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Antwerpse sociale blokken van ’t Kiel” Axl Peleman, Vlaamse zanger en bassist
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“Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd en/of openbaar gemaakt worden door 

middel van druk, fotokopie, elektronische drager 
of welke wijze dan ook zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.”

 In 2006 hervormde de operatie Beter Bestuurlijk 
Beleid onze sector ingrijpend. Aan de jarenlange 
'voogdij' van de VHM over de SHM's - vanaf dan 
de VMSW - kwam een einde. Maar het duurt 
blijkbaar even tot de regelgeving en de prak-
tische organisatie van het sociaal woonbeleid 
aangepast geraken aan deze 'nieuwe' rolverde-
ling. De recente strubbelingen met het nieuwe 
procedurebesluit illustreren dit.
Toch ebt beetje bij beetje de vroegere 'voog-
dij' van de VHM weg. Erkenningen, procedures, 
ontwerprichtlijnen, beheersaspecten,... allemaal 
zijn ze intussen verankerd in Vlaamse regelge-
ving. Vaak gestuurd door organen samengesteld 
uit verschillende woonactoren.
Een laatste restant dat ons dagelijks helaas nog 
bruut herinnert aan 'de tijd van toen' is de be-

heersvergoeding. Want hier heeft de operatie 
Beter Bestuurlijk Beleid blijkbaar geen afbouw-
scenario voorzien. Nog altijd betalen we recht-
streeks onze eigen administratie. Sinds een aan-
tal jaren wel met een wettelijke basis.
Om de stromen van de beheersvergoeding op 
te volgen is het Overlegplatform Sociaal Wonen 
opgericht met onze directeur Björn Mallants als 
voorzitter. Tijdens het recente Overlegplatform 
konden we vaststellen dat een overschot werd 
gerealiseerd. Vorig jaar kwam er dus meer geld 
binnen in het fonds voor de beheersvergoeding 
dan de VMSW er uit kon halen. 
Voor VVH is de conclusie simpel. Het overschot 
moet pro rata herverdeeld worden onder de 
SHM's op basis van hun effectieve bijdragen. 

Show us the money: overschot van fonds beheersvergoeding moet 
terugstromen naar sector

Fons Kockx, voorzitter VVH.

INTRO

LECTORI SALUTEM
U merkt, waarde lezer, dat deze editie enigszins bescheiden in omvang is en u trouwens later 
dan gewoonlijk bereikt. Het één omwille van een teruggetrokken bijdrage, het ander omwille 
van de ziekte van een cruciale medewerker. We vertrouwen er echter op dat u in deze zo-
merse editie nog menig item naar uw gading vindt.

DE REDACTIE

16 
VIJF VRAGEN over omgevings-
vergunningen 
De omgevingsvergunning verenigt en 
vervangt de stedenbouwkundige vergun-
ning en de milieuvergunning. De integratie 
heeft in de eerste plaats betrekking op de 
procedures.
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TeksT & FoTo’s:  
Els MatthysEn, stafMEdEwErkEr coMMunicatiE VVh

Ik ontmoet Axl in een brasserie op ‘t Kiel, de 
sociale woonwijk ten zuiden van Antwer-
pen. Zijn grootouders woonden daar in de 
groene tegelblokken, sociale woningen van 

de Goede Woning (red. nu Woonhaven Ant-
werpen). Peleman: ‘Omdat mijn moeder heel 
vaak bij haar ma was, ons «bobonne», was ik 
meer op ’t Kiel dan in Pulderbos, een dorp in 
de Antwerpse Kempen waar ik met mijn ou-
ders woonde. De blokken van ’t Kiel waren 
mijn «echte thuis». Ook al ging ik naar school 
in Oostmalle, elke woensdagnamiddag stond 

ik te popelen om naar ’t Kiel te komen. Er ging 
geen weekend voorbij of ik zat daar bij mijn 
vrienden. Opgroeien aan de blokken vond ik 
«tof».’ 

Wat zijn je mooiste herinneringen?
‘Wat ik nooit zal vergeten, zijn de gaanderijen 
van de sociale woonblokken’, vertelt Pele-
man enthousiast. ’In de zomer zaten de buren 
daar gezellig in hun strandstoeltjes. Ik kreeg 
dan van iedereen «snoepkes». Dat vond ik 
fantastisch. Al gebeurde het ook wel eens 
dat ik niet kon slapen door een overdosis aan 
suiker (lacht). Die gaanderijen,… dat gaf een 
verbondenheid met de buren.' 
'Al mijn vrienden woonden in de sociale 
woonblokken. We zaten de hele dag buiten 
en kwamen zelfs niet naar binnen om te eten. 
Ik herinner me nog goed dat ons «bobonne» 
mijn eten naar beneden gooide (lacht), bo-
terhammen in een zilverpapiertje.’ 
‘We waren wel geen doetjes. Zo bouwden we 
kampen op de garageboxen, maar het straf-
ste dat ik mij herinner was dat we ooit de kel-
der van onze woonblok onder water hebben 
gezet. We hadden een bootje gevonden dat 
we wilden laten varen. En, bij gebrek aan een 
meertje in de buurt,… Ons plezier was uiter-
aard van kort duur.’ (lacht)

Kom je nog op ’t Kiel?
‘Intussen woon ik al twintig jaar in Hoboken, op 
vijf km van mijn «roots». Maar ik kom nog da-
gelijks op ’t Kiel. Ik heb mijn opnamestudio  

AXL PELEMAN (46) IS EEN VLAAMSE ZANGER EN BASSIST 

“Ik zen 'kik ier gebore, ik zen ier 
oepgegroeid, sings da 'k oep straat mocht 
spele, emmen al die mense mij ier geboeid”

BIOGRAFIE

Axl Peleman (46) is een Vlaamse 
zanger en bassist. 

Hij speelde bij Ashbury Faith, Cam-
den, Angelico, The Paranoiacs en De 
Kreuners.

Hij was te gast in diverse praatpro-
gramma's op televisie zoals Aan Tafel, 
Zomer 2007 en de quiz De tabel van 
Mendeljev.

In 2007 schreef hij zijn eerste album 
in zijn moedertaal, het Antwerps, ge-
titeld "Dagget Wet" (gouden plaat). 
In 2009 volgde "In ’t Gezicht". In 2011 
kwam "Volksliekes" uit, een boek met 
een cd met bijna vergeten Antwerp-
se volksliedjes.

In 2012 was Peleman het gezicht voor 
de campagne van Broederlijk Delen. 

Axl Peleman groeide op in het 
Antwerpse Kiel. Ook al klinkt 
wat hij zegt bijzonder straf, 
“Mij mogen ze uitstrooien op 
d’Abdijstraat van ’t Kiel", mij 
lijken het geen loze woorden. Uit 
alles wat hij tijdens het inter-
view voor Fundamenten zegt 
en doet, merk je een gedreven, 
sociaal, geëngageerd en sympa-
thiek man met een hart voor zijn 
omgeving en de mensen van de 
sociale woonwijk van het Ant-
werpse Kiel.

Axl Peleman, sociale woonblok Antwerpen Kiel.
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in de Abdijstraat, de winkelstraat van ‘t Kiel. 
Daar is trouwens mijn liefde voor de muziek 
ontstaan. Bij ons thuis stond er nooit muziek 
op. Maar als ik bij «bobonne» was en voor 
haar naar de kiekenpoelier in de Abdijstraat 
moest, dan passeerde ik een platenwinkel 
waar er mensen met de vreemdste kapsels 
binnen en buiten gingen (red. punkers). Als 
jongetje van vijf durfde ik uiteraard niet naar 
binnen te gaan. Maar telkens als de deur 
even open ging, hoorde ik een stukje mu-
ziek en hoorde ik Engelse liedjes. Soms was 
dat Elvis Costello, soms de Clash. Ik heb heel 
lang in het Engels gezongen en heb meer dan 
tien jaar door Amerika getoerd. Omdat ik het 
reizen beu was, ben ik in het Nederlands be-
ginnen zingen en daarna in mijn eigen taal: 
het Kiels.’ Axl legt mij uit dat hij geen Ant-
werps zingt maar «Kiels». Hoe zuidelijker in 
Antwerpen, zoals op ’t Kiel, hoe nasaler het 
Antwerps klinkt. Hoe noordelijker, hoe meer 
keelklanken je hoort. Axl wil het demonstre-
ren en neemt me mee naar zijn opnamestu-
dio, niet ver van de brasserie waar het inter-
view plaatsvindt. 

t Kiel is een kleurdoos
We zetten het interview verder in zijn op-
namestudio, maar eerst zingt hij een liedje 
dat hij schreef over het Kiel: «‘t Kiel is een 
kleurdoês». Google “Kiel Peleman” en geniet 
mee. Peleman: ‘Het is een eenvoudig liedje 
met slechts twee akkoorden dat ik speelde 
als slaapliedje voor mijn zoontje. Hoewel het 
niet geschreven is om uit te brengen, heb-
ben we het later toch opgenomen omdat 
mijn manager het een mooi liedje vond. De 
tekst is ontstaan vanuit de vraag of de ge-
neratie van mijn zoon (15) nog wel ziet of zijn 

vriendjes blank of zwart zijn. Op een middag 
was mijn zoontje met zijn vriendjes in de tuin 
aan het voetballen toen ik hem vroeg: “Thor, 
welke kleur heeft den Che eigenlijk?" Che is 
een Kongolese jongen. Hij is zo zwart als de 
chocolade die ik net gegeten heb. Waarop 
mijn zoon mij verbaasd aankijkt en zegt: “Zie 
je dat dan niet papa? Welke kleur Che heeft? 
Rood natuurlijk.” Che had een rode T-shirt 
aan. (lacht). Mijn zoon is duidelijk van een ge-
neratie die los door de huidskleur heen ziet. 
Of zijn vrienden zwart, bruin of wit zijn, dat 
ziet hij niet meer.’ 

Geldt dat ook voor jou?
‘Ik heb nooit problemen gehad met het mul-
ticulturele, zelfs integendeel. Ik heb een zeer 
gemengde vriendenkring. De meeste van 
mijn «maten» zijn Marokkanen. Wij groeiden 
samen op, gingen samen uit en we zijn vrien-
den gebleven. Ook de twee mannen waar-
mee ik intensief samenwerk, zijn Marokka-
nen. Ze zijn van de derde generatie intussen.’ 

Vind je dat de wijk waar je opgroeide 
veranderd is tegenover vroeger? 
‘Ik heb het hier enorm zien veranderen. Maar 
niet in slechte zin. Ook al is de bevolking vol-
ledig «vermarokkaanst» ik vind dat het Kiel 
zelfs veiliger geworden is. De essentie van 
goed samenleven is dat mensen elkaar ken-
nen en dat ze communiceren. In een buurt 
met zoveel verschillende culturen, gera-

ken mensen sneller verzuurd. Als je elkaar 
persoonlijk kent, dan verdraag je veel meer 
van mekaar. En daar ligt de sleutel. Wat ook 
wonderwel werkt, is je allochtone buren toe-
spreken in «hun» taal. Ook al ken je maar een 
paar woorden zoals “sjoekran” (dank u) of 
“Salaam, Essalamoe Alaikoem” (goeiedag), 
dankzij een paar vriendelijke woorden in hun 
moedertaal, krijg je vaak een enorm respect 
terug. Dat opent deuren.’

Merk je ook moslimextremisme?
‘Ik zie inderdaad dat er de laatste jaren meer 
en meer jongens zijn die in hun pubertijd 
extreem moslim worden. Dat hebben mijn 
vrienden niet gehad. Ook al gaan ze op vrij-
dag naar de moskee, ze zijn niet extreem. Uit 
sympathie voor hun geloof, ga ik soms ook 
mee.’ Axl staat recht, demonstreert en ver-
telt verder. ‘Je staat zoals rugbyspelers voor-
over gebogen met je handen op je knieën en 
buigt dan door je knieën. In tijden van lum-
bago is dat geen goed idee. Ik hou ervan onze 
en hun tradities te delen. Als wij Kerstmis vie-
ren, dan gaat er een stuk kalkoen naar mijn 
vrienden en als ’t bij hen Suikerfeest is, dan 
ligt onze tafel thuis vol zoete spullen of – nu 
doen ze dat niet meer omdat ze weten dat 
mijn vrouw daarvan gruwelt – er stopt een 
auto voor onze deur, het kofferdeksel gaat 
open en ze geven mij een dood schaap met 
de boodschap «van uw maten». Een schaap 
met kop en al (lacht).’ 

‘Probeer dingen van elkaar te verdragen. 
Zeker als je zo dicht op elkaar woont’ 

Heb je een tip om beter samen te leven? 
‘Multiculturaliteit is niet één keer per jaar 
Marokkaanse koekjes eten of een Vietname-
se loempia bestellen op de vreemdelingen-
markt. Multicultureel samenleven is de «shit» 
van een ander slikken. Het klinkt misschien 
wat hard, maar mensen moeten beseffen 
dat als jij niet tolerant bent, iemand anders 
dat ook niet zal zijn. Een concreet voorbeeld: 
ik vind dat mijn Marokkaanse vrienden niet 
moeten «zeiken» als er een poster van een 
halfblote vrouw in de apotheker hangt als 
reclame voor een middeltje tegen cellulitis. 
Langs de andere kant moeten wij ook tole-
rant zijn tijdens het Suikerfeest. Als de mos-
lims dan ’s nacht lawaai maken op straat, 
steek dan oordopjes in en klaar. Probeer din-
gen van elkaar te verdragen. Zeker als je zo 
dicht op elkaar woont.’ 

Van ’t Kiel naar het Koninklijk Paleis
Voor Peleman is thuis de plek waar hij zich op 
z'n gemak voelt. Het is steevast een gezellige 
boel bij de zanger en zijn gezin, al heeft ook 
hij wel eens nood aan rust. Dan trek hij zich 
terug in zijn «gitaarkot». ‘Mijn afgebakend 
plekje van twee op twee meter is verboden 
terrein voor mijn huisgenoten. Daar hangen 
al mijn mooie gitaren, mijn vinylplaten,… al 
mijn spullen liggen daar en daar voel ik mij op 
mijn gemak. Maar de ideeën voor mijn mu-
ziek ontstaan in mijn slaapkamer. Ik lig dan op 
mijn rug op mijn bed dat netjes is opgemaakt. 
Ik heb mijn koptelefoon op en kijk naar het 
plafond. Dan komen de ideeën. De effectieve 
uitwerking doe ik daarna in mijn opnamestu-
dio.’ 

Waar droom je nog van? 
‘Op professioneel vlak heb ik alles al gedaan 
– en doe ik alles – waar ik ooit van droomde. 
Maar mocht ik er financieel zo goed voorzit-
ten dat ik vier jaar lang niet meer hoefde te 
werken, dan ging ik geschiedenis studeren. 
Omdat ik begin jaren '90 continu op tournee  

‘Als je elkaar persoonlijk kent, dan verdraag je veel meer van mekaar. 
Daar ligt de sleutel’ Axl Peleman in zijn opnamestudio, Abdijstraat Antwerpen  Kiel.
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was, heb ik nooit verder gestudeerd. Waarom  
geschiedenis? Vanuit mijn respect voor het 
verleden en de kans die je krijgt om lessen te 
trekken voor de toekomst heeft geschiede-
nis mij altijd geboeid.’

Waar ben je het meeste fier op in je leven? 
‘Ook al ben ik van eenvoudige afkomst, ik kan 
mijn vrouw en mijn kind onderhouden als een 
«prins en een prinsesje». Dat ik kan leven van 
mijn muziek – mijn jongensdroom –  is fan-
tastisch. Ook al heb ik mezelf kapot gewerkt, 
ik heb het nooit aangevoeld als «werken». 
Werchter, Pukkelpop, een optreden met de 
Kreuners in het Antwerpse Sportpaleis met 
20.000 fans,… dat alles vervalt in het niets 

tegenover de dankbaarheid die ik dagelijks 
voel. Ik doe mijn werk graag en ben blij dat ik 
«mag» werken.’ 

Wat heeft het leven jou geleerd?
‘Mijn grootvader zei altijd “je bent geboren 
op ’t Kiel, je bent geboren als een rat (red. 
Kielenaars worden Kielse ratten genoemd), 
je zal sterven als een rat en in tussentijd ga 
je je gedragen als een rat.” Dat gevoel van 
nederigheid, dat heb ik altijd gehad. Ik ben 
ooit ontvangen op het Koninklijk Paleis en ik 
dacht toen “ik hoor hier niet thuis, ik ben van 
’t Kiel”. Ik merk dat vooral aan collega’s die uit 
Leuven, Brussel of Gent komen. Die gedra-
gen zich anders. Als wij samen iets gaan eten 

ben ik altijd de enige van de ploeg die naar 
de keuken gaat om tegen de kok te zeggen 
“dankjewel voor het lekkere eten.” Dat is iets 
wat ik aan de blokken geleerd heb, omdat ik 
het met minder moest stellen. Wees dank-
baar voor wat je krijgt. Als ik zie hoe verwend 
onze kinderen vandaag zijn… Dat is een we-
zenlijk verschil. Dat respect voor de dingen 
en de mensen, dat kennen zij niet meer. 
Ook al loop ik rond met een lederen vest en 
dure schoenen “ik ben van ’t straat, ik blijf 
van ’t straat en ik zal altijd van ’t straat blij-
ven”. Mijn hart ligt hier. Mij moeten ze begra-
ven onder de stenen van de Abdijstraat. Dat 
meen ik echt.’  F

'Wat ook wonderwel werkt, 
is je allochtone buren 
toespreken in «hun» taal'

MAOMELDPUNT AMBTELIJKE ONZIN

MAO - Evenwaardig door ervaring: 
niet voor de overheid
U heeft misschien gehoord van de 
farce waarbij de collega’s die leningen 
verstrekken plotsklaps aan de door de 
FSMA – de Autoriteit voor Financi-
ele Diensten en Markten (1) – gestelde 
voorwaarden dienden te voldoen.

Aangezien men bij de VMSW oorspron-
kelijk van mening was dat de sector 
daar niet onder viel – wat de VMSW al 
wel eens vaker ongegrond doet – werd 
er pas te elfder ure in gang geschoten: 
cursussen moesten gevolgd en exa-
mens afgelegd. Wie niet slaagde, mocht 
niet langer leningen verstrekken.

Eigenaardig genoeg werd al wie over 
een universitair diploma beschikte, vrij-
gesteld van die proeven. Klaarblijkelijk 
is een licentiaat/master Slavische Talen 
dankzij zijn diploma een financieel spe-
cialist. Nazdrovje, zou ik zo zeggen!

Alle anderen dienden de hele wetgeving 
inzake leningverstrekking en verzeke-
ringen onder de knie te krijgen. Enigs-
zins nutteloos als men weet dat het in 
de praktijk gaat om het volgens een 
strak patroon verstrekken van steeds 
hetzelfde product dat per definitie in 

het voordeel van de ‘klant’ werkt, los 
van commerciële overwegingen.

Ook wel vreemd dat men moet gaan 
blokken en proeven afleggen om te mo-
gen doen wat men zijn hele loopbaan al 
probleemloos gedaan heeft. 

Als klap op de vuurpijl kwam de instruc-
tie dat bestuurders van vennootschap-
pen die leningen verstrekten, minstens 
over een diploma middelbaar onderwijs 
moesten beschikken. Daarmee greep de 
FSMA feitelijk in in de samenstelling van 
de raden van bestuur van de huisves-
tingsmaatschappijen. 

Waarschijnlijk zal een dergelijke onder-
richting zin hebben in het financiële we-
reldje - ook al moeten we vaststellen dat 
de bankencrisis alleszins niet ontstaan is 
door een gebrek aan diploma’s - maar in 
de huisvestingssector kan men zich af-
vragen in hoeverre het beleid enkel ge-
voerd kan worden door gediplomeerden. 
In theorie is de kans dan ook vrij groot dat 
bijvoorbeeld huurderscoöperatieven of-
wel geen leningen meer mogen verstrek-
ken ofwel bestuurders moeten bedanken 
voor bewezen diensten. Met welk nut?

Het heeft er natuurlijk mee te maken 
dat de federale regelgever niet heeft stil 
gestaan bij de effecten voor de sociale 
leningverstrekkers. Verdienden zij gelet 
op hun maatschappelijke opdracht geen 
aparte regeling? Te veel werk, allicht.

En er is het gegeven dat de overheid het 
hoe langer hoe minder nodig vindt om 
overgangsmaatregelen te treffen. Vindt 
men het te moeilijk? Is het te technisch 
en moet men energie steken in het 
fatsoenlijk afwikkelen van andermans 
beleid en wil men dat niet opbrengen? 
Wie zal het zeggen? Alleszins wordt het 
schering en inslag. F

(1) In het drietalige België heeft deze federale dienst gekozen voor een letterwoord dat verwijst 
naar het Engelse Financial Services and Markets Authority.

Axl Peleman, sociale woonblok Antwerpen Kiel.
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L De afgelopen jaren werden we net 
voor de zomervakantie verblijd 
met een karrenvracht wetgeving 
die op de laatste bijeenkomst van 

de Vlaamse Regering nog behandeld moes-
ten worden. Belangrijke dossiers voor sociaal 
wonen maakten deel uit van deze 'eindspurt'.

Vorig jaar rond deze periode maakten bij-
voorbeeld het overdrachtenbesluit, het 
decreet 'proefomgeving', het decreet 'taal-
kennis' en de gekoppelde wijziging aan het 
Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) deel uit van 
deze eindsprint. Hierin zaten een aantal be-
langrijke accenten uit het Vlaams regeerak-
koord 2014-2019 vervat.

Eindspurt met weinig dossiers sociaal wonen
Dit jaar zijn de dossiers die een grote invloed 
hebben op sociaal wonen eerder beperkt. 
Het accent voor wonen ligt nu op het 'huur-
decreet', de uitvoering van de regionalisering 
van de woninghuur als gevolg van de zesde 
staatshervorming. Voor sociaal wonen gaat 
het hoofdzakelijk over uitvoeringsbesluiten 
waar de discussie binnen de regering en het 
overleg met de sector reeds hebben plaats-
gevonden. De definitieve goedkeuring van de 
aanpassingen aan het KSH in het kader van 
de taalkennis bijvoorbeeld, of het besluit over 
de 'fusiesteun' voor SHM's dat al uitgebreid 
besproken werd en geadviseerd door de 
Vlaamse Woonraad.

Raad van State kritisch over procedure-
besluit
Ook de definitieve goedkeuring van het pro-
cedurebesluit - met wel een zeer grote im-
pact op de werking van onze sector - had 
een formaliteit moeten zijn. Na een traject 
van twee jaar met zeer uitgebreide consulta-
tie van de actoren en een eerste uitgebreide 
bespreking binnen de regering leek niets een 
vlotte afhandeling in de weg te staan. Tot het 
advies van de Raad van State roet in het eten 
strooide. De Raad van State heeft op zich 
weinig bedenkingen bij (proportionele) voor-
waarden die de Vlaamse regering koppelt aan 
overheidsfinanciering, zoals het hanteren van 
een procedure, ontwerprichtlijnen, de simu-
latietabel,... Wel stelt de Raad van State zeer 
duidelijk dat dit moet gebeuren op het niveau 
van de Vlaamse Regering zelf. Resultaat: zo-
wel de beslissingen over de voorwaarden als 
het effectief uitwerken van de voorwaarden 
kan niet zomaar gedelegeerd worden. 
Concreet kan het delegeren van een beslis-
sing naar een ander orgaan enkel indien dit 
expliciet decretaal wordt voorzien. Het de-
legeren van de voorwaarden die gekoppeld 
worden aan financiering kan sowieso niet. 
Dus moet dit door de Vlaamse Regering zelf 
gebeuren. 
Ook merkt de Raad van State op dat voorzich-
tig moet omgesprongen worden met het toe-
kennen van beslissingsbevoegdheid aan an-
dere actoren - in dit geval de gemeenten -  

ADVIES RAAD VAN STATE NOOPT TOT INGRIJPENDE AANPASSING

Nieuw procedurebesluit na bochtig 
parcours dan toch van start

Structureel overleg met de sector nodigSt.-Maartensdal Blok 4, Dijledal Leuven.
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als voorwaarde tot overheidsfinanciering. 
VVH had al afgedwongen dat dit beperkt 
bleef tot de meerjarenplanning. Ook dit kan 
enkel in het kader van het Bindend Sociaal 
Objectief (BSO).

Procedurebesluit wordt aangepast
De bemerkingen van de Raad van State zorg-
den ervoor dat het principieel goedgekeurde 
procedurebesluit ingrijpend aangepast moest 
worden. Voor de Beoordelingscommissie - 
die al meer dan drie jaar onder deze vorm 
werkt - vormt art. 33 van de Vlaamse Woon-
code een voldoende basis voor noodzakelijke 
veranderingen. Ter verduidelijking: de kwa-
liteitskamer zal zonder een decretale basis 
niet kunnen opgericht worden. Daardoor zal 
een van de belangrijke wijzigingen in de pro-
cedure (nog) niet kunnen doorgaan. De kwa-
liteitskamer was namelijk opgericht om tegen 
negatieve adviezen een beroepsmogelijkheid 
los van de VMSW te organiseren. Maar ook 
om aanpassingen aan de ontwerprichtlijnen 
mogelijk te maken. Dit vormde toch wel een 
sluitstuk in het principieel goedgekeurde 
'procedurebesluit'.
De ontwerprichtlijnen, simulatietabel,... zijn 
zoals gezegd volgens de Raad van State 
niet disproportioneel in functie van over-
heidsfinanciering. Zij moeten evenwel door 
de Vlaamse Regering uitgevaardigd worden. 
Omdat de procedure zélf ook in een BVR 
(Besluit Vlaamse Regering) is ondergebracht, 
is dit niet onlogisch. Een gelijkaardige opmer-
king leidde er trouwens toe dat van het MB 
Beheersaspecten (Ministerieel Besluit) een 
BVR Beheeraspecten gemaakt werd. 

De vroegere 'voogdij' van de VHM blijft 
de olifant in de kamer
Zowel op het vlak van de beheeraspecten als 
op het vlak van de procedures botst dat al-
lemaal op een 'jarenlange' gewoonte, name-
lijk de sturende rol van de vroegere VHM op 
deze en vele andere niveaus. Tot 2006 be-
paalde de VHM dat vanuit haar 'voogdij'. Ze 
organiseerde ook zelf het toezicht daarop.
De operatie Beter Bestuurlijk Beleid vormde 
de VHM om tot de VMSW en bedeelde die 
met een vooral ondersteunende rol. Toezicht 
werd een aparte entiteit en een prestatie-
beoordelingssysteem werd ontwikkeld. De 
SHM's werden als autonome entiteiten 'ge-
responsabiliseerd' als bevoorrechte partners 
van het sociaal woonbeleid. Veel van de ope-

rationele werking moest dan ook via Vlaamse 
regelgeving geregeld worden. En dat ging 
niet altijd even vlot. Dat gold bijvoorbeeld 
ook voor de beheersvergoeding en de erken-
ning als SHM. En nu ook voor het procedu-
rebesluit.
De oplossing die intussen gevonden werd, 
is eerder het gevolg van de vroegere rol van 
de VHM dan een moderne invulling van de 
rolverdeling binnen sociaal wonen. Concreet 
zal de Vlaamse Regering de ontwerprichtlij-
nen en de simulatietabel bekrachtigen die de 
VMSW op haar Raad van Bestuur zal goed-
keuren. 

Structureel overleg met de sector nodig
Dit is een werkwijze die voor VVH één keer 
maar dan nooit meer kan gevolgd worden. 
De VMSW heeft - uitgezonderd het 'ge-
woonterecht' - geen enkele rol te spelen in 
de ontwerprichtlijnen, tenzij als adviserende 
administratie. 
Nog gekker werd het dat de Raad van Be-
stuur van de VMSW dit zou goedkeuren 
zonder overleg met de sector. Het zijn de 
SHM's die weten wat de zin en onzin is van 
de ontwerprichtlijnen als ze in de praktijk zul-
len toegepast worden. Het zijn de SHM's die 
van architecten, ingenieurs, aannemers uit de 
praktijk terugkoppeling krijgen over de richt-
lijnen. Het zijn de SHM's die op basis van de 
simulatietabel keuzes zullen moeten maken.

VVH heeft dan ook geëist dat voor de goed-
keuring door de VMSW op 4 juli nog een 
uitgebreide terugkoppeling met de sector 
plaatsvond. Hier werd nog zeer veel concrete 
input gegeven en een aantal pertinente wij-
zigingen aangebracht, vooral dan op vlak van 
de simulatietabel.

Constructieve dialoog beste garantie 
voor werkbare regelgeving
In dit dossier is duidelijk gebleken dat con-
structieve dialoog met medewerkers uit het 
veld de enige manier is om dergelijke oefe-
ning vorm te geven. Ontwerprichtlijnen uit-

De vroegere 'voogdij' van de VHM blijft de 
olifant in de kamer

De VMSW heeft - uitgezonderd het 'gewoonterecht' - geen 
enkele rol te spelen in de ontwerprichtlijnen, tenzij als adviserende 
administratie

werken zonder dat de input gevraagd wordt 
van de SHM's die ze moeten toepassen, 
heeft weinig kans op succes. Wel hebben we 
gekozen om dit dossier 'enfin' te laten landen, 
en te remediëren indien nodig. Na twee jaar 
voorbereiding en speculatie mag dat ook wel. 
We mogen ook niet vergeten dat er positieve 
elementen aan het nieuwe procedurebesluit 

zijn. Definitieve ontwerpen moeten bijvoor-
beeld niet meer geadviseerd worden, de ont-
werprichtlijnen zijn veel beperkter en prakti-
scher, beroepsmogelijkheden worden buiten 
de VMSW voorzien, zonnepanelen kunnen 
gefinancierd worden,...
Laten we er nu snel mee aan de slag gaan om 
nieuwe woningen te bouwen en het bestaand 

patrimonium te verbeteren. Onze huurders 
en kandidaat-huurders zullen er beter van 
worden. En dat is uiteindelijk waar we het 
voor doen.  F

Björn Mallants, directeur VVH

Sociale huurders,  Moretusstraat in Hoboken , Woonhaven Antwerpen.
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Op dinsdag 6 juni kwamen de 
leden van VLEM bijeen op de 
algemene vergadering in Sint-
Niklaas. Na de verwelkoming 
door voorzitter Daniël Vanpou-
cke werd het jaarverslag over 
het werkjaar 2016 voorgesteld 
aan de vergadering. 

Enkele highlights uit het jaarverslag:
 In 2016 werden in het Vlaams Gewest 

752 koopwoningen opgeleverd en vond 
de aanbesteding plaats voor de bouw 
van 906 koopwoningen. Er werden 2373 
Woonleningen afgesloten voor een totaal 
bedrag van € 374.309.379. Het nieuwe 
overdrachtenbesluit brengt enkele funda-
mentele wijzigingen met zich mee.

 Welke subsidies werden afgeschaft voor 
de sociale koopwoningen?
• Subsidie verwerving gronden;
• Subsidies infrastructuur (wegen, open-

bare verlichting, hoofdleiding water, 
omgevingswerken);

• Subsidies bouwwerken (onder bepaal-
de voorwaarden).

 Voor gemengde projecten met ten hoog-
ste 20 % koopwoningen, blijven subsidies 
bestaan.
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 Project Paulusplein: samen met de stad Oostende een gezonde mix bewaken in het woonaanbod.

Gezonde mix in leeftijd, gezinsamenstelling en 
activiteitsgraad 
‘WoonWel wil samen met de stad Oostende een gezonde mix be-
waken in het woonaanbod’, zegt Vansevenant. ‘Hierbij streven 
we naar betaalbare sociale koopappartementen voor zowel jon-
geren als ouderen, voor alleenstaanden en gezinnen, voor actie-
ven en minder actieven, ook op leuke en gewilde plaatsen. uiter-
aard mits toepassing van de geldende toewijzingsregels. Een mooi 
voorbeeld van deze mix zijn de sociale woningen op het Paulus-
plein aan de Visserskaai. Van de 23 appartementen zijn de ge-
lijkvloerse appartementen voor rolstoelgebruikers verkocht aan 
mensen op rust. De andere appartementen werden overwegend 
verkocht aan jonge mensen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt. 
Afhankelijk van het aantal slaapkamers ligt de verkoopprijs tussen  
€ 125.000 en € 135.000.’
 
Geen gemengde projecten
Vansevenant: ’Ik verkies een appartementsgebouw met sociale 
koopappartementen zonder mede-eigendom met derden (winkel-
ketens). Waarom? In algemene vergaderingen van mede-eigenaars 
kunnen zich meerderheden aftekenen en tegenstrijdige belangen de 
kop opsteken met alle financiële gevolgen van dien. Als de vereniging 
van mede-eigenaars allemaal sociale kopers zijn, dan ligt de financi-
ele draagkracht in dezelfde lijn.’
‘Soms kan het wél interessant zijn om “sociaal wonen” te combine-
ren met andere bestemmingen. In het project Zuiderhuis zijn de ge-
lijkvloerse en de eerste verdieping helemaal niet aantrekkelijk voor 
bewoning (blinde muur). De hoger gelegen appartementen hebben 
een riant uitzicht op de jachthaven. Omdat de stad op zoek was naar 
kantoren, hebben we met hen een compromis bereikt waarbij de ge-
lijkvloerse, de eerste en een deel van de tweede verdieping werden 
verkocht aan de stad. De kantoren hebben een eigen ingang in een 
andere straat en maken geen gebruik van de lift.’

Aanpak realisatie sociale koopappartementen
Ondanks de scherpe concurrentie van gespecialiseerde projectont-
wikkelaars slaagt WoonWel erin om op zeer mooie en gewilde locaties 
koopappartementen te realiseren aan betaalbare prijzen.
Vansevenant: ‘Dankzij de onmisbare medewerking en ondersteuning 
van de stad (stadseigendommen), het voorkooprecht (Oostende 
heeft enkele strategische Bijzondere Gebieden), het Grond- en Pan-
denbeleid met het invullen van de sociale last, de SBE-subsidie en 
de verwervingssubsidie, creëren we mogelijkheden voor woonbe-
hoeftige mensen met een bescheiden inkomen.‘ ‘De kopers zijn zeer 
tevreden. Maar het zal erop aankomen het instrumentarium actueel 
te houden en blijvend aan de behoeften aan te passen zodat de be-
taalbaarheid voor de doelgroep gegarandeerd blijft, ook als de rente-
voeten binnen afzienbare tijd onherroepelijk weer gaan stijgen.’ 
 

Pat Vansevenant, directeur WoonWel

F

VLEM Vlaamse Erkende
Maatschappijen

 

Algemene vergadering

TeksT: Patrick VErcruyssE, dirEctEur woonMaat-
schaPPij ijzEr & zEE

FoTo's: Patrick VErcruyssE (P.14), dE ark (P.15)

koopsector in cijfers

Begunstigden van leningen afgesloten in 
2003 -2013

Aanvrager(s) Aandeel in %

Alleenstaande 39

Eenoudergezin 17

Koppel zonder kinderen 12

Koppel met kinderen 32

Totaal 100

Gemiddeld geleend bedrag volgens type van 
huishouden in 2014

Aanvrager(s) Gemiddeld bedrag 
van de lening

Alleenstaande 150.000

Eenoudergezin 157.000

Koppel zonder kinderen 168.000

Koppel met kinderen 173.000

Gemiddeld 161.016

Gemiddeld geleend bedrag per huishouden en per type verrichting in 2014

Aanvrager(s) Renovatie Nieuwbouw Sociale koopwoning Aankoop met renovatie

Alleenstaande 30.000 140.000 155.000 158.000

Eenoudergezin 40.000 155.000 161.000 163.000

Koppel zonder kinderen 45.000 195.000 180.000 175.000

Koppel met kinderen 40.000 170.000 190.000 180.000

De aanwezigen keurden het jaarverslag en de 
jaarrekening van 2016 en de begroting voor 
2017 goed met eenparigheid van stemmen. 
Vervolgens werd de verlenging van de man-
daten in de raad van bestuur van Bert Cox, 
Tom Bridts en Patrick Vercruysse goedge-
keurd voor een nieuwe termijn van drie jaar. 
In het informatieve gedeelte van de verga-
dering gaf Kristof Heylen, onderzoeksexpert 
aan het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Ar-
beid en Samenleving), een toelichting bij het 
rapport «Bijzondere sociale leningen: hoe de 
effectiviteit en rechtvaardigheid verhogen?» 
Hij presenteerde ook de essentie uit de re-
cente studie van Frank Vastmans (onderzoe-
ker aan de faculteit Economics and Business 
van de KU Leuven) over de regionale diffe-
rentiatie van de maximale verkoopwaarde. 

Daniël Vanpoucke, voorzitter VLEM en Bert Cox, secretaris VLEM.

Koopwoningen DE ARK, Dokter Govaertsplantsoen (Baarle-Hertog). 
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1 Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning is een 
schriftelijke toelating voor een 

vergunningsplichtig project. Afhankelijk van 
het project moeten volgende vergunningen 
aangevraagd worden: 
• een vergunning ruimtelijke ordening (ste-
denbouwkundige handelingen en verkaveling 
van gronden) • en/of een milieuvergunning 
(exploitatie van ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten). De omgevingsvergunning ver-
enigt en vervangt de stedenbouwkundige 
vergunning en de milieuvergunning. Ook voor 
het verkavelen van gronden moet voortaan 
een omgevingsvergunning worden aan-
gevraagd. De integratie heeft in de eerste 
plaats betrekking op de procedures. De be-
paling van welke projecten vergunningsplich-
tig zijn, wordt niet gewijzigd. Ook de aspec-
ten waarop een aanvraag beoordeeld moet 
worden (stedenbouwkundige voorschriften, 

goede ruimtelijke ordening, onaanvaardbare 
risico's of hinder voor de mens en het milieu) 
veranderen niet.

2 Waarom de omgevingsvergun-
ning? Hoe verloopt de procedure?
In het verleden werden soms ste-

denbouwkundige vergunningen verleend, 
terwijl de bijhorende milieuvergunning werd 
geweigerd. Of omgekeerd. Dit kon leiden tot 
tijdverlies en inhoudelijke discussies. De aan-
vragen voor vergunningsplichtige projecten 
die zowel stedenbouwkundige handelingen 
als een exploitatie van ingedeelde inrichtin-
gen of activiteiten inhouden 

• worden verplicht samen ingediend;
• worden indien vereist aan één openbaar 

onderzoek onderworpen; 
• worden in één adviesronde behandeld; 
• resulteren in één beslissing bij één en 

dezelfde overheid. 

Aanvragen voor vergunningsplichtige pro-
jecten met uitsluitend stedenbouwkundige 
handelingen of uitsluitend de exploitatie van 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten zullen 
ook de geïntegreerde procedure doorlopen.
Nieuw is dat de omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten een permanent karakter krijgt. 
Hierdoor verdwijnt het twintigjaarlijks “her-
vergunningssysteem” van het Milieuvergun-
ningsdecreet. Milieuvergunningen die voor 
20 jaar werden verleend, kunnen onder be-
paalde voorwaarden via een summiere me-
dedelingsprocedure naar een omgevings-
vergunning van onbepaalde duur omgezet 
worden. Wordt niet aan de voorwaarden 
voldaan, dan moet de gewone procedure ge-
volgd worden. 

3 Wat met meldingen? 
Naast de vergunningplicht blijft de meldingsplicht 
bestaan voor louter meldingsplichtige projecten 

(bijvoorbeeld klasse 3 stookinstallaties of in bepaalde ge-
vallen: de oprichting van bijgebouwen aangebouwd aan de 
hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning). Ook 
hier is er een integratie. 

- Omvat een project meldingsplichtige stedenbouwkun-
dige handelingen én een meldingsplichtige exploitatie, 
dan moet de melding beide aspecten bevatten.

- Omvat een project zowel vergunningsplichtige als mel-
dingsplichtige elementen, dan geldt de vergunnings-
plicht en niet de meldingsplicht. 

De bevoegde overheid zal nagaan of de gemelde hande-
lingen of exploitatie meldingsplichtig is of niet verboden is 
bij of krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid. Ook kan de overheid in de meldingsakte 
voorwaarden - met inbegrip van bijzondere milieuvoor-
waarden - opleggen.

OMGEVINGSVERGUNNING VERENIGT & VERVANGT STEDENBOUWKUNDIGE EN MILIEUVERGUNNING

Vijf vragen over 
omgevingsvergunningen

4 Zal de vergunningverlening langer duren? 
Het decreet van 25 april 2014 en het uitvoeringsbesluit stroomlijnen 
de procedures tot twee: de gewone en de vereenvoudigde procedure. 

Bij de gewone procedure is de aanvraag bij de behandeling in eerste aanleg altijd 
onderworpen aan een openbaar onderzoek. De beslissingstermijn bedraagt in 
eerste aanleg: 

• 105 dagen als er geen advies van de omgevingsvergunningscommissie 
vereist is,

• 120 dagen als er wél een advies van de omgevingsvergunningscommissie 
vereist is. 

Deze termijnen worden van rechtswege met 60 dagen verlengd: 
• ingeval van de toepassing van een administratieve lus;
• als de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar 

onderzoek; 
• als de aanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad moet 

beslissen. 
Bij de vereenvoudigde procedure is de aanvraag nooit onderworpen aan een 
openbaar onderzoek en komt de omgevingsvergunningscommissie niet tussen. 
De beslissingstermijn bedraagt in eerste aanleg 60 dagen, zonder mogelijkheid 
tot verlenging.

5 Wie levert de vergunning af? 
De beslissingsbevoegdheid kan liggen bij het college van burgemees-
ter en schepenen, de deputatie of de Vlaamse Regering. Om te bepa-

len wie bevoegd is, moet eerst gekeken worden naar de lijsten met de Vlaamse 
en provinciale projecten. Staat het project daar niet op, dan moet gekeken wor-
den naar de indelingslijsten (milieuaspecten). Staat het project ook niet op deze 
lijsten, dan is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het be-
handelen van de vergunningsaanvraag. Uitzonderingen zijn aanvragen voor pro-
jecten op het grondgebied van twee of meer gemeenten (bevoegdheid deputa-
tie) of twee of meer provincies (bevoegdheid Vlaamse Regering). In de meeste 
gevallen zal het college van burgemeester en schepenen bevoegd zijn voor het 
behandelen van aanvragen voor sociale woningbouw. F

Stefaan Van Rossum en Katrijn Vanherck, departement omgeving - afdeling 
Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Nieuwbouwproject in Genk-Sledderlo, SHM Nieuw Dak. 
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SYNDICALE AFVAARDIGING ZOU BETER NAAR 30 WERKNEMERS OPGETROKKEN WORDEN  

PC 339: onderhandelingsruimte en einde 
patstelling in zicht?
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Wat voorafging

In 2011 werd het paritair comité “PC 339” 
opgericht. Vakbonden en werkgeversor-
ganisaties waren akkoord om het paritair 
comité onmiddellijk op te splitsen in sub-

comités. Maar op de eerste bijeenkomst wil-
den de vakbonden eerst op federaal niveau 
een gemeenschappelijke sokkel uitwerken 
vooraleer er sprake kon zijn van paritaire 
subcomités. Deze gemeenschappelijke sok-
kel die aanvankelijk uit zeven onderwerpen 
bestond, werd na talloze onderhandelingen 
gereduceerd tot twee: een CAO over het 
minimumloon en het indexeringsmechanis-
me enerzijds, en een CAO over de syndicale 
afvaardiging anderzijds. Maar deze laatste 
zeer concrete CAO werd door de sector af-
geketst. 

Syndicale afvaardiging vanaf 25 werk-
nemers nog niet aanvaard
Uiteindelijk is men gekomen tot een voorstel 
van CAO over het statuut van de syndicale 
afgevaardigden waarin staat dat een syn-
dicale afvaardiging kan opgericht worden 
vanaf 25 werknemers. De uitvoeringsmodali-
teiten zullen bepaald worden in CAO’s die af-
gesloten worden in de paritaire subcomités. 
De paritaire subcomités zullen onmiddellijk 
opgericht worden wanneer deze CAO goed-
gekeurd wordt. Tot op heden is er nog steeds 
geen akkoord over een syndicale afvaardi-
ging vanaf 25 werknemers. 

Belang van een sectorspecifiek PC
PC 339 is opgericht op vraag van VVH. Al 
hoeven door de huidige impasse geen CAO’s 

afgesloten te worden, en kan iedereen blijven 
doen wat hij wil, toch is het een gemiste kans. 
Een PC kan namelijk bij ernstige conflicten een 
bemiddelende rol spelen. Ook kan binnen een 
sectorspecifieke PC een algemeen perso-
neelskader op sectorniveau uitgewerkt wor-
den. Er zou ook duidelijkheid kunnen komen 
over o.a. de indexering en over het statuut 
van de directeur. Ook dienen meer en meer 
bepalingen op sectorniveau in CAO’s geacti-
veerd te worden zoals bijvoorbeeld de harmo-
nisering arbeiders-bedienden en CAO 127 bis 
voor landingsbanen. En de sociale vrede? Al 
lijkt het weinig realistisch dat er stakingen 
zullen uitbreken bij sociale huisvestingsmaat-
schappijen, een paritair comité voor onze 
sector zou een bemiddelende rol kunnen 
spelen, mochten er bijvoorbeeld conflicten 
zijn bij fusiebesprekingen.

Bestaat het risico op afschaffing van  
PC 339?
In de geest van het regeerakkoord bestaat 
het risico dat het niet-functioneren wordt 
aangegrepen om het PC 339 op te heffen om 
daarmee een afslanking van het aantal PC’s te 
realiseren. Daarom zal de Minister van Werk 
ook niet zélf het initiatief nemen voor een 
splitsing. Mocht PC 339 verdwijnen, dan zou 
onze sector ondergebracht kunnen worden 
bij een PC waar reeds een CAO voor bestaat 
– vaak algemeen bindend verklaard over 
een syndicale delegatie. Als mogelijkheden 
worden in deze context PC 200 en PC 329 
uit de socioculturele sector vernoemd. 
Mocht dit gebeuren, dan loopt de sector de 
kans mis om mee aan het stuur te zitten.

Hoe uit de impasse geraken?
VVH bekijkt momenteel of er onderhande-
lingsruimte is en zal een voorstel uitwerken. 
Momenteel tellen 13 leden meer dan 25 me-
dewerkers. VVH wil daarom de Syndicale af-
vaardiging vanaf 25 werknemers optrekken 
naar 30 werknemers als onderhandelings-
marge voor de volgende onderhandelings-
gesprekken. Eens het Vlaamse subcomité 
geactiveerd zal worden, dienen er 14 verte-
genwoordigers aangeduid te worden (7 ef-
fectieve en 7 plaatsvervangers), en zal de 
werkgroep opnieuw samengesteld zijn.  F

Elke Verstrepen, juridisch stafmedewerker VVH



20  Fundamenten juli 2017

D
IR

E
C

T
E

U
R

S

juli 2017 Fundamenten  21

Passies: Ultralopen en roeien
Opleiding: Licentiaat Landmeetkunde
Carrière: Ik was negen jaar directeur bij de sociale huisvestingsmaat-
schappij Het Lindenhof, drie jaar woonbeleidscoördinator bij de Stad 
Brugge en zes jaar procesmanager bij Van Roey Vastgoed. 
Toekomstplannen i.v.m. sociale huisvesting: Groeien als maat-
schappij, passie en ambitie uitstralen.
Mijn favoriete informatiebronnen: Google.
Verwachtingen van VVH: Kritische benadering van beleidsplannen 
met een pragmatische blik op regelgeving en een proactieve aanpak.

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

Nieuwe directeurs stellen zich voor

Yasmine Driesmans
Geelse Huisvesting
Vanaf 15.06.2017

Passies: Reizen, koken voor vrienden, films maken van reizen en feest-
jes, geocachen en genieten van de kleine leuke dingen in het leven.
Opleiding: Master in de Sociaal-Economische Geografie, Master in 
Overheidsmanagement en Bestuurskunde.
Carrière: Ik werkte 27 jaar voor het stadsbestuur van Geel. Ik startte 
als Milieuambtenaar, werd directeur van de Technische dienst, was 
twee jaar waarnemend secretaris en sinds 2010 werkte ik als sec-
tormanager van grondgebonden zaken. 
Toekomstplannen i.v.m. sociale huisvesting: De Geelse Huisves-
ting leiden en ondersteunen in het realiseren van haar missie. On-
danks de gewijzigde en moeilijke financiële omstandigheden wil ik ons 
kwalitatief huisvestingsaanbod uitbreiden. Mijn doel: samen met een 
enthousiast en professioneel team een efficiënte en gezonde maat-
schappij worden waar het aangenaam werken is. 
Mijn favoriete informatiebronnen: Informatieve en kwalitatieve 
websites, de experten in mijn team, mijn bestaand en nog verder uit 
te bouwen netwerk.
Verwachtingen van VVH: Een vereniging die ondersteuning biedt 
via informatie en doorstroming. Een vereniging die de belangen ver-
dedigt en de problemen van SHM’s aankaart bij de hogere overheden 
en de minister.

Anne-Marie Dupont
ABC
Vanaf 01.06.2017

Anja Schoeters werkte tien jaar als di-
recteur bij de sociale huisvestingsmaat-
schappij Gezellige Woningen in Bornem. 
In januari dit jaar maakte ze de overstap 
naar Volkswoningbouw Herent waar ze 
vanaf 1 augustus als directeur de fakkel 
overneemt van Denise Demessemaekers. Meer info? Vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be www.wienerberger.be

Traditioneel formaat
WF

Eco-brick®:
het verschil zit hem niet 
alleen in zijn slanke lijn.

WF 6,5
Eco-brick

Eco-brick is minder breed,
zo kunt u tot 3,5 cm meer 
isoleren en dat is super 
energiebesparend.

+ u wint aan uitstraling, want de Eco-brick is nu 
 verkrijgbaar in diverse nieuwe kleuren uit het 
 aanbod gevelstenen van Terca en Desimpel.
+ u wint aan woonruimte, want de steen neemt 
 binnenin de woning minder plaats in.
+ de lichtere steen maakt een energiezuiniger     
 transport mogelijk, én dat is goed voor ‘t milieu.
+ u wint ruimte als u verbouwt en aan      
 de buitenzijde wil na-isoleren.

WIE-EcoBrick-188x92-NL.indd   1 16/01/17   13:33

Bespaar op energie, 
niet op comfort en design

Zendow#neo Standaard/Premium Ramen & deuren

Bespaar op energie, 
niet op comfort en design
Bespaar op energie, 
niet op comfort en design

Volledig raam

Uw tot 0,65
W/m²K

glasvezel schuim staaldraad

www.deceuninck.bewww.deceuninck.be

Healthy Apartment Concept

Optimaliseer de  

gezondheid en 
comfort  

van bewoners

Bouwen aan energiezuinige  
en gezonde woningen

Buitenzonwering in combinatie met 

ventilatieve koeling (of nightcooling) 

garandeert steeds aangename temperaturen

De continue toevoer van verse lucht en de 

gecontroleerde afvoer van vervuilde lucht zorgt 

voor een goede luchtkwaliteit

www.renson.be

fundamenten_HAC_90x92,5_1016.indd   1 27/10/16   09:06
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Op 25 april organiseerde VVH in Grobbendonk haar jaarlijkse algemene vergadering. 
59 leden waren aanwezig of vertegenwoordigd. Tijdens het besloten gedeelte gaf Björn 
Mallants toelichting bij de activiteiten van 2016. Als externe sprekers waren te gast: Sien 
Winters, onderzoeksleider bij HIVA Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en 
Maatschappelijke Integratie van de KULeuven, en Diederik Vermeir, onderzoeker bij UA. Zij 
gaven meer toelichting bij het onderzoek «Grondige evaluatie Kaderbesluit Sociale huur». 

Algemene Vergadering VVH

Vereniging van Vlaamse 
HuisvestingsmaatschappijenVVH

Vereniging van Vlaamse 
HuisvestingsmaatschappijenVVH

Vereniging van Vlaamse 
HuisvestingsmaatschappijenVVH

Bij Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van sociale huisvesters, werd onze direc-
teur verkozen tot ondervoorzitter (Vice-Chair) van de werkgroep economie, financiering en 
lokale markten (Economics, Finance, Internal Market). F

Op 31 augustus organiseert VVH een Studiedag over financiering. Meer informatie volgt.

Bjorn Mallants, directeur VVH.
TeksT & FoTo's: Els MatthysEn, stafMEdEwErkEr coMMunicatiE VVh.

Sien Winters en Diederik Vermeir.



Bent u klaar voor de digitale revolutie  
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Ontdek Joyn Urban en verbind de verschillende spelers in uw stad of gemeente!
 
Met Joyn hebben uw lokale handelaars al een digitaal getrouwheids-programma waarmee ze 
klanten kunnen belonen. Joyn Urban is de tegenhanger voor steden en gemeenten. Dit digitaal 
platform brengt alle activiteiten in uw stad of gemeente samen. Met Joyn Urban kunt u niet 
alleen communiceren met inwoners, maar ook hun loyaliteit belonen met tal van voordelen.
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING Relationship Manager op 
ing.be/contactbusiness

Over opportuniteiten gesproken! 
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