/Grotot-Bijgaarden Muzelaan 26 0 2019 7 12 7 

TOTAAL DILBEEK 543 361 182 0 89 212 164 57 21 
13 Galmaarden Avondvrede 0 16 1973 6 4 6 
80 Galmaarden Oude Cité 3 11 1993 huis 10 1 

app 1 1 1 
111 Galmaarden/Tollembeek Carlierhoeve 10 5 2004 huis 1 4 

app 5 5 
22 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 0 1 1976 1 
59 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 0 2 1980 2 
44 Galmaarden/Vollezele Beukenlaan 6 0 1981 6 
87 Galmaarden/Vollezele Oudstrijdersplein 5 0 1998 2 1 2 

127 Galmaarden De Roen 12 0 2011 12 
TOTAAL GALMAARDEN 71 36 35 1 15 30 16 9 0 

43 Gooik Kester Mierenberg, Patattestraat 0 8 1981 4 4 
TOTAAL GOOIK 8 0 8 0 0 0 4 4 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw- 
jaar 

reno- 
vatie 

0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

93 Grimbergen Houtstraat, Tweelindendreef 0 33 1977 33 
92 Grimbergen Tweelindendreef 67 0 1980 1 66 
94 Grimbergen Gaston Devoswijk 0 12 1983 12 
55 Grimbergen Jozef Van Den Berghestraat 0 5 1994 1 3 1 
98 Grimbergen Ruwaal 36 0 2002 18 18 

99 Grimbergen Frans en Jozef Belstraat, Jan Jozef 
Van Engelgomstraat 5 7 2003 huis 1 5 1 

app 2 1 2 
90 Grimbergen Jan Jozef Van Engelgomstraat 34 0 1970 2004 10 19 5 
91 Grimbergen Verbindingsweg 31 0 1973 2004 1 18 12 
95 Grimbergen/Humbeek Dokter Carlierstraat 0 14 1983 14 
77 Grimbergen/Humbeek Dokter Carlierstraat 0 1996 0 
20 Grimbergen/Strombeek-Bever Borrekensveld 16 0 1977 16 
35 Grimbergen/Strombeek-Bever Borrekensveld 88 0 1979 12 11 50 15 
75 Grimbergen/Strombeek-Bever Tramstraat 11 0 1986 5 6 
82 Grimbergen/Strombeek-Bever Pastoor Claeshof 22 8 1988 huis 8 

app 15 4 2 1 
109 Grimbergen/Strombeek-Bever Jozef Van Elewijckstraat 10 0 2002 10 
129 Grimbergen Koveris 6 2 2011 huis 2 

app 3 3 
129 Grimbergen Koveris 4 0 2011 2 2 

128 Grimbergen Frans en Jozef Belstraat, Jozef Van 
Den Berghestraat 2 1 2012 2 1 

TOTAAL GRIMBERGEN 414 332 82 12 72 216 78 34 2 
135 Herne Frans Minnaertstraat 16 6 huis 6 

app 16 
TOTAAL HERNE 22 16 6 0 0 16 6 0 0 

34 Kampenhout/Berg Loverdal 22 0 1979 22 
131 Kampenhout/Buken Bukenhof 8 5 2013 huis 3 2 

app 4 4 
176 Kampenhout/Buken Bukenstraat 6 6 

TOTAAL KAMPENHOUT 41 36 5 0 10 0 29 2 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

bouw- 
jaar 

reno- 
vatie 

0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

66 Kapelle-op-den-Bos Sint Niklaaswijk 0 7 1951 1989 0 3 4 
67 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 5 1955 0 5 
68 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 10 1959 9 1 
69 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 0 2 1963 2 
70 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 4 0 1967 2 2 
71 Kapelle-op-den-Bos Dom Verhaegenstraat, Evert Larockstraat 0 12 1970 4 8 
72 Kapelle-op-den-Bos Albrecht Rodenbachlaan, Cyriel Verschaevelaan, 

Guido Gezellelaan, Kard. J. Cardijnlaan, Sasstraat 
44 11 1972 huis 11 

app 22 22 
73 Kapelle-op-den-Bos Azalealaan, Boneveldstraat, Krokuslaan, Rozenlaan, 

Tulpenlaan 
48 26 1978 huis 25 1 

app 24 24 
60 Kapelle-op-den-Bos Begonialaan 12 0 1996 12 
48 Kapelle-op-den- 

Bos/Ramsdonk 
A. Preud'Hommelaan, Peter Benoitlaan 0 9 1981 8 1 

147 Kapelle-op-den-Bos Kerselaarlaan 12 0 2011 12 
132 Kapelle-op-den-Bos Verbindingsweg 13 0 2012 5 8 
132 Kapelle-op-den-Bos Verbindingsweg 6 0 2012 3 3 

TOTAAL 
KAPELLE-O/D-BOS 

221 139 82 0 60 73 84 6 1 

137 Liedekerke Heidestraat 18 0 2014 0 9 9 0 0 0 

137 Liedekerke Heidestraat 6 0 2014 0 3 3 0 0 0 
146 Liedekerke Lindebergstraat 24 0 0 12 12 0 0 0 
163 Liedekerke Verlorenkoststraat 12 0 1999 1 7 4 0 0 0 

TOTAAL LIEDEKERKE 60 60 0 1 31 28 0 0 0 
79 Londerzeel de Spoelberchstraat, Lunderstraat, Nachtegaalstraat 0 59 1970 50 4 5 
74 Londerzeel A. Lambertsstraat, Koolmeesstraat, Leeuwerikstraat 0 19 1984 16 3 
63 Londerzeel de Spoelberchstraat 0 1 1995 1 

105 Londerzeel/Sint-Jozef Doofmeer 16 0 2003 8 8 
106 Londerzeel/Sint-Jozef Biezenwei, Hooiveld 14 0 2003 6 8 
51 Londerzeel/Malderen Zandvat 12 8 1982 huis 6 2 

app 12 
57 Londerzeel/Steenhuffel Sint Genovevastraat 12 0 1995 2 6 4 

139 Londerzeel/Malderen Karreveld 9 0 2008 9 
138 Londerzeel Valkenstraat 0 15 2012 15 
156 Londerzeel/Malderen Schuttersstraat 0 4 2014 4 
171 Londerzeel Eikenveld 9 0 2017 9 
166 Londerzeel Begoniastraat 6 0 2017 1 4 1 

TOTAAL LONDERZEEL 184 78 106 0 26 47 96 10 5 



      Activiteitenverslag 2019 7 

Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. Bouwjaar Renovatie 0 

slpk. 
1 

slpk. 
2 

slpk. 
3 

slpk. 
4 

slpk. 
5 

slpk. 

42 Meise Helder Camaralaan, Jan Van den 
Eyndelaan, Jozef Cardijnlaan 0 36 1972 36 

41 Meise Zerlegem 0 3 1981 3 
52 Meise Zerlegem 12 0 1994 12 
112 Meise Kapittellaan, Oratoriënlaan 6 0 2002 2 4 

26 Meise/Oppem 
Gudrunlaan, Halewijnweg, Heliandweg, 
Kardinaal Sterckxlaan, Merlijnweg, 
Reinaertweg 

56 45 1979 huis 45 

app 56 
65 Meise/Oppem Gudrunlaan 0 1 1995 1 

25 Meise/Wolvertem 

Adriaan Brouwerweg, Antoon Van 
Dijckweg, Barend van Orleylaan, David 
Teniersweg, Jacob Jordaensweg, Jan 
van Eycklaan, Pieter Paul Rubenslaan, 
Quinten Metsijslaan, Vlietenlaan 

0 77 1979 14 20 43 

61 Meise/Wolvertem Constant Permekeweg 0 1 1998 1 
143 Meise/Wolvertem Hoogstraat 3 0 2009 1 2 
148 Meise/Wolvertem Quinten Metsijslaan 12 0 2014 6 6 

TOTAAL MEISE 252 89 163 0 23 18 121 1 89 
27 Merchtem Lombardenveld, Mandsteenweg 16 30 1976 gerenov 16 30 
47 Merchtem Huttert 8 20 1980 huis 19 1 

app 8 
76 Merchtem Huttert 0 1 1982 1 
58 Merchtem Huttert 6 0 1995 6 
97 Merchtem Huttert 0 1 2001 1 
104 Merchtem Huttert 18 0 2003 3 15 

TOTAAL MERCHTEM 100 48 52 0 3 45 51 1 0 
21 Opwijk Konkelgoed 12 0 1979 12 
40 Opwijk Konkelgoed 31 0 1980 4 3 15 9 
134 Opwijk Blocksweide 20 0 2011 10 10 
133 Opwijk Den Bogaard 12 0 2012 6 6 
167 Opwijk Smidseweg 14 2 2017 app 6 2 2 4 

huis 2 
TOTAAL OPWIJK 91 89 2 4 25 35 23 4 0 
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Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

Bouw- 
jaar 

renovatie 0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

28 Overijse Scherendelle 16 37 1976 huis 11 26 
app 16 

53 Overijse Terspoutland 0 44 1982 41 3 
89 Overijse Sint-Annastraat 0 3 2000 3 
96 Overijse Sint-Annastraat 0 7 2000 7 

101 Overijse Fezelarenstraat 8 0 2003 4 4 
102 Overijse Fezelarenstraat 6 3 2003 huis 1 2 

app 3 3 
149 Overijse Drogenberg 86 + 88 20 0 2015 2 18 
149 Overijse Drogenberg 88 8 0 2015 2 6 
177 Overijse Drogenberg 82 + 84 24 0 2018 2 22 
177 Overijse Drogenberg 82 + 84 4 2018 2 2 

TOTAAL OVERIJSE 180 86 94 0 26 55 94 5 0 

19 Roosdaal/Pamel Omer De Vidtslaan 0 10 1924 1985 4 6 
garage 

10 Roosdaal/Pamel Steenmeersstraat 0 10 1926 1981 10 
12 Roosdaal/Pamel Lombeekstraat 0 6 1926 1983 6 
29 Roosdaal/Pamel Hoogstraat 0 4 1926 1985 4 
14 Roosdaal/Pamel Gasthuisstraat 0 10 1929 1983 9 1 
37 Roosdaal/Pamel Tuinwijk 0 20 1951 1998 20 
36 Roosdaal/Pamel Steenmeersstraat 12 17 1978 huis 3 14 

app 12 
121 Roosdaal/Kattem Pastoor J. De Bondterf 25 0 2007 13 7 5 
153 Roosdaal/Strijtem Strijtemplein 2 2015 huis 2 

10 app 4 6 
TOTAAL ROOSDAAL 126 47 79 0 13 43 49 7 14 

11 Vilvoorde/Peutie Bloemenlaan 24 6 1972 huis 2 4 
app 24 

TOTAAL VILVOORDE 30 24 6 0 0 24 2 0 4 
50 Wemmel Is. Meyskensstraat, P. 

Lauwersstraat, Steenweg op Brussel 
0 16 1925 1988 1 15 

108 Wemmel J. De Ridderlaan 4 0 2001 3 1 
117 Wemmel A. Verhasseltstraat 2 2 2003 won 1 1 

app 2 
118 Wemmel Reigerslaan 4 0 2004 4 
141 Wemmel L. Vander Zijpenstraat 12 0 2015 6 1 3 2 
141 Wemmel L. Vander Zijpenstraat 6 0 2015 3 3 

TOTAAL WEMMEL 46 28 18 0 12 5 23 5 1 



      Activiteitenverslag 2019 9 

Wijknr. Gemeente/Deelgemeente Straatnamen Aantal 
app. 

Aantal 
won. 

Bouw- 
jaar 

Renovatie 0 
slpk. 

1 
slpk. 

2 
slpk. 

3 
slpk. 

4 
slpk. 

5 
slpk. 

78 Zemst Ernest Claeslaan, Peter Benoitlaan 0 44 1971 geen gar 41 3 
33 Zemst Emiel Hullebroecklaan, Felix 

Timmermanslaan, 
Guldenboomlaan 

0 18 1978 met gar 12 4 2 

38 Zemst Guldenboomlaan 36 0 1979 12 24 
116 Zemst Spiltstraat 4 0 2006 4 
64 Zemst/Elewijt Bonekruidstraat, Marjoleinstraat, 

Saliestraat 
12 33 1982 huis 29 4 

app 12 
103 Zemst/Eppegem Grimbergsesteenweg, Kortestraat, 

Rekelstraat 
6 7 2003 huis 7 

app 3 3 
86 Zemst/Hostade Ambroossteenweg, Muizenstraat 11 0 1997 2 8 1 

115 Zemst/Hofstade Muizenstraat 6 0 2006 6 
62 Zemst/Weerde Kerselarenweg 18 12 1982 huis 11 1 

app+gar 6 12 
114 Zemst/Weerde Kerselarenweg, Paul van 

Ostaijenstraat 
12 0 2006 12 

151 Zemst/Elewijt Beukenhaagstraat, Solariumlaan 0 32 2012 32 
142 Zemst Achter de Melkerij 12 2 2013 huis 2 

app 1 9 2 
159 Zemst Jef Denijnlaan 8 0 2015 4 4 

TOTAAL ZEMST 273 125 148 0 56 94 109 9 5 
ALGEMEEN TOTAAL 1.938 1.327 44 497 1.181 1.180 215 148 

Totaal aantal appartementen 1.938 
Totaal aantal woningen 1.327 

Totaal aantal woongelegenheden 3.2655

5 De 2 appartementen in de Molenstraat in Asse werden niet opgenomen in deze patrimoniumlijst. Ze worden wel beheerd door Providentia, maar blijven eigendom van het OCMW van Asse 
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1.5 Aantal woongelegenheden voor de 1ste keer verhuurd in 2019 

gemeente ligging 
aantal 

1e bewoning 
appartement eengezinswoning 

Boortmeerbeek Kouter 8 0 01/04/2019 

Bever Plaats 0 5 01/05/2019 

Bever Plaats 0 1 leegstaand 

Dilbeek Steenbakkerijweg 12 0 01/10/2019 

Boortmeerbeek Passerstraat 8 0 01/10/2019 

Boortmeerbeek Winkelhaakstraat 16 0 01/10/2019 

Liedekerke Lindebergstraat 18 0 01/12/2019 

De 4 Vlabinvest-woongelegenheden in Liedekerke (project Lindebergstraat), werden op 
01/01/2020 voor de 1ste keer verhuurd. 
Op 24/04/2019 werden 6 bestaande woningen overgenomen van het gemeentebestuur van Bever. 
Deze huurders zullen in de loop van 2020 worden geherhuisvest binnen ons patrimonium omdat 
de woningen zullen afgebroken worden voor het oprichten van een nieuw project. 

1.6 Woningen in beheer 

gemeente ligging appartement aantal slpks. 1e bewoning 

Asse Molenstraat 
1 2 01/10/2017 

1 3 01/10/2017 

1.7 Verhuurd op 31/12/2019 

overzicht patrimonium leegstand verhuurd 

verhuurd binnen het sociaal stelsel 3.024 

verhuurd buiten het sociaal stelsel : 28 

verhuurd via Vlabinvest 72 

leegstand binnen het sociaal stelsel : 

- reguliere (frictie) leegstand 66 

- leegstand wegens renovatie (structureel): Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 33 

leegstand buiten het sociaal stelsel 1 

leegstand Vlabinvest 16 

De leegstand van een woongelegenheid kan verschillende redenen hebben. 
Veelal is leegstand een gevolge van onderhoudswerken of het verhuurklaar maken voor een 
nieuwe verhuring. 
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Het gebeurt echter ook dat een pand blijft leeg staan omwille van een onbeheerde nalatenschap, 
een verkorte opzeg (bij o.a. een verhuis naar een woonzorgcentrum) of omdat het een moeilijk te 
verhuren woongelegenheid is. 

1.8 Aantal opzeggingen in 2019 

door de huurder door Providentia 

overlijden, 
aankoop woning, 

verhuis buiten 
patrimonium 

mutatie 
voorlopige of 

definitieve 
herhuisvesting 

huurders 
Cat. C 

uithuiszetting 

januari 8 - 1 - 1 
februari 10 3 - - 2 
maart 10 - - - - 
april 9 3 - - 1 
mei 7 3 1 1 2 
juni 6 5 - - - 
juli 7 - - - - 
augustus 10 - - - - 
september 11 4 2 2 - 
oktober 13 1 - - - 
november 15 4 - - 1 
december 5 7 1 - - 
Totaal 111 30 5 3 7 

% 71,15% 19,23% 3,21% 1,92% 4,49% 

totaal aantal opzeggingen door de huurder 141 
totaal aantal herhuisvestingen 5 
totaal aantal opzeggingen door Providentia 10 

In de loop van 2019 zijn er in totaal 30 huurders verhuisd binnen het eigen patrimonium (mutatie). 
5 huurders werden voorlopig of definitief geherhuisvest in het kader van brand of renovatie. 
Door een goede opvolging van de huurachterstallen, trachten we uithuiszettingen te reduceren.    
In sommige gevallen zijn uithuiszettingen onvermijdelijk. 
Slechts 6,5% van de contractstopzettingen werden ingeleid door Providentia. 
Uiteraard proberen wij door een nauwe samenwerking met het plaatselijke OCMW, CAW en/of 
andere welzijnspartners en via het toestaan van afbetalingsplannen de uithuiszettingen te 
beperken tot een strikt noodzakelijk minimum. 
Sinds 2018 werd in dit kader een overleg opgestart om vanuit verschillende intergemeentelijke 
projecten voor wonen, samen met de OCMW's en de betrokken shm’s en svk’s, een afsprakennota 
op te maken omtrent de opvolging van de huurachterstallen bij onze huurders. Dit met het oog op 
een sociale benadering van huurachterstand en met als doel gerechtskosten voor de huurder en 
uithuiszetting te vermijden. 
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1.9 Huurprijsberekening - Financieel 
1.9.1 Gezinstype van de sociale huurders 

gezinstype aantal % 
alleenstaande hoofdhuurder 1.566 50,31% 
eenoudergezin 
- 1 volwassene + kind(eren) 746 23,96% 
- 1 volwassene + kind(eren) + ascendent(en) 8 0,26% 
- 1 volwassene + ascendent(en) 12 0,39% 
gezin met kinderen 
- 2 volwassenen + kind(eren) 376 12,08% 
- 2 volwassenen + kind(eren) + ascendent(en) 9 0,29% 
gezin zonder kinderen 
- 2 volwassenen 394 12,66% 
- 2 volwassenen + ascendent(en) 2 0,06% 

We merken op dat 3/4de van de huurders alleenstaanden zijn. Ongeveer 51% van deze 
alleenstaanden hebben geen kinderen. 
31,29% van de huurders is ouder dan 65 jaar. 18,05% van de huurders zijn personen met een 
handicap. 

 1.9.2 Overzicht huurders per nationaliteitsgroep 

nationaliteitsgroep 2018 2019 
Belg 92,85% 92,82% 
EU 2,79% 2,88% 
niet EU 3,67% 3,67% 
nationaliteit niet gekend 0,70% 0,63% 

 1.9.3 Gemiddelde reëel betaalde huurprijs 

Aard Minimum Maximum Gemiddeld 

sociaal 

appartement €184,07 €1.003,67 €383,51 

woning €123,00 €909,69 €402,14 

duplex €184,86 €831,95 €318,06 

Vlabinvest 

appartement €527,19 €890,32 €703,83 

Woning €472,97 €1.011,76 €704,20 

panden buiten sociaal stelsel 
appartementen + 
woning €669,15 €746,51 €768,80 
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 Onderverdeling aantal huurders volgens inkomen 
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De gemiddelde reële sociale huurprijs bedraagt €367,90. 
Er bestaat een grote kloof tussen de laagste huurprijs en de hoogste huurprijs. Dit is voornamelijk 
te verklaren door een stijgend gezinsinkomen bij reeds zittende huurders. Vaak blijven kinderen 
die gaan werken, langer in het huis van hun ouders wonen. 
Hierdoor stijgt hun reële huurprijs. 

1.9.4 Inkomen van de sociale huurders 

1.9.5 Toegestane kortingen in 2019 

Gezinskorting 
Er werd in 2019 in gemiddeld 1.315 huurdersdossiers een gezinskorting toegestaan. 
In 2019 bedroeg de gezinskorting €19 per kind ten laste en per gezinslid met een ernstige 
handicap. Voor kinderen in co-ouderschap, hebben huurders recht op een halve korting van 
respectievelijk €9,50 per kind. 
De gemiddelde korting op jaarbasis bedroeg €27,18. 
In totaal werd er in 2019 voor €428.994,21 gezinskorting toegestaan, zijnde een gemiddelde van 
€35.749,52 op maandbasis. 
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aantal 

huurders 

gemiddelde 

korting/maand 

toegestane 

gezinskorting 

januari 1.288 €27,12 €34.935,88 
februari 1.298 €27,06 €35.126,09 
maart 1.300 €27,10 €35.233,13 
april 1.307 €27,19 €35.531,78 
mei 1.310 €27,12 €35.528,86 
juni 1.317 €27,28 €35.926,48 
juli 1.320 €27,21 €35.920,90 
augustus 1.323 €27,15 €35.914,53 
september 1.322 €27,29 €36.074,16 
oktober 1.333 €27,25 €36.329,65 
november 1.334 €27,25 €36.356,32 
december 1.333 €27,09 €36.116,43 

Totaal gezinskorting €428.994,21 

Patrimoniumkorting 
In gemiddeld 2.111 huurdersdossiers werd er in 2019 een patrimoniumkorting toegestaan. 
De gemiddelde patrimoniumkorting per woonst bedroeg €41,55 op jaarbasis. 
In totaal werd er in 2019 een totaal van €1.052.571,50 aan patrimoniumkorting toegestaan, zijnde 
een gemiddelde van €87.714,29 op maandbasis. 

aantal huurders 
gemiddelde 

korting/ maand 

toegestane 

patrimoniumkorting 

januari 2.279 €41,53 €94.642,24 

februari 2.118 €41,55 €88.010,42 

maart 2.113 €41,60 €87.891,07 

april 2.114 €41,51 €87.755,45 

mei 2.114 €41,41 €87.543,30 

juni 2.116 €41,66 €88.149,84 

juli 2.117 €41,69 €88.253,84 

augustus 2.117 €41,69 €88.250,02 

september 2.114 €41,66 €88.062,08 

oktober 2.107 €41,58 €87.602,08 

november 2.094 €41,54 €86.994,03 

december 1.929 €41,17 €79.417,13 

Totaal patrimoniumkorting €1.052.571,50 
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1.9.6 Verzoek tot huurprijsherzieningen door huurders 

In 2019 werden er buiten de jaarlijkse huurprijsberekeningen nog 341 aanvragen gedaan met 
verzoek tot herziening van de huurprijs. De grootste reden betrof, wijziging van hun gezinssituatie, 
zoals weergegeven op de tabel hierna. 

pensioen 
lager 

inkomen 
-20%

wijziging 
gezinssamenstelling handicap andere totaal 

januari 12 35 15 1 2 65 

februari - 1 16 - - 17 

maart - 2 5 - - 7 

april 2 2 16 - - 20 

mei 1 5 11 - - 17 

juni - 3 8 - 2 13 

juli 1 4 13 - 1 19 

augustus - 5 77 - 2 84 

september 3 3 31 - - 37 

oktober - 1 35 - 1 37 

november 1 1 15 - - 17 

december - 3 5 - - 8 

Totaal 20 65 247 1 8 341 

 1.10 Tussenkomst deurwaarder/ rechtbank 
1.10.1 Overzicht gerechtskosten 

In 155 dossiers was er een gerechtelijke tussenkomst/ tussenkomst van deurwaarder nodig in 
2019. Het totaal van de gerechtskosten, welke in 2019 werden betaald door Providentia, 
bedraagt €38.148,72. Een klein bedrag van deze gerechtskosten kon in 2019 worden 
gerecupereerd, zijnde 8,69%. 

aantal dossiers 
recuperatie 

gerechtskosten 
gerechtskosten 

Providentia 
januari 32 - €4.964,20 

februari 14 - €1.206,56 

maart 8 - €3.759,51 

april 7 - €3.930,74 

mei 3 - €776,03 

juni 5 - €592,97 
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juli 29 €60,00 €5.701,01 

augustus - - - 

september 10 - €2.499,55 

oktober 24 €10,94 € 5.017,25 

november 11 - €4.757,39 

december 12 €3.244,42 €4.943,51 

155 €3.315,36 €38.148,72 

 1.10.2 Uithuiszettingen 

Dit overzicht geeft ons de financiële situatie van onze huurders mee op 31/12/2019. 
Bij achterstallige betalingen worden binnenkomende bedragen eerst geboekt op de afbetaling 
van de huurwaarborg, daarna de huishuur, de huurlasten en tot slot op herstellingskosten en 
gerechtskosten. 

Huurders met “type achterstal” “geen”, ontvingen in 2019 aanmaningen en werden in sommige 
situaties telefonisch gecontacteerd door de verhuurdienst. Hun dossier werd nog niet 
doorgestuurd naar het OCMW of de advocaat. Daar waar er toch nog gerechtskosten open staan 
gaat dit meestal over oude gerechtelijke dossiers die los staan van de huidige achterstal. Deze 
groep van 189 huurders zijn goed voor een totale achterstand van €46.708,86, gemiddeld 
€247,14 per huurder. Op 31/12/2019 hadden 117 huurders een afbetaalplan (incl. huurwaarborg 
en via vonnis). Dit gaat over een totaalbedrag van €92.516,97. Samen met het bedrag dat nog in 
behandeling was bij het OCMW (€25.573,13) vormt dit het bedrag met de grootste kans op 
terugvordering. Voor 52 huurders hadden we eind 2019 een dossier lopen bij onze advocaat. 
Samen gaat dit over een bedrag van €100.500,02.  
In 2019 werd een inhaalbeweging gemaakt met betrekking tot het oninvorderbaar zetten van de 
vertrokken huurders met een achterstal. Dit ging over een rechtzetting van de voorbije jaren, wat 
maakt dat dit om een relatief hoog bedrag gaat (€148.702,73).  
We zien dat bijna 1/5de van de totale achterstal voortkomt uit gerechtskosten. Als we kijken naar 
enkel de vertrokken huurders gaat dit zelfs over 1/3de. 
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1.11 Sociale meldingen 
1.11.1 Aantal sociale meldingen per gemeente 

In 2019 ontving onze maatschappij 147 sociale meldingen, 1 melding kan meerdere problemen 
bevatten. Voor 15 huurders, waren er verschillende meldingen. 

gemeente aantal percentage 
Affligem 9 6,12% 
Asse 7 4,76% 
Boortmeerbeek 5 3,40% 
Dilbeek 24 16,33% 
Galmaarden 4 2,72% 
Gooik 1 0,68% 
Grimbergen 27 18,37% 
Herne 1 0,68% 
Kampenhout 1 0,68% 
Kapelle-op-den-Bos 13 8,84% 
Liedekerke 1 0,68% 
Londerzeel 1 0,68% 
Meise 7 4,76% 
Merchtem 9 6,12% 
Opwijk 10 6,80% 
Overijse 4 2,72% 
Roosdaal 11 7,48% 
Vilvoorde 2 1,36% 
Wemmel 1 0,68% 
Zemst 9 6,12% 

147 



  Activiteitenverslag 2019 19 



      Activiteitenverslag 2019 20 

1.11.2 Overzicht soorten van sociale meldingen 
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1.11.3 Aantal huisbezoeken per gemeente n.a.v. sociale meldingen 

Er werden 86 huisbezoeken uitgevoerd in het kader van sociale meldingen. 
20 huurders werden doorverwezen naar BAZ6. 

gemeente aantal % 
Affligem 7 8,14% 
Asse 6 6,98% 
Boortmeerbeek 1 1,16% 
Dilbeek 20 23,26% 
Galmaarden 1 1,16% 
Gooik 0 0,00% 
Grimbergen 19 22,09% 
Herne 1 1,16% 
Kampenhout 1 1,16% 
Kapelle-op-den-Bos 6 6,98% 
Liedekerke 0 0,00% 
Londerzeel 0 0,00% 
Meise 2 2,33% 
Merchtem 4 4,65% 
Opwijk 2 2,33% 
Overijse 6 6,98% 
Roosdaal 3 3,49% 
Vilvoorde 1 1,16% 
Wemmel 0 0,00% 
Zemst 6 6,98% 

86 

6 
BAZ: staat voor Begeleiding Aanklampende Zorg en is complementair aan de Preventieve Woonbegeleiding die reeds 
door het CAW werd voorzien. BAZ is er voornamelijk voor sociale huurders met een vermoeden van ernstige 
psychische problemen en waar een netwerk in psychologische ondersteuning ontbreekt of ontoereikend is 
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HOOFDSTUK 2 VERHURINGEN IN DE LOOP VAN 2019 

2.1 Kandidaat-huurders - sociaal 

Op 31/12/2019 waren er in totaal 4.333 kandidaat-huurders ingeschreven voor een sociale 
woongelegenheid. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de nieuwe inschrijvingen op 
jaarbasis. 

In 2019 werden er 1.290 nieuwe inschrijvingen geregistreerd. Er werden 1.112 kandidaten 
geschrapt bij actualisatie. De grafiek heeft enkel betrekking op de volledige dossiers. 

 2.2 Aantal schrappingen in 2019 – sociaal 

Schrappingen actualisatie 2019 
Dossier niet in orde 44 

Geen reactie 856 

Geradieerd - niet meer in bevolkingsregister 8 

Inkomen te hoog 2 

Kandidaat overleden 34 

Niet bestelbare brief 18 

Op eigen verzoek 150 

Totaal aantal schrappingen bij actualisatie 1.112 

Schrappingen gedurende hele jaar (buiten actualisatie) 

Omwille van voorwaarden 2 

2x een voorstel geweigerd, zonder geldige reden 33 

Op eigen verzoek 42 

Definitieve toewijzing 195 

Totaal aantal schrappingen buiten actualisatie 272 
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2.3 Overzicht inschrijvingen/ schrappingen Vlabinvest 

Begin 2019 stonden er 221 kandidaten op de wachtlijst voor een woning via Vlabinvest. Na de 
update van september 2019 werden er in totaal 21 kandidaten op hun vraag van de lijst 
geschrapt. 
3 kandidaten werden op eigen verzoek van de lijst geschrapt, na de updateperiode. 
Er werden 6 overlijdens vastgesteld / gecommuniceerd. 
Eind 2019 telde de wachtlijst 191 kandidaten. 

  2.4 Keuzes kandidaat-huurder 
 2.4.1 Sociaal 

Domiciliegemeente van de kandidaat-huurder Totaal 
Keuzegemeente 

kandidaat-huurder Gemeente Werkgebied Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest Totaal Totaal % Domicilie 
gemeente / totaal 

Affligem 61 353 155 3 28 600 4,24% 10,17% 
Asse 245 759 237 10 53 1.304 9,21% 18,79% 
Bever 1 78 22 1 8 110 0,78% 0,91% 
Boortmeerbeek 37 246 124 4 18 429 3,03% 8,62% 
Dilbeek 142 607 270 10 48 1.077 7,60% 13,18% 
Galmaarden 35 224 107 2 24 392 2,77% 8,93% 
Gooik 15 96 53 1 12 177 1,25% 8,47% 
Grimbergen 97 860 226 9 50 1.242 8,77% 7,81% 
Herne 18 111 82 2 13 226 1,60% 7,96% 
Kampenhout 51 205 97 0 14 367 2,59% 13,90% 
Kapelle-op-den-Bos 91 360 153 2 23 629 4,44% 14,47% 
Liedekerke 121 225 95 3 15 459 3,24% 26,36% 
Linkebeek 21 113 48 0 11 193 1,36% 10,88% 
Londerzeel 153 440 181 4 27 805 5,68% 19,01% 
Meise 59 705 198 8 33 1.003 7,08% 5,88% 
Merchtem 173 550 165 6 31 925 6,53% 18,70% 
Opwijk 129 407 128 4 19 687 4,85% 18,78% 
Overijse 77 220 77 5 22 401 2,83% 19,20% 
Roosdaal 46 374 169 3 26 618 4,36% 7,44% 
Vilvoorde 146 370 148 5 25 694 4,90% 21,04% 
Wemmel 146 604 183 9 38 980 6,92% 14,90% 
Zemst 107 499 206 5 27 844 5,96% 12,68% 
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 2.4.2 Vlabinvest 
Domiciliegemeente van de kandidaat-huurder Totaal 

Keuzegemeente 
kandidaat-huurder Gemeente Werkgebied Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest Totaal Totaal % Domicilie 

gemeente / totaal 

Asse 10 21 7 1 9 48 15,24% 20,83% 
Dilbeek 4 7 3 0 7 21 6,67% 19,05% 
Grimbergen 2 31 7 0 9 49 15,56% 4,08% 
Kapelle-op-den-Bos 3 12 7 0 5 27 8,57% 11,11% 
Liedekerke 2 12 6 0 3 23 7,30% 8,70% 
Linkebeek 0 1 2 0 3 6 1,90% 0,00% 
Overijse 13 11 11 0 9 44 13,97% 29,55% 
Roosdaal 3 11 5 0 5 24 7,62% 12,50% 
Wemmel 11 32 8 0 15 66 20,95% 16,67% 
Zemst 0 3 1 0 3 7 2,22% 0,00% 
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 2.5 Behoefte kandidaat-huurder volgens keuzegemeente 
 2.5.1 Sociaal 

Keuzegemeente kandidaat-huurder Behoefte van de kandidaat-huurder 
Studio 1 slpk 2 slpk 3 slpk 4 slpk 5 slpk 

Affligem 
Appartement - - 384 198 - - 
Woning - - - 297 247 142 

Asse 
Appartement 210 555 805 400 - - 
Woning - - 490 563 414 215 

Bever 
Appartement - - - - - - 
Woning - - - 174 - - 

Boortmeerbeek 
Appartement - - 326 - - - 
Woning - - - 241 166 - 

Dilbeek 
Appartement - 451 705 420 - - 
Woning - - - 541 365 211 

Galmaarden 
Appartement 81 189 229 115 - - 
Woning - 155 207 159 123 - 

Gooik 
Appartement - - - - - - 
Woning - - - 187 133 - 

Grimbergen 
Appartement 162 492 697 442 277 - 
Woning - 287 506 596 429 215 

Herne 
Appartement - - 209 - - - 
Woning - - - 140 - - 

Kampenhout 
Appartement - 221 - 163 - - 
Woning - - - 204 143 - 

Kapelle-op-den-Bos 
Appartement - 254 344 170 - - 
Woning - 196 299 236 186 118 

Liedekerke 
Appartement 132 293 419 - - - 
Woning - - - - - - 

Linkebeek 
Appartement - 110 163 99 - - 
Woning - - - - - - 

Londerzeel 
Appartement - 320 456 237 - - 
Woning - - - 330 262 143 

Meise 
Appartement - 400 569 330 - - 
Woning - 256 - 486 327 202 

Merchtem 
Appartement - 403 523 284 - - 
Woning - - - 394 298 - 

Opwijk 
Appartement 125 298 398 230 128 - 
Woning - - - 290 - - 

Overijse 
Appartement - 197 258 142 - - 
Woning - 143 - 186 158 - 

Roosdaal 
Appartement - 229 349 164 31 - 
Woning - - 307 223 154 103 

Vilvoorde 
Appartement - - 511 - - - 
Woning - - - 397 - 184 

Wemmel 
Appartement - 435 629 411 261 - 
Woning - - 485 542 - - 

Zemst 
Appartement - 343 459 245 - - 
Woning - 235 - 351 259 144 

Totaal 
Appartement 710 5.190 7.922 4.050 697 0 
Woning 0 1.272 2.294 6.140 3.664 1.493 
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2.5.2 Vlabinvest

Keuzegemeente kandidaat-huurder Behoefte van de kandidaat-huurder 
Studio 1 slpk 2 slpk 3 slpk 4 slpk 5 slpk 

Asse 
Appartement - 8 27 23 - - 
Woning - - - - - - 

Dilbeek 
Appartement - 7 16 - - - 
Woning - - - - - - 

Grimbergen 
Appartement - 11 21 30 - - 
Woning - - - - - - 

Kapelle-op-den-Bos 
Appartement - 5 - 22 - - 
Woning - - - - - - 

Liedekerke 
Appartement - 12 16 - - - 
Woning - - - - - - 

Linkebeek 
Appartement - 4 4 - - - 
Woning - - - - - - 

Overijse 
Appartement - 13 20 - - - 
Woning - - - 24 - - 

Roosdaal 
Appartement - - 7 - - - 
Woning - - - 18 - - 

Wemmel 
Appartement - 12 29 43 31 - 
Woning - - - - - - 

Zemst 
Appartement - - 7 - - - 
Woning - - - - - - 

Totaal 
Appartement 0 72 147 118 31 0 
Woning 0 0 0 42 0 0 

  2.6 Sociale verhuringen per gemeente 

33 % van de nieuwe verhuringen betroffen contracten voor een nieuwbouw. 
Meer dan de helft van de nieuwe verhuringen in 2019 vonden plaats in Dilbeek, 
Boortmeerbeek en Liedekerke. Samen staan deze gemeenten in voor 69 % van de nieuwe 
huurcontracten in 2019. 
Maar liefst 56 % van de nieuwe huurders wonen minstens 10 jaar in de gemeente. 
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2.7 Sociale verhuringen per jaar vanaf 2009 
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HOOFDSTUK 3 RENOVATIES EN ONDERHOUD VAN HET HUURPATRIMONIUM 

In dit hoofdstuk worden renovatiewerken, groot onderhoud per wijk en individuele renovatie- en 
onderhoudswerken evenals enkele andere actiepunten in 2019 van de dienst onderhoud 
weergegeven. 

Tevens wordt een overzicht gegeven van de schadegevallen, de stand van zaken van het ERP 
20207 en van de EPC-certificaten van onze woongelegenheden. Ook de interventies voor wat
betreft de herstellingen en het onderhoud aan het sanitair en de centrale verwarming, uitgevoerd 
door een externe firma, komen aan bod. 

3.1 Vervanging van buitenschrijnwerk in diverse woningen 
De afgelopen jaren werd het houten buitenschrijnwerk van de huurwoningen die hierover 
beschikken, geschilderd. Tijdens de uitvoering van deze werken werd meteen een inventaris 
opgemaakt van ramen en deuren die aan vervanging toe zijn en niet meer geschilderd worden. 
Op 06/04/2017 gaf de Raad van Bestuur hiervoor, na een open aanbestedingsprocedure, de 
opdracht aan de firma Winsol nv uit Izegem. Via een raamovereenkomst met een looptijd van 2 
jaar werd gewerkt met deelopdrachten per wijk. In september 2019 werd deze raamovereenkomst 
met 1 jaar verlengd. 

Voor de vervanging van het buitenschrijnkerk op woningniveau kende de provincie Vlaams- 
Brabant per gemeente een renteloze lening toe waarmee het project gedeeltelijk werd 
gefinancierd. 
In 2019 werd opdracht gegeven voor het vervangen van buitenschrijnwerk in volgende wijken: 
• Asse: Fossestraat, Grobbe, Langeuzel, Smoutberg, Witteramsdal

30 eengezinswoningen: vervangen van 117 ramen/ deuren
• Dilbeek: Dotterbloem, Heiblok, Herderstasje, Klaproos, Klein Hoefblad,

Koekoeksbloem
24 eengezinswoningen en 6 appartementen: vervangen van 91 ramen/ deuren

• Grimbergen: Houtstraat en Tweelindendreef
3 eengezinswoningen: vervangen van 14 ramen/ deuren

• Roosdaal: Steenmeersstraat
9 eengezinswoningen en 8 appartementen: vervangen van 61 ramen/ deuren

Tijdens de opmeting van het buitenschrijnwerk werden nog een bijkomend aantal ramen en 
deuren toegevoegd aan de inventarislijst van te vervangen buitenschrijnwerk. 

7
ERP 2020 of Energie Renovatie Project 2020: een urgentieprogramma van de Vlaamse Overheid met als doel 
van de oprichting: geen energieverslindende woningen meer in Vlaanderen in 2020 omdat elke woning in 2020 
moet beschikken over dakisolatie, isolerend glas en/of een energiezuinig verwarmingssysteem 
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Asse, Smoutberg (vervanging ramen 1ste verdieping) 

3.2 Aanleg gasaansluitingen ten behoeve van nieuwe cv-installaties 
In voorbereiding van de geplande cv-reconversies in 2019 werd een gasaansluiting 
aangelegd in een aantal eengezinswoningen: 

• Kapelle-op-den-Bos: Cyriel Verschaevelaan (1 woning), Guido Gezellelaan (2
woningen), Jozef Cardijnlaan (1 woning)

• Roosdaal: Omer De Vidtslaan (8 van de 10 woningen want in 2 woningen was al een
gasaansluiting voorzien)
De bestaande verwarmingsinstallatie in deze woningen werkte nog op stookolie. Fluvius
plaatste in elke woning een gasteller en zorgde voor de gasaansluiting.

3.3 Reconversie van cv-installaties op warme lucht 
Op 21/02/2017 ging de openbare aanbesteding door voor de cv-reconversie van de 
woningen aan de Bocht te Affligem (Essene). In het bestek werd rekening gehouden met de 
mogelijkheid om soortgelijke werken gedurende 3 jaar, in uitbreiding op dit project door 
dezelfde aannemer middels een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, te laten 
uitvoeren. 
Via deze procedure installeerde Cofely Services in 2019 nieuwe centrale 
verwarmingsinstallaties     in     Zemst     in     de     Guldenboomlaan,     E. Hullebroecklaan, 
F. Timmermanslaan  (18  woningen  en  36  duplexwoningen)  voor  een  bestelbedrag   van
€331.542,05.
De bestaande warme luchtinstallaties met een atmosferische gasketel en afzonderlijke
elektrische boiler werden vervangen door een centraal verwarmingssysteem met een hoog
rendement condenserende gaswandketel met radiatoren.
De financiering van deze cv-reconversieprojecten gebeurde middels een renteloze
renovatielening bij de provincie Vlaams-Brabant.
Nog in 2019 werd een kleinschaliger reconversieproject in Roosdaal in de Omer De
Vidtslaan aanbesteed via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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8 van de 10 eengezinswoningen werden nog verwarmd met een kachel op stookolie in de 
woonkamer en in de keuken. Na de reconversie waren de woningen op het gasnet 
aangesloten en voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie met condenserende 
gaswandketel en radiatoren in de verschillende ruimten. 
Firma Sanitef diende de voordeligste offerte in voor €54.400,00 en realiseerde de werken. 

3.4 Regulier dagelijks onderhoud 
Het dagelijks onderhoud aan de huurwoningen werd administratief opgevolgd door de dienst 
onderhoud. 3 techniekers werden dagelijks op het terrein ingezet voor nazicht van en 
herstellingen aan het patrimonium. 
Sinds 20/03/2019 werd 1 technieker voltijds op kantoor ingeschakeld bij de administratie 
waar zijn jarenlange expertise op het terrein heel goed kon ingezet worden. 

Heel wat herstellingen zijn evenwel van die 
aard dat zij aan gespecialiseerde 
aannemers worden besteld. 
De grafiek geeft alle genomen acties weer. 
Werken onder de noemer ‘nazorg’ zijn 
herstellingswerken die werden uitgevoerd in 
de periode tussen de voorlopige en de 
definitieve oplevering door de aannemer die 
het project realiseerde. 
Met ‘geschiktmakingswerken’ wordt het 
verhuurklaar maken van het pand voor de 
volgende huurder bedoeld. 

3.5 Diverse renovatiewerken in leegstaande woningen 
In 2016 werd een raamovereenkomst “renovatiewerken huurpatrimonium” voor 1 jaar 
afgesloten met de firma Alltech´s bvba uit Kapelle-op-den-Bos. Deze overeenkomst omvat 
grondige renovatiewerken in woningen zonder bewoning. In 2017 en 2018 werd de 
raamovereenkomst met 1 jaar verlengd. 
In 2019 werd de raamovereenkomst opnieuw met 1 jaar verlengd. Het contract loopt tot 
01/06/2020. 
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Volgende woningen en appartementen kregen in 2019 via deze raamovereenkomst een 
interne renovatie: 

woningen: 
• Asse, Langeuzel 15
• Dilbeek, Klein Hoefblad 4
• Dilbeek (Schepdaal), Kleiveld 16
• Dilbeek (Schepdaal), Spadestraat 7
• Dilbeek (Schepdaal), Wanmolenstraat 10
• Kapelle-op-den-Bos, Rozenlaan 2
• Galmaarden (Vollezele), Beukenlaan 19
• Grimbergen, Houtstraat 35
• Meise, Jozef Cardijnlaan 58
• Meise, Kardinaal Sterckxlaan 44
• Overijse, Scherendelle 79
• Zemst, Felix Timmermanslaan 29

appartementen: 
• Affligem (Essene), Bocht 8 bus 3
• Asse, Brusselsesteenweg 191 bus 1
• Grimbergen, Verbindingsweg 10 bus 12
• Grimbergen (Strombeek-Bever), Pastoor Claeshof 29
• Merchtem, Huttert 105
• Roosdaal, Steenmeersstraat 40

De meest courante werken bij een interne renovatie zijn: 
• plaatsen van nieuwe binnendeuren
• vervangen van defecte of verouderde onderdelen in de keuken en/of badkamer
• vernieuwen van wand- en plafondafwerking
• gedeeltelijke of volledige plaatsing van keramische tegels in natte ruimten met daarachter

een degelijke waterdichte afwerking
• vervangen van tegelvloeren en zachte vloerbekleding bij slijtage
• vervangen van zachte vloerbekleding door keramische tegels in keuken en badkamer
• vernieuwen van de leidingen in de vloer
• plaatsen van bijkomende leidingen voor extra stopcontacten
• vernieuwen van de elektrische installatie
• opnieuw laten keuren van de elektrische installatie

Totaalbedrag interne renovaties in 2019 ................................................................. €749.000,00 
Gemiddelde renovatiekostprijs per eengezinswoning:............................................. €51.097,00 
Gemiddelde renovatiekostprijs per appartement: .................................................... €27.170,00 
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3.6 Aanpassingswerken liften als gevolg van risico-analyses 
Op 31/05/2017 ging de aanbesteding door voor de uitvoering van aanpassingswerken aan 19 
liftinstallaties binnen ons patrimonium. 

De werken werden uitgevoerd in 2018 en 2019. 

• Asse: Gasthuisstraat 3, 5, 7 en 9 

• Dilbeek: Bessenlaan 2 

Cantecleerstraat 2 (2 liften) en 4 (2 liften) 
Reinaertstraat 49 (2 liften) en 64 (2 liften) 

• Grimbergen: Jan Jozef Van Engelgomstraat 60 

Jozef Van Elewijckstraat 111 
Verbindingsweg 10 
Tweelindendreef 78 en 80 

• Opwijk: Konkelgoed 53 

Voor 18 liften werd het regularisatie-attest na de aanpassingswerken afgeleverd. 
1 van de 2 liften in het gebouw Reinaertstraat 49 bleef echter langer buiten gebruik door 
aanslepende mechanische problemen. Intussen zijn deze problemen opgelost en werd ook het 
attest voor deze lift afgeleverd. Het project “aanpassingswerken liften als gevolg van risico- 
analyses” kon hiermee afgerond worden. 

3.7 Overzicht schadegevallen 2019 
In 2019 werden er 32 schadedossiers geopend bij verzekeraar Ethias. Dit is een stijging van 25% 
tegenover 2018. 

Voor
Na
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De categorieën “brandschade” en “waterschade” telden ook in 2019 een aanzienlijk aantal 
ingediende schadedossiers: 
• brandschade: 5 dossiers
• waterschade: 26 dossiers

Bovendien werd naar aanleiding van de storm van 10/03/2019 1 globaal dossier “stormschade” 
ingediend. Dit dossier omvatte 88 individuele schadevorderingen. 

Schadedossiers ingediend bij Ethias in 2019 

3.8 Overzicht van alle interventies voor sanitair en centrale verwarming 
De firma Cofely Services staat in voor het onderhoud van het sanitair en de centrale 
verwarming. 
De tabel hierna geeft een goed overzicht van de correctieve en preventieve interventies van juni 
tot december in 2019, evenals van het aantal nieuw geplaatste installaties. 
Omwille van implementatie van nieuwe software voor het registreren van interventies bij de 
aannemer kon het overzicht slechts beperkt bezorgd worden, nl. vanaf juni tot en met december 
2019. 
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06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 totaal 
06-11/2019

nieuwe 
installatie 

0 3 1 2 17 2 8 33 

interventie na 
dagoproep 

18 82 90 188 349 85 122 934 

interventie na 
wachtoproep 

0 0 1 1 2 1 0 5 

onderhoud 40 142 179 377 574 157 244 1.713 

58 227 271 568 942 245 374 2.685 

Bij een defect aan het sanitair en de centrale verwarming, namen de huurders zoals steeds, 
cfr. het overeengekomen onderhoudscontract, zelf rechtstreeks telefonisch contact met de 
firma Cofely Services. 
Sinds december 2019 worden huurders, die de dienst patrimonium telefonisch contacteren 
i.v.m. een defect aan het sanitair of de centrale verwarming, automatisch doorgeschakeld
naar de helpdesk van Cofely Services. Dit werd geïmplementeerd in het keuzemenu van de
telefooncentrale waarmee Providentia startte.
Sinds oktober 2019 werd er opnieuw ingezet op maandelijks overleg tussen Cofely Services
en de dienst patrimonium om structurele oplossingen, verbeteracties en algemene
problemen te bespreken. Het onderhoud van een groot aantal ketels werd al concreet
ingepland in 2020. Bovendien is er daarnaast een wekelijkse opvolging van technische
klachten en meldingen die blijven aanslepen in concrete dossiers.

3.9 Stand van zaken EnergieRenovatieProgramma (ERP8)2020
Om het effect van het ERP2020 op het patrimonium te evalueren en tevens een algemeen 
beeld te krijgen van de staat van de woningen en de vereiste middelen voor een 
opwaardering, organiseerde de VMSW voorheen tweejaarlijks een rondvraag bij de 
verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Met de komst van de online tool “Woningkenmerken” in 2018, die de VMSW samen met de 
sector ontwikkelde, werd deze rondvraag vervangen door de verplichte rapportering van de 
staat van de belangrijkste bouwelementen (dak, gevel, ramen, …), technische installaties, 
gezondheid en veiligheid. Via deze tool kan Providentia op elk gewenst moment de actuele 
stand betreffende de ERP genereren. 

8
ERP2020 of Energie RenovatieProject 2020 is een urgentieprogramma van de Vlaamse Overheid, opgericht 
om ervoor te zorgen dat iedere woning in Vlaanderen in 2020 beschikt over dakisolatie, isolerend glas en een 
energiezuinige condensatieketel 
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Onderstaande grafieken uit deze tool van de VMSW geven een stand van zaken van ons 
patrimonium eind 2019 op het gebied van beglazing, dakisolatie en verwarmingstype. Ook in 
2020 blijven de werkzaamheden voor het ERP2020-programma doorlopen en wordt verder 
gewerkt aan het energiezuiniger maken van de huurwoningen. 

3.10 EPC-project 
In 2019 werden 12 nieuwe EPC-certificaten opgemaakt middels een 
samenwerkingsovereenkomst met 2 EPC-deskundigen (voor 4 jaar afgesloten in 2015). 
Het eerder lage aantal is enerzijds te verklaren door de moeizame samenwerking met 1 van 
de 2 deskundigen en anderzijds door de langere duur van de uitvoeringstermijn van de 
renovatiewerken in enkele panden. 
1 deskundige uit Wemmel maakte de certificaten op voor de sector West in ons werkgebied, 
nl. de gemeenten Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Herne, Liedekerke, 
Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal en Wemmel. 
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Resultaat opgemaakte EPC-certificaten in 2019 

67% 

33% 

De regio Oost van ons werkgebied omvat de gemeenten Boortmeerbeek, Grimbergen, 
Kampenhout, Kapelle op den Bos, Londerzeel, Meise, Overijse, Vilvoorde en Zemst. De 
samenwerking met het bureau dat aangesteld was voor deze regio, verliep echter zeer 
moeizaam en de samenwerking werd stopgezet. 

Na een prijsaanvraag werden de EPC-certificaten van deze regio vanaf eind 2019 door een EPC- 
deskundige uit Grimbergen opgemaakt. 

Van die 12 EPC-certificaten kleurden: 
• 4 EPC-certificaten of 33,33% lichtgroen, het kerngetal gaf aan dat de energetische kwaliteit

van de woning kleiner was dan 300 kWh/m² (= zeer energiezuinig)
• 8 EPC-certificaten of 66,67% geel (= minder energiezuinig)

De woongelegenheden die minder energiezuinig zijn, krijgen onze verdere aandacht in 2020 in 
het kader van het ERP2020. 

berekend energieverbruik hoger dan 751 kWh/m² 

berekend energieverbruik tussen 601 en 750 kWh/m² 

berekend energieverbruik tussen 451 en 600 kWh/m² 

berekend energieverbruik tussen 301 en 450 kWh/m² 

berekend energieverbruik tussen 151 en 300 kWh/m² 

berekend energieverbruik lager dan 150 kWh/m² 

3.11 Renteloze renovatieleningen provincie Vlaams-Brabant 
In 2019 werden volgende renteloze leningen voor renovatieprojecten toegekend door de 
provincie Vlaams-Brabant: 

• Kapelle-op-den-Bos: cv-reconversie in 6 eengezinswoningen
▪ C. Verschaevelaan, G. Gezellelaan en K.J. Cardijnlaan
▪ bedrag: €63.600,00

• Zemst (Weerde): cv-reconversie in 12 huurwoningen

751 - … 

601 - 750 

451 - 600 

301 - 450 

151 - 300 

00 - 150 
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▪ Kerselarenweg
▪ bedrag: €105.613,10 (realisatie 2020)

• Dilbeek: vervangen van buitenschrijnwerk bij 24 eengezinswoningen en 6 appartementen
▪ Dotterbloem, Heiblok, Herderstasje, Klaproos, Klein Hoefblad,

Koekoeksbloem
▪ bedrag: €97.640,98

3.12 Huurschatter - patrimoniuminventaris 
In 2019 werd de inventarisatie van het huurpatrimonium van Providentia en de verwerking van 
die gegevens in de softwaretool “woningkenmerken” van de VMSW gefinaliseerd. Eind maart 
2019 waren alle woningkenmerken van woningen met bouwjaar ouder dan 1985 ingevoerd. Het 
invoeren van de kenmerken van de andere huurwoningen (bouwjaar tot en met 2019) werd 
gefinaliseerd in oktober. 

In totaal werden een 90-tal kenmerken per woning in het systeem gezet. 
▪ 15 kenmerken met betrekking tot de woninggegevens zoals o.a. bouwjaar, woningtype,

oppervlakte woning en tuin, aantal slaapkamers, …
▪ 75 kenmerken met betrekking tot de gebouwstaat zoals o.a. toestand van de gevel, dak en

buitenschrijnwerk, isolatieniveau gebouwschil, staat van binnen- afwerkingen, technische
installaties en toestand van veiligheid en gezondheid, …

Dankzij deze softwaretool kunnen de ingevoerde woningkenmerken aangewend worden om 
diverse rapporten te genereren voor: 
▪ de beoordeling van de huidige gebouwstaat (scorekaart)
▪ de bepaling van de markthuurwaarde van een woning (huurschatting)
▪ de bepaling van de aan de huurder aan te rekenen vergoeding voor opbrengst van

fotovoltaïsche zonnepanelen (forfait fotovoltaïsche cel of PV9-cel)
▪ de bepaling van het aan de huurder aan te rekenen bedrag indien de woning energetisch

beter presteert dan een referentiewoning uit 2006 (Energiecorrectie)
▪ de energetische prestatie van de woning (ERP-rapportage)

3.13 Gebouwstaat patrimonium via scorecard op 31/12/2019 
De  scorecard  geeft   de   huidige   toestand   van   een   woning   of   woninggroep   weer.  
Deze scorecard wordt gegenereerd vanuit de softwaretool van de VMSW. 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de actuele gebouwstaat van het totale patrimonium van 
Providentia. De gebouwonderdelen krijgen elk een score van 1 t.e.m. 6 waarbij 1 staat voor 
uitstekend en 6 voor zeer slecht. 

9 Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat, met behulp van fotovoltaïsche 
cellen in het paneel, een deel van de fotonen (elektromagnetische krachtdragers) uit het zonlicht omzet in 
elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Het op deze wijze 
opvangen en omzetten van zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd naar PV van photovoltaic cell 
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Bij de verschillende onderdelen wordt telkens het aantal woningen of appartementen met 
een bepaalde score vermeld. De resultaten van de eerste 5 onderdelen geven voor 
Providentia een conditiescore in plus, de resultaten van het onderdeel “veiligheid en 
gezondheid” geven een score in min. 
Finaal  geeft  dit  voor  het  patrimonium  van  Providentia  een  totaalscore  van   56,5%.  
Via de scores per onderdeel wordt het aantal woningen en het type vereiste actie om de 
score van de woning te verbeteren weergegeven: 
• dringend
• minder dringend (in te plannen bij huurderswissel)
• geen actie vereist.
De softwaretool is erg gebruiksvriendelijk want ook de adressen zijn meteen raadpleegbaar.

Prioritair worden de acties ingepland om de negatieve punten betreffende veiligheid en 
gezondheid aan te pakken. De vernieuwing van de cv-installaties vallen daar bijvoorbeeld 
ook onder. 
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HOOFDSTUK 4 VERKOPEN VAN WONINGEN (EN GRONDEN) 

4.1 Verkoop sociale koopwoningen 
4.1.1 Nieuwbouw 

Verkoop - laatste 5 jaar 

2015 - - 
2016 Asse (Relegem) 29 
2017 Liedekerke 16 
2018 - - 

2019 Boortmeerbeek 
(Hever) 12 

Totaal 57 

4.1.2 Wederverkoop 

Dit betreft woningen die verkocht werden na wederinkoop, wanneer de oorspronkelijke 
kopers niet voldeden aan de woonplicht 

Verkoop - laatste 5 jaar 

2015 - - 
2016 - - 
2017 Liedekerke 1 

2018 Dilbeek 
(Schepdaal) 1 

2018 Kampenhout 
(Buken) 1 

2018 Londerzeel 1 
2019 - - 

Totaal 4 

4.1.3 Kandidaat-kopers 

Op 31/12/2019 registreerde Providentia reeds 872 inschrijvingen voor 410 kandidaat-kopers. 

In de heatmap hierna wordt het aantal kandidaten geïllustreerd. Elke gemeente bevat het 
resultaat van haar deelgemeente met het grootste aantal kandidaten. 
Ook wordt het aantal kandidaat-kopers weergegeven in de deelgemeenten waarin 
Providentia de komende 2 jaar een nieuwbouwproject zal realiseren. 

 Historiek 

Sinds de oprichting verkocht 
Providentia samen, met de 
gefusioneerde ondernemingen, 
1.093 nieuwbouwwoningen 

 Historiek 

Sinds de oprichting verkocht 
Providentia 9 woningen, na 
wederinkoop.
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4.1.3.1 Actualisatie kandidaat-kopers 
In het kader van de actualisatie van onze inschrijvingsregisters, werd nagegaan of de 
kandidaat-kopers nog voldeden aan de inkomensvoorwaarde. 
355 kandidaat-kopers, ingeschreven vóór 2018, werden gecontroleerd. 
Dat is het tweede kalenderjaar voor het jaar van deze actualisatie. 

In 38 dossiers werden bijkomende inlichtingen opgevraagd over volgende situaties: 

Reden Aantal 

inkomen is te hoog 3 

inkomen is te laag 1 

gezinssituatie is gewijzigd 34 

Deze bevraging resulteerden in volgende acties: 

Actie Aantal 

kandidaat wenste de kandidatuur te behouden 3 

kandidaat wenste een partner te schrappen 2 

kandidaat wenste een partner toe te voegen 3 

kandidaat werd geschrapt op vraag 15 

kandidaat werd geschrapt wegens geen reactie 15 
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4.2 Verkoop sociale huurwoningen 

Dit betreft woningen die Providentia verkocht aan de zittende huurder volgens het decretaal 
kooprecht. 

VERKOOP - laatste 5 jaar 

2015 Dilbeek 1 
2015 Overijse 1 
2015 Meise 1 
2015 Asse 1 
2016 Merchtem 1 
2017 - - 
2018 Affligem 1 
2019 - - 

Totaal 6 

Sinds 24/04/2017 voorziet de Vlaamse 
Wooncode geen rechtsbasis meer voor 
het kooprecht. 

Overgangsbepaling: 
Er geldt een overgangsbepaling voor de 
huurders, die op 24/04/2017 voldeden aan 
de voorwaarden. Zij kunnen hun kooprecht 
nog uitoefenen tot en met 31/12/2021. 

   Wetgeving 
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verrichting # budget 
koopwoning zonder werken 7 €1.729.734,77 
koopwoning met werken 8 €1.894.541,49 
aankoop zonder werken 8 €1.567.000,00 
aankoop met werken 10 €2.198.183,00 
werken 0 €0,00 
werken via wederopname 1 €18.000,00 
behoud bij relatiebreuk 1 €75.000,00 

35 €7.482.459,26 

   Woonlening 
Kandidaat-ontleners kunnen 
een sociale hypothecaire 
lening aanvragen bij de 
VMSW. Providentia treedt op 
als bemiddelaar. 

  Samenwerking 

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei realiseerde sociale 
koopwoningen in Halle. Providentia hielp 6 kopers tot het verkrijgen van een Vlaamse 
Woonlening in 2019. 

 Historiek

Sinds de oprichting bemiddelde Providentia reeds 2.718 leningen. 

HOOFDSTUK 5 VLAAMSE WOONLENING 

5.1 Woonlening bij Providentia - 2019 

Na het jaareinde bleef nog 1 dossier (#) in behandeling voor een totaal kredietbedrag van 
€165.750,00. 

5.2 Woonlening bij Providentia – laatste 3 jaar 

sociale woning privé-woning 

aankoop 
zonder 
werken 

aankoop 
met 

werken 

aankoop 
zonder 
werken 

aankoop 
met 

werken 

werken werken 
weder- 

opname 

behoud 
na 

relatiebreuk 
2017 10 6 11 15 2 1 3 
2018 12 11 7 11 0 1 5 
2019 7 8 8 10 0 1 1 
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HOOFDSTUK 6 BOUWPROJECTEN EN GRONDEN 

Volgende projecten zijn in de beginstudiefase, er werd voor deze dossiers geen projectfiche 
opgemaakt gezien er slechts beperkte info kan gegeven worden: 
• Londerzeel, Kerkhofstraat
• Meise, Vilvoordsesteenweg
• Merchtem, Groenstraat
• Roosdaal, Hoogstraat-Pinijzenkets
• Zemst (Weerde), Hertevoetweg

De voortgang van de andere projecten wordt in een overzichtsfiche per project weergegeven per 
fase: 
1. PROJECTEN DEFINITIEF OPGELEVERD IN 2019
• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), renovatie Reinaertwijk, Reinaertstraat 58 (gebouw 4)
• Opwijk, CBO nr.8, Smidseweg

2. PROJECTEN IN FASE VAN DEFINITIEVE OPLEVERING IN 2019
• Asse (Relegem), wijk PIVO, Kazernestraat & Guldenkouter
• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), renovatie Reinaertwijk, Reinaertstraat 60 (gebouw3)
• Dilbeek, wijk Wolsemveld, Hermelijnlaan, Tuinslaper & Eekhoorntjeserf
• Liedekerke, wijk Monnikbos, Z2F1 Weidestraat
• Liedekerke, wijk Monnikbos, Z2F2 Heidestraat
• Overijse, wijk Beiershof, fase 1B Drogenberg

3. PROJECTEN VOORLOPIG OPGELEVERD IN 2019
• Boortmeerbeek (Hever), wijk Slagveldweg, Passerstraat & Winkelhaakstraat
• Boortmeerbeek (Hever), CBO nr.9, Kouter
• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), CBO nr.10, Muzelaan
• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Steenbakkerijweg
• Liedekerke, wijk Monnikbos, Z1F2 Lindebergstraat

4. PROJECTEN IN UITVOERING

• Asse (Krokegem), Mergelweg
• Merchtem, Harmonieblock
• Roosdaal (O.L.Vr.-Lombeek), Derrevoortstraat

5. GEPLANDE PROJECTEN

• Affligem (Hekelgem), Brusselbaan & Pastorijweg
• Asse (Relegem), Veldstraat
• Asse (Walfergem), Heilig-Hartlaan & Stevensveld
• Dilbeek (Groot-Bijgaarden), renovatie Reinaertwijk, Reinaertstraat 62 (gebouw 2)
• Galmaarden (Vollezele), Oudstrijdersplein
• Gooik (Kester), Nieuwe Joen
• Grimbergen, Spiegelhofvoetweg
• Grimbergen (Strombeek-Bever), Luitberg
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• Kampenhout, Zuurhage
• Linkebeek, Molenstraat
• Londerzeel, ARGO-site
• Opwijk, renovatie Konkelgoed 53
• Opwijk (Mazenzele), Molenstraat

Voor een vlotte leesbaarheid, hierna de verklaring van de gebruikte afkortingen in de fiches: 

typologie A, E of D: typologie van het appartement 
type A: niet grondgebonden woongelegenheid, bereikbaar via gemeenschappelijke delen 
type E: grondgebonden eengezinswoning, geen gemeenschappelijke delen 

type D: 
gestapelde woning, elke woning heeft een eigen privatieve toegang en er zijn 
geen gemeenschappelijke delen; deze categorie wordt door de VMSW in 
nieuwbouwprojecten niet meer gehanteerd (type D werd gevoegd bij type A) 

MV: aangepaste woongelegenheid voor minder mobiele gebruikers 

type 1/2: 
woongelegenheid met 1 slaapkamer, geschikt voor 2 personen; 
type 2/3: woongelegenheid met 2 slaapkamers geschikt voor 3 personen, enz. 

BeCo: 

Beoordelingscommissie van de VMSW: orgaan dat minstens 3x per kalenderjaar 
beslist over de programmatie van sociale woonprojecten, de projecten worden 
geprogrammeerd op de meerjarenplanning (MJP) en op de korte termijnplanning 
(KTP) 

FS3: financieringssysteem voor huurwoningen 
BP: bouwprogramma, financieringssysteem voor koopwoningen 
SSI: subsidie sloop en infrastructuurwerken, werken aan toekomstig openbaar domein 
RVB & DC: Raad van Bestuur & Directiecomité van Providentia (maandelijkse vergaderingen) 
CBS: College van Burgemeester en Schepenen 

CBO: 

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten: procedure om sociale woningen 
te laten bouwen door een private ontwikkelaar op grond van de ontwikkelaar; 
selectie en gunning via een 3-fasige mededingingsprocedure met onderhandeling 
conform de Europese bekendmakingsregels 

GDP: Grond- en Pandendecreet, trad in werking op 01/09/2009 

D&B: 

Design & Build is een mededingingsprocedure op basis van de wet inzake 
overheidsopdrachten; via deze procedure stelt de VMSW een ondernemer aan die 
sociale woningen ontwerpt en bouwt op grond van een sociale woonactor; de 
VMSW sluit met deze ondernemer een raamovereenkomst waarbinnen de sociale 
woonactor een opdracht kan gunnen 
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6.1. Projecten definitief opgeleverd in 2019

Programma 

Algemene informatie 

Renovatie van 30 huurappartementen 

Typologie 5x A 1/2 MV + 10x A 2/3 + 15x A 1/2 

Stand van zaken Definitief opgeleverd 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

TV Rodenberg samengesteld uit Studiebureau W.J. & M.C. Van Campenhout nv 
uit Grimbergen (Strombeek-Bever) en bvba BSTK Ingenieursbureau uit Hever 

19/09/2011 • rechtsgeldig 

17/06/2011 • €3.025.241,52 excl. btw 

Ontwerper woningen 

Stedenbouwkundige. vergunning 

Aanbestedingsdatum & bestelbedrag 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Vandenbussche nv uit Aalter 

Aanvang & uitvoeringstermijn 03/10/2011 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 269 kalenderdagen • €104.101,54 excl. btw in meer 

Voorlopige & definitieve oplevering 20/10/2013 • 14/12/2017 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Tijdens de waarborgperiode werd een abnormale verkleuring en een hoge graad van breuk/ 
beschadiging van de donkere gevelpanelen vastgesteld. Voorjaar 2017 werden de donkere 
panelen onder garantie vervangen door bruingrijze gevelplaten van dezelfde fabrikant. Na 
plaatsing werden evenwel opnieuw verkleuringen vastgesteld, hoofdzakelijk aan verzaagde randen 
en rondom boorgaten. De fabrikant en de uitvoerder bevestigden correcte uitvoering van de 
voorgeschreven beschermingen. De fabrikant bevestigde dat de kleurverschillen normaal zijn en 
geen aanleiding geven tot latere beschadiging of vroegtijdig verval. Bij de controlerondgang op 
10/09/2019 werd vastgesteld dat ook de laatste openstaande opmerkingen door de aannemer 
correct werden aangepast. 
De op 14/12/2017 opgemaakte stukken van voorlopige oplevering voor zowel de hoofdaanneming 
(documenten VO1 t.e.m. VO6) als van de toen niet in orde bevonden werken (VO6bis) werden 
door alle partijen aanvaard en ondertekend. 
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Algemene informatie 

Programma en typologie Bouwen van 16 sociale huurwoongelegenheden; 6 x A 1/2, 2 x A 

2/3, 2 x A 3/5, 2 x A 4/5, 2 x A 4/7, 2 x W 3/5 

Stand van zaken Definitief opgeleverd 

Partners CBO-procedure via VMSW 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Architect Philippe Marchand uit Asse (Zellik) 

Stedenbouwkundige vergunning 05/11/2014 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 FS3 • KTP 26/02/2015 FS3 

Aanbestedingsdatum & bestelbedrag CBO-procedure • €2.142.470,78 excl. .btw 

Aannemer woningen Elpers nv uit Merchtem 

Aanvangsdatum & uitvoeringstermijn 18/05/2016 • 510 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening Niet van toepassing • CBO-procedure 

Voorl. & def. oplevering 22/11/2017 • 14/01/2019 

Infrastructuur • inbegrepen in aanneming CBO 

Ontwerper infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op 14/01/2019 werd de definitieve oplevering verleend aan aannemer Elpers nv uit Merchtem. 
Zoals steeds werden, voorafgaand aan de definitieve oplevering, alle huurders bevraagd om nog 
mogelijke bouwtechnische problemen te signaleren. 
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6.2 Projecten in fase van definitieve oplevering in 2019  
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 57 huurwoongelegenheden + 29 koopwoningen 

Typologie Huur: 7x A 1/2 + 10x A 2/3 + 28x A 2/4 + 3x A 3/4 + 9x E 3/5 

Koop: 25x E 3/5 + 4x E 3/6 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd 

Partners VMSW infrastructuur 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Tom Thys Architecten uit Brussel 

Stedenbouwkundige vergunning 01/02/2010 • rechtsgeldig 

Aanbestedingsdatum & bestelbedrag 17/06/2011 • €10.107.466,46 excl. btw 

Aannemer woningen Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 

Aanvang & uitvoeringstermijn 01/03/2012 • 700 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 274 kalenderdagen • €91.450,96 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 24/11/2014 • in aanvraag 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Fris in het Landschap uit Gent + SWBO bvba uit Dendermonde voor 
de technische uitwerking 

Aannemer infrastructuur SOGA nv uit Verrebroek 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Enkele eigenaars van een koopwoning signaleerden medio 2019 problemen met de dakdichting en de 
dakafwerking. Bij de huurwoningen werden defecten aan de dakrandplaten en de werking van de 
inkomdeuren gemeld. Aannemer Damman bevestigde intussen alle dakrandplaten bijkomend mechanisch. 
De daken van de koopwoningen en het buitenschrijnwerk van de huurwoningen werden hersteld waarna er 
opnieuw onderhandeld wordt over het verlenen van de definitieve oplevering. 
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Algemene informatie 

Programma Renovatie van 30 huurappartementen 

Typologie 5x A 1/2 MV + 10x A 2/3 + 15x A 1/2 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

TV Rodenberg samengesteld uit Studiebureau W.J. & M.C. Van Campenhout nv 
uit Grimbergen (Strombeek-Bever) en bvba BSTK Ingenieursbureau uit Hever 

Ontwerper woningen 

Stedenbouwkundige vergunning 08/04/2013 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3 • KTP 21/10/2014 FS3 

Aanbestedingsdatum & bestelbedrag 24/02/2015 • €3.064.769,57 excl. btw 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Vandenbussche nv uit Aalter 

Aanvang & uitvoeringstermijn 23/11/2015 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 47 kalenderdagen • €15.099,05 excl. btw in min 

18/04/2017 • in aanvraag 

Infrastructuur • niet van toepassing 

Voorl. & def. oplevering 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De meeste huurovereenkomsten namen een aanvang op 01/05/2017, na de voorlopige oplevering 
van 18/04/2017. Tijdens de waarborgperiode werden enkele, bij oplevering niet zichtbare, 
gebreken gesignaleerd en door de aannemer aangepast. 
In voorbereiding van de definitieve oplevering werden alle huurders bevraagd om nog 
openstaande defecten te melden. De kluslijst werd opgemaakt en de aannemer plande een laatste 
klusdag begin 2020, waarna aansluitend de aanvaarding van de definitieve oplevering kan 
doorgaan. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 22 huurappartementen 

Typologie 7x A 2/3MV + 11x A 2/3 + 4x A 2/4 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd 

Partners Vlabinvest (4 huur) • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen A2D Architects cvba uit Tervuren 

Stedenbouwkundige vergunning 13/01/2014 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3 • KTP 21/10/2014 FS3 + 26/06/2014 SSI 

Aanbesteding & bestelbedrag 28/11/2014 • €2.886.423,41 excl. btw (waarvan €276.601,26 infra) 

Aannemer woningen Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk 

Aanvang & uitvoeringstermijn 30/03/2015 • 490 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 75 kalenderdagen • €38.587,62 excl. btw in min 

Voorl. & definitieve oplevering 28/10/2016 • in aanvraag 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Damman nv 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Medio 2019 stelden we vast dat de aannemer nog niet had voldaan aan velerlei openstaande 
opmerkingen. Er waren o.a. enkele meldingen voor de onderaannemer van het buitenschrijnwerk 
en de elektriciteitswerken. Eind 2019 werden alle bewoners bevraagd of er nog bouwtechnische 
problemen te melden waren in voorbereiding van de finale klusdag op 10/02/2020. De definitieve 
oplevering zal pas aanvaard als de openstaande punten weggewerkt zijn. 
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Algemene informatie 

Bouwen van 17 koopwoningen Programma 

Typologie 17x E 3/5 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TH Coppens & Coen – Pascal François architecten uit Aalst 

Stedenbouwkundige vergunning 01/12/2008 • rechtsgeldig 

18/12/2009 • €2.397.992,39 excl. btw 

Algemene Bouwonderneming Marcel Everaert–Cooreman nv uit Berlare 

Aanbestedingsdatum & bestelbedrag 

Aannemer woningen 

Aanvangsdatum & uitvoeringstermijn 12/04/2010 • 450 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 194 kalenderdagen • €123.114,05 excl. btw in meer 

Voorl. & definitieve oplevering 08/03/2012 • in aanvraag 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • Pevenage en 
Zoon bvba uit Zottegem (omgeving) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op basis van de definitieve kluslijst van eind 2018 werden de betrokken kopers door de 
hoofdaannemer gecontacteerd voor verdere afspraken i.v.m. de herstellingen. 
De nog openstaande herstellingen werden in meerdere fasen opgelost, wegens noodzakelijke 
opmetingen, nabestellingen, glasbreuk en faillissement van de onderaannemer. De definitieve 
oplevering kan pas aanvaard worden na bevestiging van de correcte uitvoering en afwerking. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 16 koopwoningen 

Typologie 16x E 3/5 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TH Coppens & Coen – Pascal François architecten uit Aalst 

Stedenbouwk. vergunning 12/09/2013 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 BP • KTP 21/10/2014 BP 

Aanbest. & bestelbedrag 09/09/2016 • €2.461.482,35 excl. btw korting 4% verrekend 

Aannemer woningen Algemene Bouwonderneming Keppens nv uit Merchtem 

Aanvang & uitv.termijn 10/09/2015 • 480 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 108 kalenderdagen • €89.553,98 excl. btw in meer 

Voorl. & def. oplevering 05/05/2017 • 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • Krinkels nv uit 
Londerzeel (omgeving) 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na de inventarisatie van de openstaande en bij voorlopige oplevering niet zichtbare gebreken 
werden deze met gunstig gevolg verholpen door de aannemer tijdens de klusdag. 
De EPC-attesten werden afgeleverd aan de nieuwe eigenaars. In nazorg worden nog een aantal 
problemen opgevolgd, onder meer de verankering van de muurkappen (schadegevallen door 
stormen), het vochtprobleem in de binnenmuren in de gipsblokken, enkele lokale infiltraties en de 
vervorming van de houten gevelbekleding. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 28 huurappartementen 

Typologie 4x A 1/2 + 24x A 2/3 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Ontwerper woningen Atelier MA+P uit Brussel (voorheen Maenhout) 

Stedenbouwkundige vergunning 27/03/2012 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 FS3 • KTP 23/06/2015 FS3 

Aanbesteding & bestelbedrag 12/10/2015 • €3.603.947,19 excl. btw 

Aannemer woningen Everaert-Cooreman nv uit Overmere 

Aanvang & uitvoeringstermijn 04/04/2016 • 530 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 414 kalenderdagen • € -11.420,43 excl. btw in min 

Voorl. & definitieve oplevering 26/11/2018 • waarborgperiode 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Evolta engineers & architects uit Brussel 

Aannemer infrastructuur Alain Wauters bvba uit Nossegem 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Met aannemer Everaert-Cooreman uit Berlare werd voor meerdere dossiers een algemeen 
dadingsvoorstel overeengekomen. Principieel werd dit dadingsvoorstel goedgekeurd eind 2018 en 
nog verder uitgewerkt in 2019. Ook dit project in Overijse, Beiershof fase Ib, valt hieronder. 
Vooraleer definitief op te leveren werden alle huurders bevraagd over eventuele bouwtechnische 
meldingen. 
De antwoorden werden eveneens verwerkt in de dadingsovereenkomst. De definitieve oplevering 
zal pas verleend worden als aan deze meldingen is verholpen. 
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6.3 Projecten voorlopig opgeleverd in 2019 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 8 huurappartementen 

Typologie 4x A 2/3 + 4x A 2/4 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd 

Partners CBO-procedure via VMSW 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Jonckheere ir.-architecten bvba uit Brugge 

Stedenbouwkundige vergunning 2806/2017 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP • KTP 20/06/2017 FS3 

Aanbesteding & bestelbedrag CBO-procedure • €1.118.250,00 excl. btw 

Aannemer woningen Durabrik Bouwbedrijven nv uit Drongen 

Aanvang & uitvoeringstermijn 02/02/2018 • 460 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 0 kalenderdagen • €20.222,50 excl. btw in meer 

Voorlopige en definitieve oplevering 20/03/2019 • 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op 20/03/2019, ruim anderhalve maand eerder dan voorzien, werd de voorlopige oplevering 
verleend aan aannemer Durabrik. Gedurende het hele traject zijn de werken vlot verlopen en ook 
na de verhuring zijn er geen noemenswaardige opmerkingen gesignaleerd. 
Het eindbedrag van de opdracht exclusief btw bedroeg €1.181.738,11. Buiten de aanneming 
werden ook nog schilderwerken uitgevoerd ten bedrage van €20.222,50 exclusief btw, onder 
andere het aflakken van de binnendeuren en het aanbrengen van een grondlaag op de 
binnenmuren. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 26 huurappartementen en 12 koopwoningen 

Typologie Huur: 26x A 2/3 

Koop: 12x E 3/4 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd 

Partners VMSW (infrastructuur & omgevingsaanleg) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 
(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwkundige vergunning 18/09/2014 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 BP+FS3 23/06/2015 SSI • KTP 23/062015 
BP+FS3+SBE 27/10/2015 SSI 

Aanbesteding & bestelbedrag 24/10/2016 • €4.360.417,74 excl. btw 

Aannemer woningen Bouwbedrijf Wienen nv uit Zutendaal 

Aanvang & uitvoeringstermijn 15/03/2017 • 540 kalenderdagen 

Verlenging & verrekening 365 kalenderdagen • €41.401,37 excl. btw in meer 

Voorlopige & definitieve oplevering 12/09/2019 • 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau Quadrant uit Kortenberg 

Aannemer infrastructuur Van Hoeyveld bvba uit Boortmeerbeek 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het project liep begin 2019 heel wat vertraging op bij de aanleg van de nutsleidingen. Door de 
slechte weersomstandigheden kon niet worden gestart en nam Fluvius de beslissing om de 
werken opnieuw onderaan de planning te zetten. 
Bovendien ging de onderaannemer van de het sanitair en de cv-installaties in faling. Hierdoor kon 
de voorlopige oplevering pas verleend worden op 12/09/2019. De werken sloten af met een 
eindbedrag van €4.645.129,70 excl. btw. Buiten de opdracht zullen, op vraag van het 
gemeentebestuur, bijkomend fietsenstallingen en vuilnisbergingen voorzien worden. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 26 huurappartementen 

Typologie 7x A 1/2 + 11x A 2/3 + 8x A 2/4 

Stand van zaken Voorlopig opgeleverd • waarborgperiode 

Partners CBO-procedure via VMSW 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen OSK-AR architecten cvba uit Dilbeek 

Stedenbouwkundige vergunning 11/09/2017 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP • KTP 20/06/2017 FS3 

Aanbesteding. & bestelbedrag CBO-procedure • €4.063.500,00 excl. btw 

Aannemer woningen Durabrik Bouwbedrijven nv uit Drongen 

Aanvang & uitvoeringstermijn 02/02/2018 • 535 kalenderdagen 

Voorl. & definitieve oplevering 08/11/2019 • waarborgperiode 

Infrastructuur • inbegrepen in aanneming CBO 

Ontwerper infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming CBO 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De contractuele einddatum was voorzien op 21/07/2019. Naast 35 kalenderdagen verlenging 
(2 winterperiodes), waren nog 32 extra kalenderdagen nodig voor de levering van brandwerende 
ramen en deuren, van tegenoverliggende appartementen op de duplexverdieping en in de 
parking/kelder. Dit werd opgelegd in het brandpreventieverslag dat pas ontvangen werd nadat het 
aanbestedingsdossier was ingediend. 
Ook de nutsmaatschappijen zorgden voor vertraging. De positie van de tellerlokalen in de 
parking/kelder moest herbekeken worden, wat ook zijn weerslag had op technieken en stabiliteit. 
Verschillende nutsvoorzieningen bevonden zich aan de overzijde van de weg, waardoor 
onvoorziene werken nodig waren. Voor de inleiding in de gebouwen kon gebeuren, moest voor de 
watermaatschappij nog een onderboring onder de rijweg gebeuren en diende Infrax nog vele 
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meters voetpad op te breken om hun data-net tot aan ons project te brengen. Ook de opstelling 
van de individuele kelderbergingen moest herbekeken worden tijdens de uitvoering. 
De VMSW aanvaardde - uitzonderlijk in CBO nr.10 - een verrekening van €22.151,86. Na 602 
kalenderdagen was het project nog niet klaar voor oplevering en er werden nog 29 kalenderdagen 
vertraging bijgeteld. 
Door al deze verlengingen kon de voorlopige oplevering pas verleend worden op 08/11/2019. De 
eerste verhuring was voorzien vanaf 01/01/2020 en de huurders ontvingen hun sleutels reeds 
voor het kerstverlof. Uniek aan dit project is dat 4 appartementen voorbehouden zijn voor een 
specifieke doelgroep volgens een doelgroepenplan. 
Het eindbedrag van de opdracht exclusief btw bedraagt €4.427.361,26, zonder aftrok van 
€155.500 aan provinciale subsidie huisvestingsinitiatieven. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 12 huurappartementen en 8 koopwoningen 

Typologie Huur: 6x A2/3 + 4x A2/4 + 2x A3/5 

Koop: 5x E3/4 + 3x E4/5 

Stand van zaken In uitvoering 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Paul Devriendt Architecten uit Asse 

Stedenbouwk. vergunning 30/05/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 BP+FS3+SSI - 23.06.2015 SSI • KTP 21.02.2017 SSI - 
31.10.2017 BP+FS3+SBE 

Aanbest. & bestelbedrag 11/10/2017 • €2.619.595,69 excl. btw (€323.254,16 infra + €2.296.341,53 
arch 

Aannemer woningen Bouwbedrijf Wienen nv uit Zutendaal 

Aanvang & uitv.termijn 09/04/2018 • 500 kalenderdagen 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau MESO uit Meise 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Wienen nv 

Aannemer infrastructuur Inbegrepen in aanneming Wienen nv 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De woningbouw was begin 2019 reeds klaar, behoudens nog enkele kleine klussen/details in de 
afwerking. De 2de fase van de wegenis- en omgevingswerken werd uitgevoerd binnen de aanneming 
van Bouwbedrijf Wienen (infrastructuur in eigen beheer/ opvolging, gesubsidieerd door VMSW). De 
werken van de nutsmaatschappijen zorgden voor een kleine vertraging. 
De contractuele einddatum was 21/08/2019, met 5 kalenderdagen termijnverlenging door het 
winterverlet 2018-2019 en verrekeningen (€7.142,07 in meer) voor 11 kalenderdagen. De voorlopige 
oplevering was op 20/09/2019. De appartementen werden verhuurd per 01/10/2019. De kijkdag ging 
door op 04/07/2019 (in werffase), waardoor deze strakke planning mogelijk was. Het eindbedrag 
van de opdracht exclusief btw bedroeg €2.591.911,96, waarvan €1.604.991,26 voor de 12 
huurappartementen en €1.101.835,57 voor de 8 koopwoningen. 7 beloftes van aankoop worden 
begin 2020 ondertekend waarna de kopers de sleutels ontvangen. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 2 x 12 huurappartementen 

Typologie 12x A1/2 + 12x A2/3 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners Vlabinvest (4 huur) • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau WJ. & MV. Van Campenhout nv uit Grimbergen (Strombeek- 
Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 22/03/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 FS3 23/02/2016 SSI • KTP 18/10/2016 FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 22/03/2017 • €3.199.217,97 excl. btw 

Aannemer woningen Bekaert Building Company nv uit Waregem 

Aanvang & uitv.termijn 18/09/2017 • 600 kalenderdagen 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Ingenieursbureau SWBO uit Dendermonde 

Aannemer infrastructuur Openbare werken Tavernier bvba uit Sint-Lievens-Houtem (infra) • 
Krinkels nv uit Londerzeel (omgeving) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na de aanbestedingsprocedure door de VMSW werd nv Krinkels uit Londerzeel op 21/12/2018 
aangesteld als aannemer omgevingswerken. Door overschrijding van de maximale budgetten 
infrastructuur diende Providentia in deze bestelling reeds een aandeel van €162.960,26 ten laste 
te nemen. Ook overige subsidieerbare kosten tijdens de werf, kwamen o.a. door deze 
overschrijding (deels) ten laste van Providentia: meerkosten omgevingswerken, aanleg openbare 
verlichting (€22.622,58),… voor een totale som van €450.000. De uitvoering van de 
nutsinfrastructuur en de omgevingswerken liep gedeeltelijk in overlap met de uitvoering van de 
bouwwerken. De start der omgevingswerken was voorzien op 20/05/2019. De voorlopige 
oplevering van de woningbouw ging door op 09/07/2019. De contractuele einddatum van 
10/05/2019 schoof op met 35 kalenderdagen door weerverlet (2 winters) en 27 dagen door de 
verrekeningen (ten belope van €25.025,40). 
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De omgevingswerken kenden een moeizame start. Een van de twee torenkranen woningbouw was 
niet op tijd weg van de bouwplaats, een deel van het terrein moest nog bouwrijp gemaakt worden 
en de aanvullingen rond de gebouwen moesten bijkomend verdicht worden om er verharding te 
kunnen aanleggen. De omgevingswerken werden uiteindelijk opgeleverd eind oktober 2019. De 
verhuring van de woongelegenheden kon, gezien de onbereikbaarheid van de toegangen, pas na 
de afwerking van de omgeving. De meeste appartementen werden verhuurd vanaf 01/12/2019. 
De 4 Vlabinvest-appartementen vanaf 01/01/2020. 
Uniek aan dit project is dat de laatste 2 appartementen zullen verhuurd worden buiten het sociaal 
huurstelsel aan de naastgelegen zorginstelling De Valier. 
De totale kostprijs voor dit project bedraagt €4.012.118,70 (inclusief btw). De totaalkost van de 2de 
fase huur van het project Monnikbos ligt hoger dan 1e fase huur (€3.092.405.49). Deze meerkost is 
te wijten aan de beperktere subsidie huisvestingsinitiatieven (€180.000 i.p.v. €300.000) en aan de 
overschrijding van het kostprijsplafond infrastructuur- en omgeving. 
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6.4 Projecten in uitvoering 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 36 huurappartementen en 6 koopwoningen 

Typologie Huur: 2x A 1/2 + 9x A 2/3 + 21x A 2/4 • Koop: 6x E 3/5 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur & omgevingsaanleg) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Filip De Mulder architect uit Wemmel 

Stedenbouwk. vergunning 04/04/2016 • rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie KTP 21.02.2017 BP+FS3 

Aanbest. & bestelbedrag 06/09/2017 • € 6.181.686,54 excl. btw 

Aannemer woningen nv Algemene Ondernemingen Robert WYCKAERT uit Gent 

Aanvang & uitv.termijn 09/04/2018 • 570 kalenderdagen 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur D+A Consult nv uit Halle 

Aannemer infrastructuur SOGA nv uit Verrebroek 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na open aanbesteding op 06/09/2017 werden de bouwwerken toegewezen aan nv Algemene 
Ondernemingen Robert Wyckaert uit Gent. De bouwwerkzaamheden startten op 09/04/2018. 
Volgens overeenkomst was de oplevering van de bouwwerken voorzien eind 2019. 
Tijdens de uitvoering van de werken zorgden echter 2 grote hindernissen voor aanzienlijke vertra- 
ging. Enerzijds was dat de uitgestelde aanleg van de nutsvoorzieningen die door Fluvius pas kon 
ingepland worden na het bouwverlof (omdat de onderaannemers pas dan beschikbaar waren). 
Anderzijds waren er problemen met de onderaannemers van het buitenschrijnwerk en de 
gevelbekleding (in faling). De voorlopige oplevering wordt verwacht eind april 2020. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 18 huurappartementen 

Typologie 3x D 1/2 + 6x D 2/3 + 9x D 3/4 

Stand van zaken In uitvoering 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen TV Rossaert-Thiers architecten, LAUd-Living F01 uit Schaarbeek 

Stedenbouwkundige vergunning 22/09/2016 • rechtsgeldig 

Aannemer woningen nv Elpers uit Merchtem 

Aanvang & uitvoeringstermijn 17/09/2018 • 460 kalenderdagen 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Ondernemingen De Jonghe en Zoon uit Aalst 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De initiële aanvangsdatum van 17/09/2018 werd vertraagd met 184 kalenderdagen wegens 
ontoegankelijk terrein. Aannemer Elpers nv uit Merchtem startte de bouwwerken op 19/03/2019. 
De doorgevoerde noodzakelijke wijzigingen werden verrekend. De natte winter van 2019 zorgde 
voor enige vertraging in de uitvoering van het gevelmetselwerk. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 7 huur- en 16 koopwoningen (fase 1) en 24 huurduplexen (fase 2) 

Typologie 7x E 3/5 + 16x E 3/6 • 10x D 2/3 + 12x D 2/4 + 2x D 3/5 

Stand van zaken Vergunning fase 1 rechtsgeldig 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Pajo Plan architecten bv-bvba uit Pepingen • dossier overgedragen aan Filip De 
Mulder uit Wemmel vanaf DO 

Stedenbouwk. vergunning 28/12/2017 

Beoordelingscommissie MJP 26.02.2014 BP+FS3+SSI 

Aanbest. & bestelbedrag 24/10/2018 • €3.829.691,57 

Aannemer woningen nv Bouwonderneming Damman uit Deerlijk 

Aanvang & uitv.termijn 18/02/2019 • 500 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Aannemer infrastructuur Pevenage & Zn uit Zottegem 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De sluitingen van de opdrachten aanneming woningbouwen infrastructuur dienden voor het jaareinde 
van 2018 rond te zijn. Zo kon het project nog op de overgangslijst voor subsidiëring van 
infrastructuurwerken bij koopwoningen. Op 28/12/2018 werd de uitvoering van de bouwwerken fase 1 
gegund aan Bouwonderneming Damman uit Deerlijk (contractuele aanvangsdatum: 18/02/2019). 
De VMSW gunde de infrastructuurwerken aan Pevenage & Zn uit Zottegem. 
Vooreerst werd de 1ste fase van de wegenis- en infrastructuurwerken uitgevoerd. 

Na volledige uitharding van de eindlaag in zichtbeton en de vooraanleg door de nutsmaatschappijen 
(incl. verwijderen voedingskabel papierlood en ingebruikname hoogspanningscabine) werd de 
bouwplaats vrijgegeven voor opstart van de bouwwerken fase 1. 
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Dit project omvat 23 woongelegenheden: 6 sociale huur, 1 Vlabinvest huur en 16 koop. Midden 
december werd gestart met de bronbemaling10 en actualisatie van het technisch verslag en de
conformverklaring i.k.v. grondverzet. 

10
Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt 
afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en 
en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te 
verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van 
kelders, ondergrondse parkeergarages enz.
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 28 huurappartementen, 9 huurwoningen en 18 koopwoningen 

Typologie 20x A 2/3 + 3x A 3/4 + 4x A 3/5 • 9x E 3/5 • 11x E 3/5 + 7x E 3/6 

Stand van zaken Aanvraag stedenbouwkundige vergunning DBA 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Coppens & Coen architecten uit Aalst 

Beoordelingscommissie MJP 27/10/2015 BP+SSI 

Aanvang & uitv.termijn xxx • xxx kalenderdagen 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
De stedenbouwkundige vergunning voor zowel de wegenis-, infrastructuur- en omgevingswerken 
als de eerste fase van 27 grondgebonden woongelegenheden werd afgeleverd door het 
gemeentebestuur op 06/02/2018. De 28 appartementen fase 2 werden uit de vergunning 
geschrapt. De Bestendige Deputatie wees op 17/06/2018 het ingediende beroep af. 
Daarop werd een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
ingediend. Op 05/11/2019 vernietigde de RvVB de beslissing van de Bestendige Deputatie. In de 
gelijklopende procedure “zaak der wegen”, werd nog geen uitspraak gedaan. 
Er zal opnieuw overleg worden ingepland met diverse vergunningverlenende actoren om de 
voortgang van het project te bekijken. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 8 huurappartementen, 6 koopwoningen 

Typologie 4x A 1/2 + 4x A 2/4 + 2x E 3/4 + 4 E 3/5 

Bouwaanvraag Stand van zaken 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Ontwerpburo Desinjee uit Ninove (voorheen Kris Torrekens) 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur Arcadis VDS bvba uit Haaltert 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op 25/02/2019 ontvingen wij bericht van de verderzetting tot nietigverklaring van de vergunning 
voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit dossier werd behandeld op 17/09/2019 en in 
beraad genomen. Op 28/10/2019 kregen wij via onze raadsman het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
De Raad vernietigde opnieuw de vergunning die werd verleend door de Deputatie op 17/05/2018. 
Hierbij verwierp de Raad quasi alle argumenten van de verzoekers. 
En gaat alsnog over tot vernietiging omdat de Deputatie een voorwaarde omtrent de reliëf- 
wijzigingen had opgelegd om de mogelijks onduidelijke aanvraag op dit punt op te vangen. De 
plannen werden hierop aangepast waarbij de problematiek van het reliëf nauwkeuriger werd 
aangegeven en met deze aangepaste plannen kan de procedure voor de Deputatie worden 
verdergezet. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 28 appartementen en 30 grondgebonden woningen 

Typologie 4x A 1/2 + 16x A 2/3 + 6x A 3/4 + 2x A 4/5 • 1x E 1/2MV + 2x E 2/4 + 24x E 3/4 + 4x 
E 3/5 

Stand van zaken Voorontwerp bouw en infrastructuur 

Partners Vlabinvest • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen, stedenbouw & 
infra 

THV Comodo architecten / BUUR / ARA uit Leuven 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 BP+FS3+SSI . 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

Ontwerper infrastructuur THV Comodo architecten / BUUR / ARA uit Leuven 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na heel wat procedures en bezwaren werd eind 2018, op aangeven van de ontwerpers, beslist om 
het bestaande project te herbekijken. Onder motivatie van ‘gewenste beleidsmatige ontwikkeling’ 
biedt de nieuwe Codex mogelijkheden aan vergunningsverlenende overheden om af te wijken van 
een vergunde niet vervallen verkaveling van meer dan 15 jaar oud, zoals hier het geval. 
De gemeente Asse bevestigde in deze denkpiste te willen meegaan. 
Met behoud van de geest van het ontwerp werd een aangepast voorontwerp opgemaakt waarbij in 
zo groot mogelijke mate tegemoet gekomen werd aan de bezwaren uit de buurt, met maximaal 
behoud van het aantal woongelegenheden en met een volledige conformiteit naar maximaal 
toegelaten aantal woonlagen. 
Er werd een aangepast voorontwerp ingediend op basis van het door de VMSW op 25/05/2019 
goedgekeurde schetsontwerp. Intussen wordt verder overlegd met het gemeentebestuur, de 
VMSW en de ontwerpers. 
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Algemene informatie 

Programma Renovatie van 30 naar 25 huurappartementen 

Typologie 5x A1/2MV + 5x A1/2 + 10x A 2/3 + 5x A 3/4 

Stand van zaken Basis aanbesteding 

Partners Niet van toepassing 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Prisma Architecten uit Aalst (voorheen Coppens & Coen) 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na de gunstige adviezen schetsontwerp van 15/12/2017 en het voorontwerp van 17/07/2018 werd 
een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Naar aanleiding van de opmaak van het 
dossier basis aanbesteding werd door bvba Lambda-max (studiebureau stabiliteit) voorgesteld om 
verdere analyses te laten uitvoeren op de bestaande structurele elementen (vloerplaten en 
kolommen). Deze studies werden besteld bij en uitgevoerd door studiebureau Arenatum. De 
resultaten werden geanalyseerd door beide studiebureaus (voor wat betreft betonstructuren) en 
studiedienst van Ploegsteert (voor vloerplaten balken en potten). Het DC van 02/05/2019 besliste 
om een bijkomende studie te bestellen bij een erkend keuringsorganisme. 
De vooropgestelde aanbestedingsprocedure werd uitgesteld. In afwachting van een definitieve 
beslissing worden verschillende alternatieven overwogen en onderzocht. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 10 sociale huurwoongelegenheden 

Typologie 5x A 1/2 + 5x A 2/3 of 2/4 

Stand van zaken Voorontwerp 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Architectenvereniging THV Devriendt – Cassiman uit Asse. 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau BVP uit Destelbergen 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het ontwerp voor het woonproject Vollezele, Oudstrijdersplein werd op 28/11/2018 ingediend  
voor de meerjarenplanning. De VMSW keurde het ontwerp goed op 13/12/2018. Het dossier 
werd opgenomen op de meerjarenplanning door de BeCo van februari 2019. 
Providentia treedt eveneens op als bouwheer voor infrastructuur. Na de 
onderhandelingsprocedure werd Studiebureau BVP aangesteld als ontwerper infrastructuur. 
Het schetsontwerp werd opgemaakt en goedgekeurd door de VMSW. 
In voorbereiding van goedkeuring van het voorontwerp infrastructuur wordt de organisatie van de 
‘kennisgeving aan de bevolking’ en de ‘plenaire vergadering’ voorzien. Nadien kunnen de stukken 
voor de aanvraag van de gezamenlijke omgevingsvergunning opgemaakt worden. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 30 sociale woongelegenheden (huur / koop / Vlabinvest koop) 

Typologie 10x A 2/3 + 10x A 2/4 + 10x E 3/4 tot 3/6 

Stand van zaken Schetsontwerp 

Partners VMSW (infrastructuur) • Vlabinvest (koop) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Devriendt-Cassiman uit Asse 

Infrastructuur • opdrachtgever VMSW 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Na het akkoord van het CBS over de principeschetsen voor de ontwikkeling van een gemengd 
sociaal woonproject met 20 tot 35 eenheden (koop/ huur/ Vlabinvest koop) en een  
onderhoudsluwe openbare ruimte voor jeugdwerking, werd het bijzonder bestek tot aanstelling van 
ontwerper architectuur opgemaakt en goedgekeurd. Op 18/12/2018 mochten wij vier valabele in- 
schrijvingen ontvangen, waaruit de projectjury op 15/02/2019, na grondig nazicht en beraad, een 
laureaat voorstelde. Het juryverslag en het gunningsvoorstel werden bekrachtigd door de Raad 
van Bestuur op 26/02/2019 (voorlopige versie) en op 05/09/2019 (definitieve versie). 
Bij startvergadering op 27/09/2019 werd de basisschets opgemaakt door ontwerpers Devriendt- 
Cassiman in detail besproken. Met de zegen van bevoegde schepen wordt verder ontwerp 
opgestart voor een woonproject met (in eerste fase) negen ‘urban villa’s’ waarin 20 appartementen 
en 10 grondgebonden woningen voorzien worden. 
Als inleidende actie, om het draagvlak van het project in de buurt te verhogen, verklaart onze RvB 
zich akkoord met de aanleg van een openbare speelruimte langsheen de toekomstige 
toegangsweg vanuit de Cypriaan Verhaevertstraat. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 29 huurappartementen en 17 koopwoningen 

Typologie Huur: 3x A 1/2 + 10x A 2/3 + 16x A 3/4 

Koop: 15x E 3/4 + 2x E 3/5 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners Vlabinvest (6 huur) • VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 
(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 28/12/2018 

Beoordelingscommissie MJP 26/02/2014 BP FS3 en SSI 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau Quadrant uit Kortenberg 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Voor het project Grimbergen Spiegelhofvoetweg werd een tweede omgevingsvergunning 
afgeleverd door de gemeente op 28/12/2017. Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend. 
Na de hoorzitting verleende de Deputatie alsnog de vergunning waarna de buurtbewoners de 
nietigverklaring van de vergunning aanvroegen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De 
Raad oordeelde dat een groot deel van de middelen gegrond was en vernietigde op 05/11/2019 de 
beslissing van de Deputatie. 
De Deputatie dient opnieuw te beslissen binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf 06/11/2019. 



 Activiteitenverslag 2019 72 

G
rim

be
rg

en
 

(S
tr

om
be

ek
-B

ev
er

) 
Lu

itb
er

g 

Algemene informatie 

Programma Bouwen van 54 huurappartementen 

Typologie 16x A 1/2 + 38x A 2/3 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners VMSW (infrastructuur) 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Studiebureau W.J. & M.V. Van Campenhout nv uit Grimbergen 
(Strombeek-Bever) 

Stedenbouwk. vergunning 18/04/2016 • schorsing 02/06/2016 • geweigerd 08/09/2016 • 23/12/2019 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper infrastructuur Studiebureau Meso uit Strombeek 

Aannemer infrastructuur 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het dossier werd eerst herwerkt naar de nieuwe EPB-normering 2019 vooraleer kon overgegaan 
worden tot de omgevingsaanvraag. Gelet op de maximale bebouwingsoppervlakte was dit geen 
eenvoudige opgave. 
Op 27/08/2019 werd de vergunningsaanvraag met het aangepaste ontwerp ingediend. 
De technische dienst van de gemeente vroeg bijkomende informatie op inzake de 
hemelwaterhuishouding. Op 28/10/2019 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard. In 
zitting van 23/12/2019 verleende het college van burgemeester en schepenen de 
omgevingsvergunning onder de voorwaarden van externe adviezen zoals brandweer, technische 
dienst en Fluvius. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 20 koopwoningen en gemeenschapshuis 

Typologie Koop Vlabinvest: 12x E3/5 + 8x E3/4 

Zorgwoning voor 10 cliënten 

Stand van zaken Aanstellingsprocedure ontwerper woningbouw 

Partners Vlabinvest als eigenaar van de grond - Ons Tehuis Brabant vzw11

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Vermeiren - De Coster architecten uit Antwerpen 

Infrastructuur • niet van toepassing, uitgeruste weg 

Ontwerper infrastructuur Niet van toepassing 

Aannemer infrastructuur Niet van toepassing 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op 19/02/2019 ging de projectjury door voor de opdracht “bouwen van 20 koopwoningen en een 
zorgwoning voor 10 cliënten”. 
De projectjury besliste uiteindelijk unaniem, na afweging van eerder geformuleerde opportuniteiten 
en bezwaren. Het project van de ontwerpers Vermeiren-De Coster architecten uit Antwerpen, werd 
merkelijk hoger gequoteerd dan de andere inschrijvingen en de opdracht werd aan hen 
toegewezen. Op basis van de ingediende stukken achtte de jury deze inschrijver het meest 
vakkundig. In zitting van 04/07/2019 werd de toewijzing bekrachtigd door RVB. Na kennisgeving 
van de beslissing aan de ontwerpers werd de opdracht gestart. In eerste instantie ging het overleg 
door met Ons Tehuis Brabant ter verduidelijking van hun wensen en noden rond de zorgwoning. 

11 Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen
met een mentale beperking. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van 19 huurwoongelegenheden 

Typologie 6x A 1/2 + 3x A 2/3 + 5x A 2/4 + 3x A 3/4 + 2x A 3/5 

Stand van zaken Bouwaanvraag 

Partners Vlabinvest als eigenaar van de grond 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Filip De Mulder architect bvba uit Wemel 

Stedenbouwk. vergunning 12/07/2018 na beroep 06/02/2019 rechtsgeldig 

Beoordelingscommissie MJP 13/11/2017 

Infrastructuur • niet van toepassing, uitgeruste weg 

Ontwerper infrastructuur Niet van toepassing 

Aannemer infrastructuur Niet van toepassing 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Op 06/12/2018 besliste de deputatie na hoorzitting om de omgevingsvergunning toe te kennen met 
voorwaarden. Eén van de voorwaarden was bijkomende parkeermogelijkheid en in het bijzonder 
voor het laden en lossen langsheen de Molenstraat. Voor de opmaak van het definitieve ontwerp 
en de basisaanbesteding was nog een mechanisch en milieutechnisch onderzoek van de grond 
noodzakelijk. Dit onderzoek werd na prijsvraag toegewezen aan firma Vanderkeulen bvba uit 
Ternat. Met de resultaten, die overigens gunstig waren, kon de ingenieur stabiliteit de nodige 
studie voor de funderingen opmaken. De ontwerper startte intussen met de opmaak van een 
bijkomende eenvoudige vergunningsaanvraag voor de extra parkeermogelijkheid langs de 
Molenstraat. Het dossier zal voorgebracht worden op de beoordelingscommissie van 25/02/2020 
om het te laten opnemen op de korte termijnplanning. 
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Algemene informatie 

Programma Bouwen van minimum 45 sociale woongelegenheden (zowel huur- als koop- 
woningen, inclusief 4 eenheden voor specifieke doelgroep) 

Typologie Nog te bepalen 

Stand van zaken Aanbestedingsdossier aanstelling integraal bouwteam 

Partners Vlabinvest (grondeigenaar) • VMSW (infrastructuur) • Gemeente Londerzeel 
(infrastructuur) 
Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Nog aan te stellen 

Beoordelingscommissie MJP 26/06/2014 

Infrastructuur • opdrachtgever Providentia 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het project Londerzeel Argo-site, een samenwerking tussen het gemeentebestuur van 
Londerzeel, VMSW, Vlabinvest en Providentia, wordt als pilootproject ontwikkeld onder een 
nieuwe procedure, met name “Design & Build grote projecten”. Na de opening van de biedingen 
mochten wij in fase I “kandidatuurstelling” 3 inschrijvingen weren, die op voorstel van het 
beoordelingscomité alle 3 toegelaten werden tot de fase “projectvoorstel”. 
Op 22/02/2019 ging de opening der biedingen fase II “projectvoorstel” door. De 3 
inschrijvers presenteerden hun visie en ontwerpen aan de projectjury op 30/10/2019. 
Gelet op het stuiten op 1 of meer van de in het basisbestek opgenomen uitsluitingscriteria 
dienen, na gedetailleerd nazicht van de biedingen en na aansluitend juridisch advies met 
betrekking tot wetgeving overheidsopdrachten, 2 van  de  3  inschrijvers  geweerd  te  worden. 
De  projectjury verklaarde  zich  unaniem  akkoord  tot  gunning  van  de  opdracht  aan   de 
enige resterende ontvankelijke inschrijver, met name A C  H  Bouw  nv  uit  Antwerpen 
(algemeen aannemer) i.s.m. A2D Architects (ontwerper woningbouw) & D+A Consult (ontwerper 
infra). 
Het evaluatieverslag en het gunningsvoorstel werden ter bekrachtiging voorgelegd aan de RVB op 
07/11/2019 en het CBS van Londerzeel op 18/11/2019. 



      Activiteitenverslag 2019 76 

O
pw

ijk
 

R
en

ov
at

ie
 K

on
ke

lg
oe

d 

Algemene informatie 

Programma Renovatie van 31 appartementen, Konkelgoed 49, 51, 53 met indexen, 55 
en 57 

Typologie Bestaande typologie blijft behouden 

Stand van zaken Haalbaarheidsstudie / schetsontwerp 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen Prisma architecten uit Aalst 

Infrastructuur • niet van toepassing, renovatiedossier 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het  renovatieproject  Konkelgoed  betreft  1  woongebouw  met  6  bouwlagen,  waarin  zich     
31 appartementen  bevinden.  Bij  gunningsbeslissing  van  06/04/2017  (deelopdracht  binnen de 
aanstellingsprocedure ontwerpers voor het dossier Groot-Bijgaarden Reinaertwijk) besliste de 
RVB over de toewijzing van de studieopdracht architectuur voor het woongebouw Opwijk 
Konkelgoed aan de Architectenassociatie Coppens & Coen bvba uit Aalst, nu Prisma architecten. 
Na gedetailleerd onderzoek van de huidige toestand en de  mogelijkheden  van  het 
woongebouw, opteerde de RVB op 26/02/2019 voor 1 globale renovatie in 4 fases. 
Het voorontwerp werd door Prisma architecten in die zin opgemaakt en ter advies 
doorgestuurd naar de VMSW. Overleg met de sectorarchitecte zal ingepland worden na ontvangst 
van het advies. 
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Algemene informatie 

Programma Nieuwbouw van zes grondgebonden eengezinswoningen 

Typologie Nog te bepalen 

Stand van zaken Aanstellingsprocedure ontwerpers 

Woningbouw & infrastructuur• opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen 

Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Het projectgebied situeert  zich  aan  de  rand  van  de  dorpskern  van  Mazenzele,  langsheen 
de Steenweg tussen Asse en Dendermonde, hoek  met  de  Molenstraat. Het perceel sluit aan 
bij de recente Matexi-verkaveling. Ontsluiting van de woningen dient worden voorzien te worden 
via een nog aan te leggen ventweg12 naar de Molenstraat. Er worden eengezinswoningen van
het type BEN, Bijna Energie Neutraal, gevraagd. Op de  vraag  van  Providentia  tot  realisatie 
van 2 x 6 gestapelde woningen wenste het gemeentebestuur niet in te gaan. 
Voor dit project werd de aanstellingsprocedure voor  ontwerper  woningbouw  als 
infrastructuur gelijktijdig gevoerd. Providentia treedt hier op als opdrachtgevend bestuur voor 
infrastructuur. Bij opening biedingen op 22/01/2020 mochten wij 3 inschrijvingen ontvangen. 
Deze worden, zoals gebruikelijk, door een projectjury geëvalueerd. 

12 Een ventweg is een weg die parallel loopt aan een andere weg, de zogenaamde hoofdweg. Meestal gaat het bij de 
hoofdweg om een doorgaande weg. Het lokale verkeer maakt gebruik van de ventweg, die zijn naam ontleent aan de 
handelaren die hun waren aan de ventweg verkochten aan de bewoners. Aan ventwegen zijn ook  vaak 
parkeerplaatsen te vinden. 



 Activiteitenverslag 2019 78 

Ze
m

st
 

(L
aa

r)
 

La
re

m
ol

en
w

eg
 

Algemene informatie 

Programma Bouwen van 16 huurappartementen + 8 koopwoningen 

Typologie 8x A 2/3 + 8x A 2/4 

Stand van zaken Aanstelling ontwerper 

Partners VMSW (infrastructuur) • gemeentebestuur Zemst 

Woningbouw • opdrachtgever Providentia 

Ontwerper woningen S3Architecten bvba uit Mechelen 

Infrastructuur • opdrachtgever Gemeentebestuur Zemst 

Ontwerper infrastructuur S3A uit Mechelen 

 Bijkomende toelichting dossiervoortgang in 2019: 
Dit dossier kende weinig voortgang in 2019. 
Er worden besprekingen met de betrokken partijen ingepland. 
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6.6 Verkoop en aankoop van gebouwen (en gronden) 
6.6.1 Vrijwillige verkoop van onverhuurbare sociale huurwoningen 

Onverhuurbare sociale huurwoningen zijn sociale huurwoningen die niet meer verhuurd kunnen 
worden omdat ze niet meer voldoen aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode (elementaire 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vereisten van brandveiligheid, vereisten 
inzake minimale omvang van de woning). 
Deze kunnen onmiddellijk verkocht worden wanneer een totale renovatie van de wijk niet tot de 
mogelijkheden behoort. 

6.6.1.1 Kapelle-op-den-Bos, Kerselaarlaan 9 
Deze woning betrof een halfopen bebouwing in een rij met 3 andere woningen waarvan enkel het 
aangrenzende huis nog in eigendom is van Providentia. Hiermee rekening houdend, alsook met de 
boekhoudkundige waarde, werd beslist om dit gebouw openbaar te verkopen. De geschatte 
waarde bedroeg €170.000. 

De verkoop verliep volgens de procedure via de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. Dit 
betekende dat er eerst schriftelijke biedingen moesten gebeuren. Op 18/12/2018 organiseerde een 
commissaris van deze Vlaamse dienst een zitdag waarbij geïnteresseerden mondelinge biedingen 
konden uitvoeren, startend met het hoogste schriftelijke bod. Uiteindelijk werd de woning 
toegewezen aan de verkoopprijs van €200.000. De ondertekening van de akte ging door op 
01/04/2019. 

6.6.1.2 Kapelle-op-den-Bos, Sint-Niklaaswijk 30 
Deze woning betrof eveneens een halfopen bebouwing, onder één dak met een andere woning die 
nog in eigendom is van Providentia. Hiermee rekening houdend, alsook met de boekhoudkundige 
waarde, werd beslist om dit gebouw openbaar te verkopen. De geschatte waarde bedroeg 
€170.000. 
De verkoop verliep eveneens volgens de procedure via de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties 
waarbij eerst schriftelijke biedingen gebeurden. 
Op 27/05/2019 organiseerde een commissaris van deze Vlaamse dienst dan een zitdag waarbij 
geïnteresseerden mondelinge biedingen konden uitvoeren, startend met het hoogste schriftelijke 
bod. Uiteindelijk werd de woning toegewezen aan een prijs van €170.000. De akte werd 
ondertekend op 30/10/2019. 

6.6.1.3 Kapelle-op-den-Bos, Kerselaarlaan 53 
Deze woning, ook een halfopen bebouwing in een rij met 3 andere woningen waarvan geen enkele 
andere nog in eigendom van Providentia. 
Hiermee rekening houdend, alsook met de boekhoudkundige waarde, werd beslist om dit gebouw 
openbaar te verkopen. De geschatte waarde bedroeg €170.000. 
Ook deze verkoop verliep volgens de procedure via de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties 
waarbij eerst schriftelijke biedingen konden ingediend worden. Op 24/06/2019 organiseerde een 
commissaris van deze Vlaamse dienst een zitdag waarbij geïnteresseerden mondelinge biedingen 
konden uitvoeren, startend met het hoogste schriftelijke bod. Uiteindelijk werd de woning 
toegewezen aan een prijs van €170.000. De ondertekening van de akte vond plaats op 
23/12/2019. 
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6.6.2 Aankoop van eerder verkochte sociale koopwoningen 
6.6.2.1 Asse, Kazernestraat 6 
Op 11/03/2016 verkochten wij dit goed als één van de 29 nieuwe sociale koopwoningen van het 
project PIVO te Relegem (Asse). Bij de oorspronkelijke verkoop pasten wij nog de oude 
regelgeving toe, omtrent de verplichtingen van de kopers. Dit hield in dat de koper of één van zijn 
wettelijke erfgenamen gehouden werd tot het effectief en gewoonlijk verblijf als volle eigenaar in de 
gekochte woning gedurende een termijn van 20 jaar. 

In augustus 2018 brachten de oorspronkelijke kopers ons op de hoogte van hun wens om deze 
woning te verlaten. 
Bijgevolg konden wij het recht van wederinkoop of het recht van schadevergoeding uitoefenen 
volgens artikel 84 §1 van het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Wij evalueerden de staat van de woning en maakten volgende berekening: 

INDEXERING WEDERINKOOPPRIJS 

Op 04/10/2018 besliste onze Raad van Bestuur om deze woning weder in te kopen voor 
€211.887,08. De akte werd verleden door een commissaris van de Vlaamse dienst 
Vastgoedtransacties op 18/02/2019. 

6.6.2.2  Liedekerke, Heidestraat 10 
Op 25/10/2017 verkochten wij dit goed als één van de 16 nieuwe sociale koopwoningen van het 
project Monnikbos (zone 2, fase 2) te Liedekerke. Bij de oorspronkelijke verkoop pasten wij nog de 
oude regelgeving toe, omtrent de verplichtingen van de kopers. Dit hield in dat de koper of één van 
zijn wettelijke erfgenamen gehouden werd tot het effectief en gewoonlijk verblijf als volle eigenaar 
in de gekochte woning gedurende een termijn van 20 jaar. 
In januari 2019 brachten de oorspronkelijke kopers ons op de hoogte van hun wens om deze 
woning te verlaten. 
Bijgevolg konden wij het recht van wederinkoop of het recht van schadevergoeding uitoefenen 
volgens artikel 84, §1 van het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Wij evalueerden de staat van de woning en maakten volgende berekening: 

INDEXERING WEDERINKOOPPRIJS 

Jaar oorspronkelijke verkoop woning 
Jaar wederinkoop woning 

2016 
2018 

Gezondheidsindex juni (jaar voorafgaand aan oorspronkelijke verkoop) 
Gezondheidsindex juni (jaar voorafgaand aan jaar aankoopbeslissing) 

€122,38 
127,16 

Oorspronkelijke verkoopprijs (1) €185.770,04 
Kosten van de koop (2) 
Totaal (1+2) 

€6.376,32 
€192.146,36 

Indexatie (3) 
Verbeterings-en herstellingswerkzaamheden (4) 

€199.651,34 
€12.235,74 

Totaal €211.887,08 

Jaar oorspronkelijke verkoop woning 2017 
Jaar wederinkoop woning 2019 
Gezondheidsindex juni (jaar voorafgaand aan oorspronkelijke verkoop) 125,29 
Gezondheidsindex juni (jaar voorafgaand aan jaar aankoopbeslissing) 129,24 
Oorspronkelijke verkoopprijs (1) €227.043,98 



      Activiteitenverslag 2019 81 

€240.491,36 
Op 07/02/2019 besliste onze Raad van Bestuur om deze woning weder in te kopen voor 
€240.491,36. 
De akte werd verleden door een commissaris van de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties en vond 
plaats op 07/05/2019. 

6.6.3 Aankoop gebouwen en grond 
6.6.3.1 Bever, Plaats 21 t.e.m. 24 – erfpacht 
De Raad van Bestuur keurde al op 03/12/2015 het principe van erfpacht goed voor het project 
Plaats 21-24 teneinde er een huurproject te realiseren. 
Op woensdag 24/04/2019 werd de erfpacht ondertekend voor 99 jaar tussen OCMW en gemeente 
Bever enerzijds en Providentia anderzijds, voor notaris De Stadsbader uit Galmaarden. Plaats 21- 
24 is gelegen in het centrum van Bever, naast de kerk en vlakbij het gemeentehuis en het OCMW 
en omvat volgende panden: Plaats 21A, 21B, 22, 23, 23A en 24B1 en 24B2. 
Een aantal panden waren bij het verlijden van de akte nog bewoond en de huurcontracten van 
deze bewoners werden overgenomen vanaf 01/05/2019. 
De bewoners moeten echter herhuisvest worden omdat het de bedoeling is de woningen te slopen 
voor een volledig nieuwbouwproject. 

6.6.3.2 Merchtem, Bogaerdstraat 1 – voorkooprecht 
De Raad van Bestuur van 05/09/2020 bekrachtigde de beslissing van het Directiecomité om het 
voorkooprecht uit te oefenen voor het leegstaande handelshuis Bogaerdstraat 1, groot 9a 87ca en 
dit voor een bedrag van €375.000,00. Het pand is gelegen pal in het centrum van Merchtem. 
Het gemeentebestuur is reeds eigenaar van het naastgelegen pand Bogaerdstraat 3. 
In samenwerking met de gemeente Merchtem zal de uiteindelijke bestemming van deze aankoop 
onderzocht en gerealiseerd worden. 

Kosten van de koop (2) 
Totaal (1+2) 

€4.300,00 
€231.343,98 

Indexatie (3) €238.637,53 
Verbeterings-en herstellingswerkzaamheden (4) €1.853,83 
Totaal  
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6.7 Grondreserves – bouwgronden op 31/12/2019 

6.7.1 Onbebouwde uitgeruste percelen 

Ligging perceel ha a ca 
Asse, "Stevensveld", Heilig Hartlaan 09 56 

Asse (Relegem), Veldstraat 07 03 

Asse (Zellik), “centrum”, Noorderlaan 21 51 

Dilbeek, "Wolsemveld" 53 65 

Gooik (Kester), Nieuwe Joen 28 0 

Grimbergen “Potaarde", Oude Mechelsestraat 33 20 

Liedekerke, "Monnikbos" 03 70 28 

Meise "Manke Vos", Zerlegem 01 87 59 

Meise (Wolvertem), De Vlieten 15 68 

Merchtem, Clerenblock 07 73 

Merchtem, “Molenblock” 10 17 

Opwijk (Mazenzele), Molenstraat 14 88 

Roosdaal (Borchtlombeek), Abeelstraat, Kapelleweg 43 98 

Roosdaal (O.L.Vr.-Lombeek), Derrevoorstraat 43 78 

Roosdaal, "Steenmeersstraat" 50 0 

Zemst (Elewijt) "Dries", Marjoleinstraat, Bonekruidstraat 46 18 

Zemst (Weerde), Hertevoetweg 64 81 

Totaal 10 ha 8 are 3 ca 
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6.7.2  Onbebouwde niet uitgeruste percelen 

Ligging perceel ha a ca 

Affligem (Hekelgem), Pastorijweg, Brusselbaan 01 58 30 

Asse, "Bergestraat" 79 65 

Asse, "Heilig Hartlaan" 01 31 46 

Asse, “Krokegemseweg”, Mergelweg 01 08 79 

Asse (Relegem), Veldstraat 36 63 

Asse (Zellik), "Meiboomstraat" 22 11 

Bever, Freest 21 11 

Boortmeerbeek (Hever), Heverveld, Slagveldweg 04 02 15 

Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Cantecleerstraat, Reinaertstraat 01 42 47 

Dilbeek (Itterbeek), Oude Ninoofsebaan 77 20 

Dilbeek, (St. Ulriks-Kapelle), Brusselstraat 28 04 

Galmaarden, “centrum”, Dorp 62 90 

Galmaarden (Tollembeek), “Flieterkouter” 01 30 81 

Gooik (Kester), Nieuwe Joen 03 65 62 

Grimbergen (Humbeek), Dr. Carlierstraat-Kerkveldweg 46 86 

Grimbergen (Humbeek),”Kruisstraat” 01 10 44 

Grimbergen, "Luitberg" 95 86 

Grimbergen, "Spiegelhofvoetweg" 01 39 67 

Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk), Preud’hommelaan 38 72 

Liedekerke, “Bosland”, Jagerspad, Slochtestraat 08 01 99 

Londerzeel, Stationsstraat 07 45 

Londerzeel (Malderen) 44 56 

Merchtem, ”centrum”, Harmonieblock 45 80 

Mechtem (Peizegem), Huibout 01 54 78 

Overijse “Terspauwt” 03 90 58 

Roosdaal 02 11 96 

Roosdaal, ”Steenmeersstraat” 50 93 

Totaal 39 ha 6 are 84 ca 
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HOOFDSTUK 7 VERMELDENSWAARDIG 

7.1 Onze organisatie 

7.1.1 CREAT aankoopcentrale 
Aankoopdienst Creat bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op met aankoopprocessen en 
de selectie van de beste aannemers, dienstverleners en leveranciers uit het marktaanbod. Deze 
expertise wordt ter beschikking gesteld van lokale overheden en andere partners, gebonden door 
de wetgeving overheidsopdrachten. 
Het CREAT Service Centrum, verder genaamd CREAT, is een aankoopcentrale die in 2012 werd 
opgericht vanuit de divisie ‘aanvullende diensten’ van TMVW/Farys. Dit vanuit de noodzaak die 
men aanvoelde om op vlak van de overheidsopdrachten meer samenwerking te creëren tussen 
gemeenten, steden, ziekenhuizen, OCMW’s, … alsook shms. De schaalvoordelen als gevolg 
hiervan zouden sowieso leiden tot een kostendaling. Daarnaast betekent het feit dat CREAT het 
contractbeheer op zich neemt eveneens een ontlasting (en kostendaling) voor de aangeslotenen, 
aangezien CREAT het beheer van de volledige overheidsopdracht op zich neemt. 
Samenwerken biedt een reeks voordelen: 
• vooraf gekende technische en financiële voorwaarden dankzij raamovereenkomsten
• scherpe prijs door schaal- en/of volume-effecten
• kwaliteit dankzij zorgvuldig geselecteerde leveranciers
• zowel standaardaankopen als maatwerk
• tijdsbesparing en minimale belasting van de eigen aankoopdienst
• kostendaling door de vereenvoudiging van de administratie
• expertise in wetgeving, techniek en onderhandelingen van gespecialiseerde aankopers bij

CREAT
• bestelgemak via online bestelmodule
De RVB van 07/02/2019 besliste principieel om een samenwerking met CREAT aan te gaan.
In het kantoorgebouw werden in de loop van 2019 een aantal werkplekken heringedeeld en
bijgemaakt en in dat kader werd reeds een eerste raamovereenkomst afgesloten met CREAT, nl.
voor de bestelling van extra kantoormeubilair.

7.1.2 BSO (Bindend Sociaal Objectief) – Resultaat voortgangstoets 
Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, die nagaat welke inspanningen 
de gemeenten leveren om het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen meet elk jaar – dus ook in de 
jaren waarin geen voortgangstoets plaatsvindt – het sociaal woonaanbod. 
Resultaten voortgangstoets 2018 
Op 10/07/2018 bracht Wonen-Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige 
indeling in categorieën in het kader van de voortgangstoets 2018. Voor gemeenten in categorie 1 
was de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 kregen 3 maanden de tijd om een 
plan van aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om 
het BSO te bereiken. Wonen-Vlaanderen beoordeelde de plannen van aanpak conform de 
voorwaarden en criteria van het Monitoringbesluit van 10/11/2011. Op basis van die beoordeling 
werden gemeenten ondergebracht in een categorie 2a en een categorie 2b. 
Op 14/12/2018 deelde de minister van Wonen de lijst met de definitieve onderverdeling van 
gemeenten in categorieën mee aan de Vlaamse Regering: 
- 198 gemeenten volgen het groeipad: zij komen terecht in categorie 1
- 94 gemeenten volgen het groeipad niet, maar leveren voldoende inspanningen om het bindend

sociaal objectief te bereiken: zij komen terecht in categorie 2a
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- 16 gemeenten volgen het groeipad niet en leveren onvoldoende inspanningen om het bindend
sociaal objectief te bereiken: zij komen terecht in categorie 2b

De gemeenten werden eind december 2018 door Wonen-Vlaanderen op de hoogte gebracht van 
de definitieve onderverdeling in categorieën. Het Monitoringbesluit bepaalt dat een gemeente die 
definitief wordt ondergebracht in categorie 2b, een overeenkomst kan sluiten met één of meer 
sociale woonorganisaties of openbare besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het 
engagement aan om in de periode 2019-2021 de maatregelen voor een bijkomend sociaal 
woonaanbod in de gemeente op te starten. 
De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2016 ondergebracht waren in 
categorie 2b en voor de periode 2017-2019 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten 
(10 van de 16), worden gevraagd hun overeenkomst te evalueren en desnoods aan te passen. 
Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Zij kunnen de evaluatie van de 
samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld ook op het lokaal woonoverleg bespreken. 
De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2016 niet ondergebracht waren in 
categorie 2b en dus geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (6 van de 16), zullen 
gevraagd worden een dergelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Wonen-Vlaanderen zal 
met elk van hen contact opnemen om een begeleidingsgesprek te houden in het voorjaar van 
2019. De begeleidingsgesprekken zullen plaatsvinden in de Vlaamse Administratieve Centra van 
de provincie waar de gemeente gelegen is.13

De RVB werd in kennis gesteld van de resultaten voor de gemeenten binnen ons werkingsgebied, 
met slechts 2 van onze gemeenten in 2b: 
o 4 gemeenten in categorie 1: Asse, Bever, Kampenhout en Liedekerke
o 15 gemeenten in categorie 2a: Boortmeerbeek, Dilbeek, Gooik, Grimbergen, Herne, Kapelle-

op-den-Bos, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Wemmel
en Zemst

o 2 gemeenten in categorie 2b: Affligem en Galmaarden

7.1.3 Kantoor Providentia, herinrichting N9 en parkeerproblematiek 
Op 12/03/2019 stelde de gemeente Asse ons in kennis van de vereiste onteigening van een deel 
van onze eigendom ter hoogte van de gewestweg, dit in het kader van de herinrichting van de 
N9. De onteigening is onvermijdelijk, het ontwerp van de wegenis wordt niet meer gewijzigd: de 
N9 wordt ter hoogte van het kantoorgebouw 3 vakken breed met aan beide zijden fietspad en 
voetpad. De openbare parkeerplaatsen aan de overzijde van de N9 worden geschrapt. 
Langs de zijde van het kantoorgebouw wordt ook een bijkomende inname door AWV14 gedaan.
De (her)aanleg van de parking zal een financiële impact hebben voor Providentia en er moet 
tevens rekening gehouden worden met: 
• voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers én personeel
• de bewoners van de achterliggende appartementen
• een totaalconcept van de parking dat praktisch en doordacht is
• bijkomende voorstellen om de parkeerproblematiek op te lossen, nu en tijdens de werken aan

de steenweg/ parking
• de veiligheid op de parking

13Bron: Wonen Vlaanderen 
14Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid met 

als taak het beheer en onderhoud van het wegennet in het Vlaams Gewest. 
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7.1.4 Opstart bureau Cyclops/Phoenixs najaar 2019 
3.250 panden beheren in een omgeving in beweging vraagt een aangepaste, degelijke, 
systematische en (veer)krachtige organisatie. De RVB keurde op 03/10/2019 de aanstelling van 
het bureau Cyclops goed voor wat betreft het noodzakelijke interim- en projectmanagement 
binnen onze dienst patrimonium. Het bureau staat voor change-, interim- en projectmanagement, 
de projectmedewerkers startten medio oktober op. 

7.1.5 Kwaliteitsbewaker 
Op 20/05/2019 startte de kwaliteitsbewaker bij Providentia op. Het doel van deze functie was een 
grotere aanwezigheid in onze gebouwen en op de werven om de uitgevoerde werken te 
controleren. Providentia wenst immers kwaliteitsvolle woningen aan te bieden aan de huurders 
en kopers. Het organisatie ontwikkelingstraject dat in 2017 werd opgestart om onze organisatie 
wendbaar te maken om de externe uitdagingen aan te gaan, gaf al aan dat dit o.a. door middel 
van een versterking van de interne organisatie moest gebeuren. 
Iedere dienst binnen Providentia heeft heel wat uitdagingen en projecten en deze moeten op een 
structurele manier worden aangepakt en kunnen gemeten worden. 
De aanwerving van de kwaliteitsbewaker gebeurde in dat kader. Samen met de uitwerking van 
het klachtenbeheer moet dit de kwaliteit van het patrimonium en de dienstverlening van 
Providentia verbeteren. 

7.1.5 Aanwervingen na stage Groep Intro en via IBO15

Door de groei binnen Providentia en de servicegerichte aanpak waar we willen naartoe groeien, 
was er binnen de dienst Onthaal & Communicatie nood aan bijkomende aanwervingen. 
Om al deze taken op een correcte, onderbouwde manier uit te werken en een degelijke service 
op lange termijn te garanderen naar onze huurders, moest er op korte termijn 1,5 fulltime 
medewerker worden aangeworven. 

- aanwerving deeltijdse onthaalmedewerker na stage via groep Intro
Voor de deeltijdse medewerker was er al een kandidate die eerder stage liep bij
Providentia via Groep Intro, zij werkte voorheen als receptioniste.
Zij werd aangeworven met een contract van 12u/week.

- aanwerving voltijdse onthaalmedewerker via IBO
Voor de voltijdse medewerker werd geopteerd om de aanwerving via een IBO-contract te
laten verlopen. Deze nieuwe medewerker startte op met een IBO-contract van 3 maanden
(mits goedkeuring VDAB) en onder begeleiding van de vaste onthaalmedewerkster. Het
contract ging na 3 maanden over naar een contract van bepaalde duur van 3 maanden.
Uiteindelijk werd het contract niet meer verlengd.

15 IBO of de Individuele BeroepsOpleiding is een opleidingsmaatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt 
om een werkzoekende aan te werven. Werkzoekenden die niet genoeg ervaring en competenties hebben, kunnen  
via een IBO-contract aan de slag bij een werkgever. Dat houdt in dat ze gedurende 1 tot en met 6 maanden een 
opleiding volgen op de werkvloer. 
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7.1.7 Toezicht sociale huisvesting - Globo
Eind november 2019 werd onze maatschappij onderworpen aan een globaal onderzoek of 
Globo16 door de afdeling Toezicht. Dit om verschillende domeinen te onderzoeken en om 
vervolgens het toezicht van de komende jaren af te stemmen op de resultaten van dit onderzoek. 
Volgende domeinen kwamen aan bod: 

- interne controle
- financiële gezondheid
- administratief beheer
- overheidsopdrachten
- inschrijvingen en toewijzingen sociale huurwoningen
- huurprijsberekening
- huurlasten
- inschrijvingen en toewijzingen sociale koopwoningen en sociale kavels

Het verloop van de inspecties op kantoor werd vooraf toegelicht aan de bestuurders en aan de 
medewerkers. Er dienden vooraf ook een aantal zaken te worden overgemaakt. 

De werking van Toezicht wijzigde doorheen de jaren: van losse inspecties of inspecties binnen 
een bepaald project naar drie vormen van toezicht (basistoezicht; verhoogd toezicht; periodiek 
globaal onderzoek). 
Er is per shm 1 globaal onderzoek per 5 jaar gepland, op basis ook van de planning van de 
Visitatiecommissie. De eerste visitatieronde bij Providentia ging door in juni 2015, de tweede 
visitatieronde is gepland voor juni 2021. 
Het verschil in inspectie is dat de Visitatiecommissie de prestaties beoordeelt, de Afdeling 
Toezicht gaat de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur na. 
Het eindverslag en de toelichting bij de resultaten van de Globo door de toezichthouder  
aan de RVB is voorzien voor begin 2020. 

7.1.8 Goede doelen 
Naast een kleine opbrengst van de rospot ten voordele van Kom op Tegen Kanker, konden de 
medewerkers van Providentia ook een opbrengst van €791 in het kader van de Warmste Week 
schenken aan Kodiel vzw. 
Dit is een zorgboerderij in Merchtem voor kwetsbare thuislozen. Deelnemers kunnen er de dieren 
verzorgen, op paarden en ezels rijden, mennen met de huifkar, fietsen, wandelen, brood bakken, 
enz. De kracht van Kodiel is dat ze al 18 jaar op een enthousiaste manier kwetsbare mensen de 
kans geven om een toffe dag te beleven en er bij te horen. 
De medewerkers van Providentia organiseerden verschillende acties waaronder een carwash en 
een soepverkoop en kregen de kans om zelf een bezoekje te brengen aan de boerderij van 
Kodiel vzw. 

16Globo: de Afdeling Toezicht oefent toezicht uit op de kernactiviteiten en het financieel en administratief beheer van 
sociale woonactoren. De afdeling voert globale onderzoeken (globo's) uit bij shm’s en svk's en basis - en verhoogd 
toezicht en past handhavingsmaatregelen toe (schorsen, vernietigen, in gebreke stellen, boete opleggen). 
Daarnaast ziet ze toe op de aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies voor 
huisvesting, onderzoekt en treedt op tegen domiciliefraude door sociale huurders.  
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7.2 Verhuur 
7.2.1 Uniek loket samenwerking IGS 
Naar analogie met een samenwerking tussen Intergemeentelijk Samenwerkingsproject (IGS) en 
Webra svk stelde IGS Noord voor om samen te werken via een “Uniek loket”. De wetgeving 
stelde het IGS immers in de mogelijkheid om shm’s en svk’s te ondersteunen bij de inschrijvingen 
van kandidaten. Hoe dit concreet wordt vormgegeven staat elke samenwerking vrij. 
IGS wenst kandidaat-huurders te ondersteunen in de opmaak en vervollediging van hun 
aanvraagdossier bij Providentia. Deze ondersteuning is voorzien in de woonloketten van steden 
en gemeenten die in deze dienstverlening willen meestappen, met name de gemeenten Wemmel 
en Zemst. IGS fungeert als 3de aanspreekpunt tot het aanvraagdossier volledig en verwerkt is. 
Deze werkwijze werd reeds gehanteerd in samenwerking met enkele OCMW’s en kan nu ook 
gebeuren in samenwerking met IGS in het kader van het “Uniek loket”. 

7.2.2 Aanpassing huurcontracten KBSH17

Op 09/11/2018 kondigde de Vlaamse Regering het Vlaams Woninghuurdecreet af. Het decreet 
bevat de basisprincipes rond het (privaat) verhuren van woningen. Het decreet en het 
uitvoeringsbesluit gelden voor huurovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 01/01/2019. 
De nieuwe regelgeving heeft een aanvullende werking tegenover het sociaal huurrecht. Het 
Woninghuurdecreet geldt enkel voor aspecten die de Vlaamse Wooncode of het Kaderbesluit 
Sociale Huur niet regelen. Naar aanleiding van deze wetgeving werden onze contracten 
vernieuwd conform de bovenstaande wetgeving, maar tevens conform de wetgeving GDPR. 
Volgende contracten werden vernieuwd: 
1. addendum huurovereenkomst waarborg
2. gebruiksovereenkomst i.k.v. herhuisvesting door noodzakelijke renovatie
3. gebruiksovereenkomst i.k.v. herhuisvesting na brand
4. huurovereenkomst van bepaalde duur voor de verhuring van soc. huurwoongelegenheid bij

mutatie van huurders sinds 01/03/2017
5. huurovereenkomst van onbepaalde duur voor de verhuring van soc. huurwoongelegenheden

bij mutatie van huurders voor 01/03/2017
6. huurovereenkomst van bepaalde duur voor de verhuring van sociale huurwoongelegenheden
De contracten werden ook bevattelijker gemaakt.

7.2.3 Doelgroepenplan bij gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen – 
gemeente Dilbeek, project Groot-Bijgaarden (Muzelaan) 
Tijdens het lokaal woonoverleg van de gemeente Dilbeek van 23/05/2018 werd door Providentia 
de vraag gesteld om een vorm van zelfstandig wonen uit te bouwen voor de huisvesting van 
jongvolwassenen die, omwille van een specifieke problematiek zoals bijvoorbeeld autisme, uit de 
boot vallen voor de reguliere opvangmogelijkheden. 
Het College van burgemeester en schepenen keurde op 06/08/2018 de oprichting en 
samenstelling van de werkgroep goed die zich zou buigen over de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement en de uitwerking van een voorrang voor de doelgroep. Het 
toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenwerking met de lokale huisvestings- en 
welzijnsactoren, waaronder Providentia. 

17KBSH of het Kaderbesluit Sociaal huur trad op 01/01/2008 in werking. Dit besluit geeft uitvoering aan titel VII van de 
Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de sociale sector.  



 Activiteitenverslag 2019 89 

Volgende voorrangsregel zal toegepast worden als eerste absolute voorrangsregel: 
De kandidaat-huurder die op datum van toewijzing beschikt over een Persoonsvolgend budget, of 
in aanmerking komt voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en in die zin begeleid wordt 
door een vergunde zorgaanbieder (VAP), zoals MFC Levenslust vzw en MPC Sint-Franciscus. 
De voorrangsregel voor de doelgroep is van toepassing op het grondgebied van de gemeente 
Dilbeek, maar niet van toepassing op het ganse patrimonium. Enkel op de 4 daartoe aangeduide 
sociale huurappartementen van Providentia. 
De huurappartementen bevinden zich op het gelijkvloers in het nieuwe appartementsgebouw 
gelegen te Dilbeek in de Muzelaan 2, met appartementnummers 002, 004, 005 en 006. 

7.2.4 BAZ-project 
Eind 2018 startte het project Aanklampende Zorg vanuit FOC5 en vzw De Raster (St. Alexius). 
Het uitgangspunt van het project is een samenwerking tussen de Geestelijke Gezondheidszorg, 
het CAW en shm’s en svk’s. 
BAZ staat voor Begeleiding Aanklampende Zorg en is complementair aan de Preventieve 
Woonbegeleiding die reeds door het CAW werd voorzien. BAZ is er voornamelijk voor sociale 
huurders met een vermoeden van ernstige psychische problemen en waar een netwerk in 
psychologische ondersteuning ontbreekt of ontoereikend is. 
De wijze van hulp is zeer laagdrempelig en gestoeld op de principes van bemoeizorg. De werking 
van BAZ werd eind 2019 geëvalueerd. Tot op 31/12/2019 werden er uit de regio Halle-Vilvoorde 
90 aanmeldingen geregistreerd. Providentia was goed voor 18 aanmeldingen. In vergelijking met 
de andere actoren sociale huisvesting in deze regio is Providentia daarmee de 2de grootste 
doorverwijzer. Een andere shm uit onze regio was goed voor 22 aanmeldingen. 
De grootste problematiek bij de huurders is gelinkt aan middelenmisbruik en andere 
verslavingsstoornissen (30). Daarnaast komen schizofrenie (11), obsessieve-compulsieve 
stoornissen (7) en persoonlijkheidsstoornissen (4) regelmatig voor. 
Deze zijn eveneens vaak gekoppeld aan andere problematieken. Gemiddeld worden huurders 
voor een 4-tal maanden begeleid. Op 31/12/2019 waren 27 dossiers afgerond. 

Reden beëindiging dossier Aantal 

Huurder voldoet niet aan de criteria van BAZ 8 
Opname Psychiatrisch ziekenhuis 6 
Uithuiszetting 4 
Reeds adequaat netwerk aanwezig 4 
Warme doorverwijzing/overdracht 3 
Overlijden 1 
Huurder geeft zelf de opzeg 1 

8 aanmeldingen werden niet weerhouden. De beslissing of de aanmelding bij BAZ, al dan niet 
regulier bij het CAW gebeurde lag aanvankelijk bij de sociale woonactor. Dit zorgde ervoor dat 
aanmeldingen werden teruggestuurd en dat er soms veel tijd verloren ging. 
Na een overleg tussen Providentia, CAW en BAZ eind 2019 werd beslist dat aanmeldingen zowel 
voor BAZ als voor CAW op 1 plaats binnenkomen, zijnde bij het CAW. 
Op basis van de omschrijving van de aanmeldingen wordt door het CAW de beslissing genomen 
wie de aanmelding op zich zal nemen. Deze nieuwe werkwijze werd door Providentia als zeer 
positief onthaald. 
De samenwerking tussen BAZ, CAW en Providentia verliep telkens vlot. 
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Het 1ste huisbezoek bij een aangemelde huurder wordt afgelegd samen met een medewerker van 
de Verhuurdienst om het probleem bij de huurder kenbaar te maken en deze tot het aanvaarden 
van hulp te overtuigen. Het BAZ-project werd met tijdelijke subsidies (na een open oproep vanuit 
departement welzijn) opgericht voor zorgmijders met psychosociale problemen, binnen shm’s en 
SVK’s, om ondermeer uithuiszetting te voorkomen, en eindigt eind 2020. 
Providentia ervaart het BAZ-project als een grote ondersteuning in dossiers met problematieken 
waarvoor de eigen medewerkers niet zijn opgeleid. 
Door de samenwerking met BAZ wordt ook aan gemeentebesturen kenbaar gemaakt dat het 
sociale en begeleidingsaspect voor Providentia evenzeer van groot belang is, in samenwerking 
weliswaar met gespecialiseerde partners. 
Providentia hoopt op een verderzetting na 2020. 

7.2.5 Bever, Plaats 21-24, herhuisvesting bewoners 
De RVB van 03/12/2015 keurde het principe van erfpacht goed voor het project te Bever, Plaats 
21-24, teneinde er een huurproject te realiseren. Op 24/04/2019 werd de erfpachtakte
ondertekend voor 99 jaar tussen het OCMW en de gemeente Bever enerzijds en Providentia
anderzijds voor notaris Stadsbader uit Galmaarden.
Bij de ondertekening van de erfpachtakte werd meegedeeld dat het project nog bewoond was
door een 5-tal huurders (in begeleiding bij Woonwinkel Pajottenland).
Woonwinkel Pajottenland verzorgde de overdracht van de huurcontracten, plaatsbeschrijvingen
en overname van de tellerstanden bij de verkoop.
Omdat de panden zullen gesloopt, besliste de RVB van 02/05/2019 om de bewoners na de
erfpacht te herhuisvesten. De verhuurdienst startte de herhuisvestingsprocedure op en
contacteerde de bewoners om hen van de herhuisvesting op de hoogte te brengen.

7.2.6 Wijziging KBSH 
De Vlaamse Regering bekrachtigde op 29/03/2019 het ontwerpdecreet dat de Vlaamse 
Wooncode wijzigt. Op 24/05/2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit, dat het Kaderbesluit 
Sociale Huur wijzigt, definitief goed. Deze wijzigingen gaan in vanaf 01/01/2020, zonder 
overgangsperiode. 
De wijzigingen hebben een effect op zowel de kandidaat-huurders als op de huurders. Samen 
met de invoering van de sociale huurschatter en de energiecorrectie heeft deze wetgeving ook 
een grote administratieve impact: 
• nodige documenten voor de huurprijsherziening 2020 konden pas later verstuurd worden
• prioriteiten voor kandidaat-huurders wijzigden of vielen weg, dit maakte dat zij opnieuw

dienden aangeschreven te worden
• huurcontracten en modelbrieven dienden aangepast te worden
• het intern huurreglement diende aangepast te worden

Op 19/09/2019 volgden de medewerkers van de verhuurdienst een opleiding omtrent de 
wijzigingen. 
Op 04/11/2019 ging er een overleg door bij Providentia met alle OCMW’s uit het werkingsgebied, 
om de belangrijkste wijzigingen voor hun cliënten te overlopen. 
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VVH18 maakte de informatie over de nieuwe 
sociale huurprijzen bevattelijk in een aantrekkelijk filmpje 
en dit werd graag gebruikt in de communicatie 
(website, facebook, bewonersvergadering). 

7.2.7 Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder volgens behoefte – aanpassing 
Artikel 10 van het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet dat de kandidaat-huurder het type en de 
ligging van de woningen kan aangeven waarvoor hij zich wil inschrijven. Dit betekent dat hij/zij 
zich ook moet kunnen inschrijven voor type woningen die Providentia niet in haar bezit heeft 
en/of die niet voldoen aan de rationele bezetting van de kandidaat-huurder. 
Dit geeft ook de mogelijkheid aan de shm om de behoefte van de kandidaat-huurders nog 
accurater in kaart te brengen i.f.v. nieuwe projecten. Het keuzeformulier dat nog gehanteerd 
werd, liet deze mogelijkheid niet toe. Een wijziging van het keuzeformulier drong zich bijgevolg 
op. 
(Een paar jaar geleden was deze mogelijkheid er wel, maar door de verplichte overstap naar een 
nieuwe software die deze mogelijkheid niet bood, was Providentia genoodzaakt deze werkwijze 
aan te passen. De software laat dit intussen sinds kort gelukkig wel opnieuw toe.) 
Artikel 10 van het Kaderbesluit Sociale Huur stelt ook dat de verhuurder een voorkeur kan 
weigeren als hij van oordeel is dat die voorkeur kennelijk een te beperkt aandeel van het 
patrimonium betreft of als die voorkeur ertoe leidt dat een toewijzing onmogelijk wordt. 
Gelet op de vereenvoudiging van het kaderbesluit per 01/01/2020, zonder 
overgangsmaatregelen, dienden alle kandidaat-huurders geïnformeerd te worden over de 
wijzigingen die hun kandidatuur aanbelangde. 
Iedere kandidaat-huurder wordt per brief geïnformeerd en ontvangt meteen ook het vernieuwde 
keuzeformulier. 

7.3 Patrimonium 

7.3.1 Deelname aan CBO 2019 en Design & Build 2019 

- Deelname aan CBO2019
De VMSW startte in het najaar 2019 een nieuwe procedure Constructieve Benadering
Overheidsopdrachten op. Providentia nam aan de vorige CBO’s steeds deel, weliswaar iedere
keer met telkens een meer afgebakende deelname. Via de CBO stelt de VMSW ondernemers
aan die sociale woningen ontwerpen en bouwen op gronden die ze aan een shm verkopen.
Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de
verkoop van de grond. De oproep CBO is een mededingingsprocedure met onderhandeling op
basis van de wet inzake overheidsopdrachten.
De volledige procedure bestaat uit 3 fasen:
• een selectiefase
• een gunningsfase
• een onderhandelingsfase

18VVH: Vereniging voor Huisvestingsmaatschappijen 
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In fase 1 en 2 van de CBO is de VMSW de aanbestedende overheid. In fase 3 is dat 
Providentia. Wij dienen de VMSW een mandaat te geven om tijdens fase 1 en fase 2 van deze 
procedure in onze naam op te treden. Het bestek van CBO2019 wijzigt amper aangezien het 
vorige bestek al grondig wijzigde. Als shm beslissen we zelf over het maximaal aantal 
woongelegenheden per project binnen de CBO-procedure. De RVB besliste een nieuwe 
lastgeving in te dienen bij de VMSW. 

- Deelname aan Design & Build 2019
De VMSW publiceerde op 01/08/2019 de procedure voor Design & Build 2019. Via deze
nieuwe Design & Build wenst de VMSW een raamcontract af te sluiten met private
ondernemers om sociale woningen te bouwen. Bouwpromotoren, aannemers en ondernemers
ontwerpen en bouwen sociale woningen op onze gronden.
De ondernemers hadden de tijd tot 23/09/2019 om in te schrijven voor fase 1 van de
procedure. Voldoet de inschrijver aan de selectiecriteria, dan vraagt de VMSW om een
ontwerp van 3 typewoningen en een schakeling van deze types uit te werken tegen
24/02/2020.
De VMSW stelt per provincie een laureaat aan en sluit er een raamcontract mee af.
Vanaf dan kan Providentia onmiddellijk als bouwheer optreden.
Aan het DC werd voorgesteld om alvast na te kijken of Providentia over terreinen beschikt
waarvoor binnen de raamovereenkomst een opdracht zou kunnen afgesloten worden.

Er dient bij de selectie rekening te worden gehouden met volgende voorwaarden: 
• de specifieke opdracht overschrijdt het drempelbedrag voor een ondernemer met erkenning

categorie D, klasse 6 niet
• de specifieke opdracht is geen project met een ondergrondse parking of met een

verplichting van kelders
• het terrein voor de specifieke opdracht:

o is ‘vlak’
o ligt aan een uitgeruste weg
o beschikt over basisinfrastructuur zoals wegenis en riolering

• elk nieuw ontwerp bestaat uit (een combinatie van) de basistypes. Alle basistypes moeten
niet (meer) voorkomen.

Nadat de VMSW de raamovereenkomst afsluit (prognose 06/2020), wordt Providentia op de 
hoogte gebracht en kan de projectintentie voorgelegd worden aan de VMSW. 

7.3.2 Samenwerking met Het Poetsbureau 
Midden maart 2019 nam Het Poetsbureau (dienstencheques) voor een 2de maal contact met 
Providentia. Zij wensten de medewerking voor een project tussen Het Poetsbureau en de VDAB. 
Het Poetsbureau staat samen met VDAB in voor een opleiding van een groep huishoudhulpen 
(maximum 12 personen). 
Voor de praktijkervaring van het poetsen waren zij op zoek naar leegstaande panden in de regio 
Londerzeel tijdens de periode van september/oktober 2019. 
Gezien dit kaderde binnen de sociale huisvestingssector werden op deze manier enkele 
leegstaande panden gebruikt als “didactisch materiaal”. 
De samenwerking met Het Poetsbureau verliep erg vlot en betekende een positief verhaal voor 
alle partijen. 
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7.4 Communicatie & Onthaal 

7.4.1 Grimbergen (Strombeek-Bever), Borrekensveld, medewerking aan film 
Een medewerker van cc Strombeek, verantwoordelijk voor Jongerenwerking en Publieks- 
bemiddeling, vroeg onze medewerking voor het filmproject “STRMBK”, een samenwerking tussen 
STB (Strombeekse jongeren), cc Strombeek, de lokale politie, het OCMW, de gemeente 
Grimbergen en Groep Intro. 
De film gaat over de actuele jongerenproblematiek in de Vlaamse Rand. 
Scenario, tijdslijn en locaties werden door de Strombeekse jongeren i.s.m. de politie 
uitgeschreven. Concreet werd onze medewerking gevraagd om te kunnen filmen in het 
appartementsgebouw Borrekensveld 25 en bij voorkeur ook in een bewoond appartement. 

De film “STRMBK” ging in première op 
21/09/2019 in cc Strombeek om nadien te toeren 
in andere culturele centra en scholen. Dit is 
uiteraard een fijn en sociaal project waaraan wij 
als shm graag onze medewerking verlenen en 
dit zal ook vermeld worden in de aftiteling van de 
film. Het is belangrijk om de boodschap en de 
know-how van dit filmproject over te brengen 
naar wijken met gelijksoortige problematiek 
binnen ons patrimonium en bij uitbreiding via de VVH naar andere shm’s. 
Intussen is ook de buurtwerking voor de bewoners van de wijk Borrekensveld opgestart, in 
samenwerking met Groep Intro en de gemeente Grimbergen. 

7.4.2 Documentenplatform voor bestuurders 
Naast het intranet voor de medewerkers was er ook de mogelijkheid om onze website verder uit 
te breiden met een extranet voor de bestuurders. Dit zou het aantal mails aanzienlijk beperken, is 
duurzamer en ook meer aangewezen in het kader van GDPR. 
De bestuurders kregen vanaf medio 2019 via een persoonlijke login toegang tot een extra 
platform (extranet) op onze website waar de documenten voor RVB en DC raadpleegbaar zijn.  
Deze werking wordt als positief ervaren door de bestuurders en de administratie. 

7.4.3 Sociaal Wonendag 13/10/2019 
Sociaal wonen bestond in 2019 officieel 100 jaar! 
De VMSW en de VVH sloegen daarom de handen in elkaar en organiseerden op zondag 
13/10/2019 een Sociaal Wonendag. Bedoeling van deze dag was om in het algemeen projecten 
en werven van shms open te stellen voor publiek en de sector positief in beeld te brengen. 
Providentia schreef zich graag in met 2 nieuwbouwprojecten in Dilbeek (Groot-Bijgaarden). 
Bijkomend voordeel hier was de ligging van de projecten op slechts 500 m van elkaar en 
verbonden via een privaat wandelpad dat voor de gelegenheid toegankelijk was: 

- project “Stichelgat”, Muzelaan (26 huurwoongelegenheden)
• CBO-project samenwerking tussen private ontwikkelaar Durabrik en Providentia
• 4 appartementen worden toegewezen via een doelgroepenplan aan kandidaat-huurders die 

op datum van de toewijzing beschikken over een Persoonsvolgend budget, of in aanmerking 
komen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en in die zin begeleid worden door een 
vergunde zorgaanbieder (VAP), zoals MFC Levenslust vzw en MPC Sint-Franciscus

• Verhuring per 01/01/2020
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- project “Emile De Blutslaan”, Steenbakkerijweg (12 huur- en 8 koopwoongelegenheden)
• verhuring per 01/10/2019
• bezichtiging recent bewoonde huurwoning
• openstelling van de 2 types koopwoningen

De Sociaal Wonendag werd voorbereid met input 
van alle diensten. Op de dag zelf waren 
verschillende medewerkers per project aanwezig 
zijn om alles in goede banen te leiden. Alle 
betrokken sociale en technische partners van de 
projecten, het gemeentebestuur, de bestuurders, 
evenals de bewoners en omwonenden werden 
uitgenodigd. 

Providentia zorgde voor specifieke promotie voor deze 2 projecten via de 
pers, flyers, facebook, website en op uitgaande correspondentie. 
VMSW verzorgde de extra communicatie via tv- en radiospots en leverde 
promomateriaal. 
De deelname aan deze dag werd positief onthaald door bezoekers, 
technische partners en medewerkers. 

met sociale huisvesting. 

Er was, naast de uitleg door architect/aannemer/medewerkers eveneens 
animatie en catering voorzien: grote gezelschapsspelen, 
kleurtekeningen en een wafel- en pannenkoekenkraam. Een 100-tal 
bezoekers kwamen langs, waaronder omwonenden, nieuwe huurders, 
kandidaat-huurders en -kopers, medewerkers van VMSW, het 
doelgroepenplan, de gemeente, andere shms en mensen met een band 

Het viel op dat de connotatie van “sociale huisvesting” voor heel wat bezoekers eerder negatief is 
en de sector weinig gekend. 
Er is nood aan positieve verhalen en initiatieven zoals deze om het imago van sociale huisvesting 
in het algemeen te verbeteren. Het bestuur van Providentia vindt het belangrijk om te blijven 
deelnemen aan acties die sociale huisvesting positief en globaal onder de aandacht brengen en 
wijst op de noodzaak om de communicatie nog meer buiten de sector zelf uit te dragen. 

 7.4.4 Grimbergen (Strombeek-Bever) Borrekensveld 25 - bewonersvergadering 18/12 
De RVB van 05/09/2019 nam kennis van de historiek, de afvalproblematiek, de reeds 
ondernomen en nog te nemen acties in het gebouw Borrekensveld 25 te Grimbergen 
(Strombeek-Bever). 
Op het overleg van 22/08/2019 met enkele huurders, de schepen van huisvesting en de directie 
van Providentia werd afgesproken om de bewoners nog in 2019 te informeren via een 
bewonersvergadering. 
De problematiek in het gebouw is algemeen en het doel is om de woonkwaliteit voor de huurders 
te verbeteren. Alle diensten van Providentia werden betrokken bij de voorbereiding van de 
bewonersvergadering: verhuurdienst, dienst patrimonium (onderhoud en nieuwbouw) en de 
dienst onthaal & communicatie en klachten. 
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De bewoners kregen tijdens de vergadering, naast de algemene info, de gelegenheid om de 
medewerkers persoonlijk te spreken via thema-tafels. Er werd eveneens uitleg gegeven over de 
nieuwe huurprijs per 01/01/2020 n.a.v. de gewijzigde wetgeving en de impact op de huurprijs.  
Ook de bevoegde schepen van huisvesting, de  
bevoegde gemeentelijke diensten en de buurtwerking 
(Groep Intro) werden uitgenodigd. 

Wij waren ook zeer verheugd om die avond te kunnen 
samenwerken met vzw PIN19, die zorgde voor de 
aanwezigheid van toeleiders. 
Toeleiders zijn geëngageerde ervaringsdeskundigen die 
nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs 
maken in de lokale samenleving. 

7.4.5 Opvolging klachten 
Cfr. artikel 12 van het Vlaams Klachtendecreet werd het verslag van de klachtenbehandeling bij 
Providentia opgenomen in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 
(Financieel Verslag). 
Wij verwijzen hier graag naar voor meer informatie. 
In grote lijnen werd er in 2019 vooral ingezet op het bekendmaken van het nieuwe 
klachtenmailadres klachten@providentia.be waardoor het aantal geregistreerde klachten 
merkelijk steeg. Ook was er extra aandacht voor de communicatie met de indiener van de klacht, 
de opvolging en het oplossen van de klacht zelf, het structureren van de klachten en het in 
overleg gaan met de betrokken partijen (o.a. aannemer). 
Bijkomend werden er ook aanpassingen doorgevoerd in de werking: opvolgvergaderingen met 
betrokken aannemer(s), grotere aanwezigheid van medewerkers op het terrein, digitaliseren van 
de klachten en een aanpassing van de telefooncentrale met een eenvoudig keuzemenu. 

7.5 Kopen en Lenen 

7.5.1 FSMA20 -bijscholing
Een persoon in contact met het publiek (PCP'er) moet geen bijscholingspunten behalen, maar 
moet regelmatig bijscholing volgen. Doordat er nog voldoende plaatsen waren, werden deze 
opleidingen ook opengesteld voor alle PCP'ers. Voor Providentia werden de opleidingen gevolgd 
door de directeur en de medewerker verkoop/sociale leningen. 

19
PIN vzw of Partners in Integratie is een organisatie die Vlaamse gemeenten ondersteunt bij de integratie van  
inwoners van buitenlandse herkomst. Daarin spelen toeleiders een sleutelrol. Zij helpen hen hun weg vinden in de 
lokale samenleving. Ze vormen de brug tussen deze inwoners en diensten. 

20 De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is op 01/04/2011 opgericht en staat voor Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten. FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is 
opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, 
onafhankelijk uitvoert. De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële 
sector. 

mailto:klachten@providentia.be
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Om kredieten en verzekeringen te bemiddelen moet Providentia cvba en het betrokken personeel 
voortaan erkend zijn door de FSMA. De VMSW treedt daarbij op als centrale instelling die het 
dossier beheert. 
Als kredietverstrekker blijft zij wettelijk verantwoordelijk voor de informatieverspreiding en de 
distributie via de shm’s. Providentia mag enkel nog door de VMSW goedgekeurde documenten 
gebruiken. 
Inmiddels werd, zoals vereist, de registratie verricht van shm Providentia en het personeel. 
Er geldt een verplichting om minstens één persoon te laten erkennen als verantwoordelijke 
voor de distributie (VVD). Daarnaast tellen alle personen die overeenkomsten voorstellen aan 
klanten of informatie verstrekken als persoon in contact met het publiek (PCP). 

Voor de kredietbemiddeling raadt de VMSW aan om naast de directeur nog een tweede VVD in 
dienst te houden zodat de activiteiten steeds kunnen voortlopen. Zowel een VVD als een PCP 
moet over nodige certificaten bezitten voor kredietbemiddeling en voor verzekeringsbemiddeling. 
Men kan een erkenning bekomen op basis van ervaringsvereiste, diplomavereiste en 
examenvereisten. Certassur stelt hiervoor examenregels vast en geeft informatie over de 
erkende examencentra. 
Nieuwe medewerkers moeten binnen een redelijke termijn over de nodige certificaten 
beschikken. Op basis van een diploma of relevante ervaringen kan men eventueel wel 
vrijstellingen bekomen. 
Naast voorlegging van de attesten, gaat de FSMA bij controle na of de MiFID-regels (Europese 
richtlijn) gevolgd worden betreffende verzekeringsproducten. Tevens moet de krediet- en 
verzekeringsactiviteit van de shm een duidelijk afgebakend en herkenbaar geheel zijn. Voor de 
aanvrager moet het duidelijk zijn dat dat hij een krediet en eventueel een bijhorende verzekering 
komt afsluiten en daarbij in contact komt met werknemers met de juiste attesten. 

7.5.2 Antiwitwaswetgeving – online test 
23 shm’s zijn verbonden agent voor de VMSW om de Vlaamse Woonlening te bemiddelen. Als 
kredietgever is de VMSW verplicht om iedereen die meewerkt aan de Vlaamse Woonlening te 
sensibiliseren over de antiwitwaswetgeving. Het gaat dan over de wet van 18/09/2017 ter 
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van 
het gebruik van contanten. 
Bijgevolg vroeg de VMSW aan alle personen in contact met het publiek (PCP) en 
verantwoordelijken voor de distributie (VVD) om: 
• de verplichte online opleiding te volgen
• de documentatie op Woonnet te lezen
• bij een mogelijke verdachte actie: aangifte te doen bij de VMSW
In de opleiding kwamen onder andere volgende zaken aan bod:
• hoe definiëren we witwassen of de financiering van terrorisme?
• wat houdt waakzaamheid in?
• welke procedure volgen we bij een melding aan het risicocomité van de VMSW, de anti-

witwasverantwoordelijke of de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)?
Voor Providentia volbrachten de directeur en de medewerker verkoop/sociale Leningen de test 
met succes (men moest minstens 8/10 halen op de test om geslaagd te zijn) en verkregen 
hiervan een attest. Op dit moment zijn er 23 maatschappijen die voor de VMSW mogen 
bemiddelen in het toekennen van de Vlaamse woonlening. 
Begin januari werd de RVB ook al in kennis gesteld van het positieve resultaat van de verplichte 
opleidingen/ examens in kader van onze FSMA-certificatie. 
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7.5.3 VMSW hypothecaire kredietbemiddeling - Oproep kandidaatstelling kredietbemiddelaar 
Op 01/09/2019 ging het aangepaste Leningenbesluit in voege. In artikel 1/1 van dat besluit staat 
dat de VMSW maximaal 2 kredietbemiddelaars kan aanwijzen met maatschappelijke zetel binnen 
hetzelfde bestuurlijke arrondissement. 
Daarom lanceerde de VMSW een oproep naar de shm’s om hun kandidatuur in te dienen als ze 
kredietbemiddelaar voor de Vlaamse Woonlening willen worden of blijven. 
De vergoeding die de VMSW hiervoor biedt, wordt later bepaald. Zij houden daarbij rekening met 
de feedback uit het overleg met de sector en met het regeerakkoord en de beleidsintenties. 
De kandidatuur moest ten laatste op 15/11/2019 ingediend worden. 
De kandidatuur van Providentia werd goedgekeurd. 
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1994 Liedekerke 20 
1995 Liedekerke 4 
1996 Asse, ter-Heide 14 
1997 Meise, Wolvertem 10 
1997 Zemst, Elewijt 29 
1998 Dilbeek 32 
1999 Dilbeek 24 
2000 Dilbeek 24 
2001 Dilbeek 20 
2002 Kapelle-op-den-Bos 9 
2003 Zemst, Eppegem 3 
2004 Zemst, Eppegem 1 
2004 Zemst, Hofstade 5 
2004 Londerzeel 12 
2004 Dilbeek, Schepdaal 14 
2004 Galmaarden, Tollembeek 3 
2006 Grimbergen (Borgt) 10 

2010 Zemst, Elewijt 10 
2011 Opwijk 1 
2012 Opwijk 1 
2012 Liedekerke 13 
2012 Asse, Zellik 11 
2013 Kampenhout, Buken 4 
2013 Zemst 7 
2013 Opwijk 16 
2013 Asse, Zellik 5 
2013 Liedekerke 4 
2014 Kampenhout, Buken 2 
2014 Gooik, Oetingen 6 
2014 Herne 15 
2016 Asse, Relegem 29 
2017 Liedekerke 16 
2019 Boortmeerbeek, Hever 12 

386 

 8. BIJLAGEN - HISTORIEK 

8.1 Historiek bij verkoop van woningen (en gronden) 

8.1.1 Verkoop sociale koopwoningen 

8.1.1.1 Nieuwbouw 

De maatschappij Eigen Doening cv heeft vanaf haar stichting tot aan de fusie met 
Providentia 719 woningen in groepsbouw verkocht. 

Dilbeek (Renbaan) 207 
Affligem, Hekelgem (De Mattein) 148 
Affligem, Essene (Boonhof) 70 
Londerzeel, St. Jozef 64 
Ternat, St. Katharina-Lombeek (Bosstraat) 73 
Ternat, St. Katharina-Lombeek 54 
Gooik, Oetingen (Hazelaar) 39 
Liedekerke (Bosland) 64 

719 

Vanaf de fusie werden volgende sociale koopwoningen verkocht: 
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Kapelle-op-den-Bos 
74 

172 
179 

8.1.1.2 Wederverkoop 

Sociale koopwoningen die door Providentia na wederinkoop opnieuw werden verkocht 

2000 Asse (ter-Heide) 1 
2000 Dilbeek 1 
2002 Dilbeek 2 
2007 Kapelle-op-den-Bos 1 
2017 Liedekerke 1 
2018 Dilbeek (Schepdaal) 1 
2018 Kampenhout (Buken) 1 
2018 Londerzeel 1 

9 

Sociale koopwoning die door Providentia na wederinkoop opnieuw werd verhuurd: 

8.1.2 Verkoop sociale huurwoningen 

Verkochte huurwoningen door maatschappijen gefusioneerd of overgenomen door Providentia 
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1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1 
69 
10 
3 
0 

30 
39 

153 
52 
85 
41 

145 
54 

104 
73 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

71 
139 
130 
144 
124 

89 
118 

33 
10 
5 
9 

13 
11 
12 
6 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

15 
8 
4 
1 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
2 
4 
0 
2 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

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

1.855 

2007 
2008 

2009 
2010 

4 
9 

0 
6 

2011 
2012 

2013 
2014 

2 
0 

3 
3 

2015 
2016 

2017 
2018 

4 
1 

0 
1 

Verkochte huurwoningen door Providentia van 1961 tot en met 2019: 

waarvan verkopen in het kader van het decretaal kooprecht van de zittende huurder 

8.1.3 Verkoop sociale kavels 

Sinds 2002 verkocht Providentia geen kavels meer. 
In het verleden werden 422 percelen verkocht, waarvan er 16 percelen wederingekocht en 
opnieuw verkocht werden. 

Affligem (Essene) 
Asse (ter Heide) 
Bever 
Boortmeerbeek (Hever) 
Dilbeek 
Galmaarden (Vollezele) 
Kapelle-op-den-Bos 
Liedekerke 

16 
5 

15 
32 
19 
3 

11 
29 
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Londerzeel 22 
Londerzeel (Malderen) 
Opwijk (Mazenzele) 
Meise 
Merchtem 
Merchtem (Peizegem) 
Zemst (Elewijt) 
Zemst (Weerde) 

35 
4 

35 
12 
37 
82 
49 

406 

8.2 Bijlage historiek bij Vlaamse woonlening bij Providentia 

Vanaf haar stichting tot eind 1977 heeft de maatschappij Eigen Doening cv 542 leningen aan 
particulieren toegekend. In de tabel hierna wordt een overzicht gegeven van de individuele 
leningen verleden van 1978 tot eind 2019. 
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verrichtingen 

groeps- 
bouw 

nieuw- 
bouw 

aankoop/ 
renovatie 

E.G.K.S.21 extra 
lening 

behoud herfinan- 
ciering 

1978 0 12 5 0 0 0 0 
1979 0 11 6 0 0 0 0 
1980 0 23 6 0 0 0 0 
1981 57 22 8 0 0 0 0 
1982 34 39 8 0 0 0 0 
1983 12 69 9 0 0 0 0 
1984 92 63 10 0 0 0 0 
1985 36 56 11 0 0 0 0 
1986 20 18 4 0 0 0 0 
1987 1 9 2 1 0 0 0 
1988 45 13 3 0 0 0 0 
1989 5 16 8 0 0 0 0 
1990 2 13 10 0 0 0 0 
1991 12 11 7 0 0 0 0 
1992 9 6 1 0 0 0 0 
1993 16 11 9 0 0 0 0 
1994 20 6 11 0 0 0 0 
1995 4 7 43 0 6 0 0 
1996 23 5 39 0 5 0 0 
1997 27 4 29 0 4 3 0 
1998 32 7 23 0 4 2 0 
1999 24 4 26 0 6 2 0 
2000 26 9 24 0 0 0 0 
2001 22 6 41 0 0 0 0 
2002 10 2 24 0 1 2 0 
2003 3 3 33 0 2 3 0 
200422 48 0 18 0 5 1 0 
2005 0 0 7 0 5 1 0 
2006 10 7 24 0 2 2 0 
2007 1 1 17 0 3 1 0 
2008 0 1 26 0 0 1 0 
2009 0 0 24 0 1 1 0 
2010 7 0 26 0 2 1 0 
201123 9 3 31 0 0 3 0 
2012 23 2 31 0 0 0 0 
2013 36 3 43 0 0 2 0 
2014 22 0 71 0 2 1 2 
2015 28 0 40 0 1 2 0 
2016 0 0 32 0 4 2 0 
2017 16 0 28 0 1 3 0 
2018 23 0 18 0 1 5 0 
2019 15 0 18 0 1 1 0 

770 462 854 1 56 39 2 

21 een E.G.K.S.-lening was een lening van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
22 waarvan 13 koopwoningen gerealiseerd door shm Woonpunt Zennevallei Halle 
23 waarvan 9 koopwoningen gerealiseerd door shm Woonpunt Zennevallei Halle 


