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1 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste Vennoten, Bestuurders en Commissarissen,  
Geachte dames en heren,  
 
Als voorzitter van Cnuz ben ik fier om u vandaag het jaarverslag over de activiteiten van het dienstjaar 2019 van onze Raad van bestuur te 
kunnen voorstellen. Eerst en vooral wil ik toch de bestuurders van de nieuwe Raad nogmaals bedanken omdat zij mij op 1 juli 2019 opnieuw  
het vertrouwen gegeven hebben zodat ik mijn voorzitterschap tot in 2021 kan voortzetten.  
 
Onze vennootschap heeft ook in 2019 dankzij de beslissingen van die Raad, het Directiecomité, maar vooral ook dankzij de inzet van het personeel 
opnieuw serieuze stappen vooruitgezet met het oog op het verder uitbouwen van een goed functionerende woonmaatschappij die nog meer ten dienste wil staan van  
onze kandidaat-huurders en huurders.   
 
Zo werden met medewerking van een consultancybureau nieuwe processen gestart en bestaande processen bijgestuurd. De werking van het Managementteam, bestaande uit 
de algemeen directeur, de 2 afdelingshoofden en de mentor/coach werd op basis van meerdere begeleidingssessies geoptimaliseerd.  
 
De digitalisering werd uitgebreid: zo kunnen kandidaat-huurders nu via onze website de rangschikking van hun keuzes op elk ogenblik online opvragen en kan het overgrote 
deel van de uitgaande briefwisseling, ook aangetekende zendingen, digitaal verstuurd worden.  
 
Voorts hechtte de Raad van bestuur zijn goedkeuring aan het zeer ambitieuze meerjarenrenovatieprogramma 2019-2026. Cnuz heeft de voorbije maanden dringende en 
minderdringende renovatie-, onderhouds- en herstellingswerken gegund: o.a. de vervanging van daken, cv-installaties, buitenschrijnwerk, elektrische installaties, keukens, …. 
 
Om de kosten voor de huurders zo veel mogelijk te beperken werden gunningsprocedures uitgeschreven o.a. voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen, werd 
ingetekend op de door de VVH georganiseerde groepsaankoop voor verzekeringen en werden voorbereidingen getroffen om binnenkort raamcontracten te kunnen afsluiten: 
o.a. voor schilderwerken en de binnenafwerking van woningen.  
 
In 2019 kregen we te maken met stormschade aan daken in Budingen, met waterschade in de ondergrondse parking te Halle-Booienhoven en met één keukenbrand in Tienen.  
Hieruit leerden wij dat de opvolging van dergelijke dossiers, maar ook de communicatie met de betrokken huurders en met derden zeker nog verbeterd kan en moet worden. 
Voorts werden we geconfronteerd met enkele zware juridische dossiers o.a. een schadevergoeding van een bouwfirma, de klacht van onderhoudsfirma en een schadeclaim 
van een ex-werknemer. 
 
Cnuz blijft inzetten op de vermindering van het aantal leegstaande panden, op het beheer van de technische oproepen en op het onder controle houden van de 
huurderachterstallen. De verkoop van koopwoningen Park Passionisten te Tienen en Kerselant te Geetbets, van huurwoningen aan zittende huurders en van verouderde 
woningen heeft alleszins het jaarlijkse resultaat in hoge mate positief beïnvloed. 
 
Bij deze wil ik toch mijn ontgoocheling uitspreken over het vestigingsdossier van het nieuw kantoorgebouw op de site van de Drie Tommen te Tienen dat om bepaalde redenen 
afgevoerd werd. Cnuz blijft dan ook dringend op zoek gaan naar andere opportuniteiten/ locaties die dan misschien wel de noodzakelijke goedkeuringen kunnen verkrijgen. 
Hierbij zal alleszins rekening gehouden moeten worden met het op termijn samengaan met een sociaal verhuurkantoor.  
 
Samen met jullie wil ik mij als voorzitter net zoals de voorbije jaren ook deze bestuurstermijn blijven inspannen om Cnuz verder uit te bouwen tot een goedwerkende 
woonmaatschappij en ik ben er nu al van overtuigd dat wij daarin met vereende krachten zeker zullen slagen.  
 
Guy Dumst
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2 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP 

 Vennootschapsvorm – administratieve en 
maatschappelijke zetel – lokale antennes 

Cnuz is een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk heeft 
aangenomen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Leuven onder  
het ondernemingsnummer 0400.974.442. 
 
Cnuz is erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  
onder nr. 245.5. 
 
De maatschappelijke en de administratieve zetel zijn gelegen in de  
Menegaard 60-61 te 3300 Tienen. 
 
Cnuz heeft de twee bijkomende lokale antennes van Aarschot en Landen 
verplaatst naar het Sociaal Huis, Bekaflaan 31A te 3200 Aarschot en naar  
het Sociaal Huis, Stationsstraat 29A te 3400 Landen. 
 
De vroegere plaatselijke kantoren zullen een andere bestemming krijgen. 
 

 Oprichting 

Als gevolg van het samengaan van de sociale huisvestingsmaatschappijen  
Sociale Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen van Aarschot,  
Sociale Huisvesting regio Landen van Landen en Huisvesting Tienen van Tienen 
werd de fusiemaatschappij Cnuz opgericht.  
 
De oprichtingsakte dateert van 13 december 2017 en de publicatie ervan 
verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2018  
onder nummer 0030219. 
 

 Laatste wijziging  

De statuten werden een laatste maal gewijzigd op 25 mei 2018.  
De publicatie hiervan verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2018  
onder nummer 0092468.  
 

 Maatschappelijk kapitaal – nominale waarde 

Cnuz beschikt einde 2019 nog over een maatschappelijk kapitaal van € 84.852,50 
waarvan het vast gedeelte € 55.800 en het variabel gedeelte € 29.052,50 bedraagt.  
 
De 848.525 aandelen hebben elk een nominale waarde van € 0,10 per aandeel. 



   
 

 
 
Algemene vergadering – 5 juni 2020       Verslag werkingsjaar 2019 – blz. 5 

3 ORGANISATIE  

 Aandeelhouders  

De gedetailleerde lijst met vermelding van de individuele aandeelhouders is als 
bijlage 1 aan dit jaarverslag toegevoegd.  
 
Op vraag van de weduwe van een aandeelhouder werden zijn 50 aandelen door  
de Algemene Vergadering van 10 mei 2019 vernietigd. 
 
Op 3 september 2019 berichtte de gemeente Glabbeek dat de gemeenteraad van 
15 november 2018 beslist had om als aandeelhouder uit de Raad van bestuur van 
Cnuz te treden. 
 

Aandeelhouder  Aantal aandelen 

  

Vlaamse Gewest 88.625 

Provincie Vlaams-Brabant 85.350 

Stad Aarschot 65.650 

Stad Landen 55.000 

Stad Tienen 64.480 

Stad Zoutleeuw 12.500 

Gemeente Geetbets 12.500 

Gemeente Glabbeek 248 

Gemeente Hoegaarden 248 

Gemeente Linter 12.500 

OCMW Aarschot 51.125 

OCMW Tienen  123.504 

Individuele vennoten   276.795 

  

Totaal aantal aandelen  848.525 

 
 

 Raad van bestuur (RvB) 

De algemene vergadering van 10 mei 2019 besliste, in toepassing van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met 
betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, om de 
wettelijk verplichte decimering van de samenstelling van de RvB door te voeren. 
 
Deze algemene vergadering benoemde aldus 13 nieuwe bestuurders, waarbij  
de regio’s van Aarschot, Landen en Tienen elk over 4 bestuurders beschikken:  
3 mandaten voorgedragen door de openbare besturen en 1 mandaat voorgedragen 
door de private aandeelhouders. Bovendien werd er één mandaat voorzien voor  
de provincie Vlaams-Brabant. 
 
De lijst van de 13 bestuurders is als bijlage 2 aan dit verslag toegevoegd. 
 

 Directiecomité (DC) 

Naam en voornaam  Functie  Afgevaardigd door 

   

Dumst Guy voorzitter stad Zoutleeuw 

Struyf Karin ondervoorzitter  stad Tienen 

Dewaelheyns Marc bestuurder privé 

Lammens Guido bestuurder privé 

Smolders Dirk  bestuurder OCMW / stad Tienen 

Van der Auwera Stien bestuurder stad Aarschot 

Booten Patricia directeur  

Vandecan Jules verslaggever  
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 Medewerkers 

Naam en voornaam Functie  Dienst 
Voltijds 
Equivalent 

    

Booten Patricia algemeen directeur  1 

Wijnants Jana afdelingshoofd administratie 1 

Jonckers Jayson afdelingshoofd technische dienst 1 

Vandecan Jules administratief expert/mentor  1 

Pierquet Els medewerker  boekhouding 0,80 

Crabbé Brigitte medewerker boekhouding 0,50 

Raemaekers Annick medewerker  
huuradministratie/sociale 
dienst 

1 

Laeremans Linda  medewerker  huuradministratie 1 

Denivel Nele maatschappelijk werkster sociale dienst 1 

Vandevelde Dirk medewerker  technische dienst 1 

Adang Niels medewerker technische dienst 1 

Pierreux Gerard medewerker  technische dienst 1 

Schoolmeesters Inge medewerker technische dienst 0,50 

Branckaute Guy onderhoudsmedewerker technische dienst 1 

Cresens Dirk onderhoudsmedewerker  technische dienst 1 

Celiktas Huseyin onderhoudsmedewerker technische dienst 1 

Grenie Jean-Marie  wijkmeester  0,16 

Goffings Patrick onderhoudsmedewerker technische dienst 1 

Van Dyck Ludo onderhoudsmedewerker  technische dienst 1 

Habetamu Dubale Sara onderhoudsmedewerker poetsdienst  
 

0,50 

    

 
 

Overzicht van de opleidingsinitiatieven 
 
Onze medewerkers worden aangemoedigd om regelmatig deel te nemen aan 
opleidingen. Zo kunnen ze niet alleen hun kennis uitbreiden, maar vaak ook 
netwerken met medewerkers van collega huisvestingsmaatschappijen.  
De meest gevolgde opleidingen zijn opleidingen en intervisies die worden 
georganiseerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en  
de opleidingen van Gashnetplus, ons softwarepakket. 
 
De directeur en de afdelingshoofden namen in 2019 ook deel aan een driedaagse 
studiereis georganiseerd door de Verenging voor Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen (VVH). 
 

 
 

 aantal 
personen 

uren totaal 

Diverse Gashnetplus opleidingen 2 - 25 

Webtoegankelijkheid 1 3 3 

Wijzigingen reglementering (VMSW) 3 7 21 

Wijzigingen reglementering (VMSW & VVH) 2 3,5 7 

Inspiratiedag sociale dienst 1 7 7 

E-invoicing 2 3 6 

Intervisie wijzingen in gezinssamenstelling 1 7 7 

Sharepoint 3 3 9 

Wonen in Armoede 2 3,5 7 

SAM 1 7 7 

Overdracht lonen SAM 1 2 2 

VEB Klantenportaal 2 2 4 

Plaatsbeschrijvingen 1 3,5 3,5 

Projectportaal 1 7 7 

Totaal aantal gevolgde opleidingsuren   115,5 
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 Personeelsorganogram 

 

 
 

 Globo en visitatie 

In de loop van februari 2020 zal de afdeling Toezicht van Wonen Vlaanderen  
een globaal onderzoek uitvoeren over de totale werking van Cnuz, o.a. interne 
controle, administratief beheer, overheidsopdrachten, inschrijvingen kandidaat-
huuders, huurprijsberekening, huurlasten en inschrijvingen verkopen.  
 
In de loop van september 2020 zal Cnuz voor de eerste maal gevisiteerd worden.  
 
De visitatie gaat na hoe een SHM haar werk doet. Het prestatiemeetsysteem is  
een instrument voor zelfsturing voor de SHM’s. Daarnaast vormt de 
prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als SHM. 
 
De visitaties verlopen volgens een draaiboek prestatiebeoordeling SHM’s en 
vertrekken vanuit een aantal omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, 
opgenomen in een databank, waar de SHM’s toegang toe hebben.  
Voor meer informatie verwijzen we naar https://www.wonen.vlaanderen.be  
 
De visitatiecommissie beoordeelt een 25-tal operationele doelstellingen verdeeld 
over zes domeinen: woningbeschikbaarheid, kwaliteit van de woning en de 
omgeving, betaalbaarheid, sociaal beleid, interne werking, financiële leefbaarheid 
en klantvriendelijkheid. 
 

 Missie en toekomstvisie  

Missie 
 
Cnuz wil betaalbare woningen verhuren, renoveren en bouwen MET en VOOR 
mensen!  
Dit dient te gebeuren op een ecologische manier met oog voor open ruimtes  
en ontmoetingsplaatsen. 
 
Toekomstvisie  
 
Cnuz heeft een toekomstvisie. Cnuz staat immers voor aangenaam, gezellig en 
warm. Wij willen dit samen met het Cnuz-team ook iedere dag uitstralen.  
Het is onze ambitie om een goede huisbaas te zijn met tevreden bewoners. 
De onvoorwaardelijke doelstellingen van de fusie zijn en blijven meer kwaliteit 
bieden, meer aandacht schenken aan het sociaal beleid en meer middelen inzetten 
voor de begeleiding van huurders en kandidaat-huurders. 
Cnuz behandelt iedereen correct en met respect. 
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4 PATRIMONIUM  

 Kantoor  

Eén van de belangrijkste fusievoorwaarden was de vestiging van de maatschappelijke zetel in Tienen. Cnuz heeft die voorwaarde tot op heden altijd correct ingevuld. 
 
Door de fysieke samenvoeging van de administratieve medewerkers van de 3 vroegere vennootschappen in maart 2018 is het vroegere kantoor van de SHM Huisvesting 
Tienen in de Menegaard 60-61 te Tienen nu veel te klein geworden om op een professionele manier te kunnen werken, laat staan om huurders en kandidaat-huurders en 
bezoekers deftig te kunnen ontvangen. 
 
De voorbij maanden werden vele opties onderzocht en uiteindelijk werd gekozen voor een nieuwe vestiging in het bedrijvencentrum De Drie Tommen, Bietenweg te Tienen. 
Deze locatie lag nog vrij centraal en was bovendien vlot bereikbaar via een kortbij gelegen bushalte en de Ring rond Tienen.  
 
Met de projectontwikkelaar nv BVI werd een akkoord afgesloten voor de aankoop en de oprichting van een bouwunit met een administratief en een technisch gedeelte  
en Cnuz zou in mei – juni 2019 normaliter naar de nieuwe vestiging kunnen verhuizen.  
 
Door allerlei onvoorziene verwikkelingen werd onze aanvraag tot vestiging echter geweigerd. Hierdoor ziet Cnuz zich nu verplicht om andere opportuniteiten te onderzoeken in 
de hoop dat dan de nodige goedkeuring wel verkregen kan worden.  
 
Een nieuwe vestiging wordt bovendien nog dringender omdat de Vlaamse Regering het samengaan van SHM’s en plaatselijke sociale verhuurkantoren wil opleggen.  
 

 Regio Aarschot – Rillaar – Wolfsdonk 

Woongelegenheden volgens type, grootte en ligging (toestand op 31.12.2019) 
 

 Eengezinswoningen Appartementen Totaal 

 1 2 3 4 5 studio 1 2 3 4  

 Aarschot 8 43 192 5 17 2 56 23 1  347 

 Langdorp 6 3         9 

 Rillaar 6  47 6       59 

TOTAAL 20 46 239 11 17 2 56 23 1  415 
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Woongelegenheden per aangesloten gemeente (toestand op 31.12.2019) 
 

Ligging Straatnamen Aantal woningen Aantal appartementen Totaal 

Aarschot 

Tuinwijk 38 (= 39 – 1)  38 

Gijmelbergwijk 173  173 

Begijnhof  30 30 

De Gracht 30 12 42 

Hoogstraat, Nieuwstraat   16 16 

Orleanstoren 24 4 28 

Poortvelden  20 20 

Totaal Aarschot  265 66 331 

     

Langdorp Sint-Antoniusstraat 9  9 

Totaal Langdorp  9  9 

     

Rillaar Molendreef 17  17 

  Jozef Van Thielstraat 42  42 

Totaal Rillaar  59  59 

Algemeen totaal  333 82 415 
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 Regio Landen 

Woongelegenheden volgens type, grootte en ligging (toestand op 31.12.2019) 
 

 Eengezinswoningen Appartementen Totaal 

 1 2 3 4 5 studio 1 2 3 4  

Attenhoven  - 34 - - - 1 7 5 - 47 

Budingen  12 14 5 1 - - - - - 32 

Halle- Booienhoven  1 5 3 - - - 7 6 - 22 

Landen  40 74 2 - 5 48 141 18 - 328 

Melkwezer  7 8 3 - - - - - - 18 

Neerlinter  8 - - - - - - - - 8 

Neerwinden  - 65 - - - - - - - 65 

Walshoutem  - 9 - - - - - - - 9 

Geetbets 3 13 8 2       26 

Zoutleeuw  - - - - - - 12 1 1 14 

TOTAAL 3 81 217 15 1 5 49 167 30 1 569 

 
Woongelegenheden per aangesloten gemeente (toestand op 31.12.2019) 
 

Ligging Straatnamen Aantal woningen Aantal appartementen Totaal 

Attenhoven 
wijk Frans Goemansstraat  27  27 

Jonker Janlaan 7 13 20 

Landen 

oudere woningen wijk Steenberg + 
O. Raeymaekersstraat 

5  5 

Hannuitsesteenweg  7 7 

Alphonse Wouterslaan  8 8 

Haspengouwlaan, J. Onkelinxlaan  33 33 

Steenberg, H. van Brabantlaan  48 (= 47 + 1) 48 

Jan Onkelinxlaan, K. Albertlaan  56 56 

Een Meilaan, Democratielaan  60 60 

wijk Steenberg 27  27 

wijk De Mot 83  83 

Karel de Grotelaan 1  1 
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Neerwinden wijk Kleine Kouter 65 (= 67-2)  65 

Walshoutem wijk Walho 9  9 

Totaal Landen   224 225 449 

     

Neerlinter Droogstraat 8  8 

Melkwezer Hertogheplein 18  18 

Totaal Linter   26  26 

     

Halle-Booienhoven Asbroekstraat 3 13 16 

  Dungelstraat 6  6 

Budingen Linterseweg, Bungenveld 32  32 

Zoutleeuw Rijkswachtstraat  14 14 

Totaal Zoutleeuw   41 27 68 

     

Geetbets Kerselant 26   

Totaal Geetbets   26  26 

     

Algemeen totaal   317 252 569 

 

 Regio Tienen  

Woongelegenheden volgens type, grootte en ligging (toestand op 31.12.2019) 
 

 Eengezinswoningen Appartementen Totaal 

 1 2 3 4 5 studio 1 2 3 4  

Tienen  13 93 11 6  162 213 82 1 581 

Bost       1 2   3 

Goetsenhoven       13  2  15 

            

TOTAAL  13 93 11 6  176 215 84 1 599 
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Woongelegenheden per aangesloten gemeente (toestand op 31.12.2019) 
 

Ligging Straatnamen Aantal woningen Aantal appartementen Totaal 

Tienen 

Aarschotsesteenweg 14 (=15 – 1)   

Beauduinstraat  7  

Donystraat 7 6  

Minderbroedersstraat  23  

Torsinplein  1  

Driemolenstraat 4 38  

 

Huidvettersstraat  7  

Nieuw Overlaar 7 34  

Diestsesteenweg 2   

Getestraat   18  

Gilainstraat  8  

Jubileumlaan 16 32  

Kapucijnenhof  130  

Klein Spanuit 7   

Klein Molenstraat 1 7  

Lijsterhof  32  

Lunevillelaan  48  

Pastorijstraat 7 (= 8 -1)   

Roosmolen 23   

Rozenhof 19 (20 -1)   

Schansstraat 1   

Park Passionisten 7 67  

Werkmanssteeg 8   

Totaal Tienen  123 458  

     

Bost Potstraat  3  

Totaal Bost   3  

     

Goetsenhoven De Merode  11  

 Sint-Laurentiusstraat  4  

Totaal Goetsenhoven   15  

     

Algemeen totaal  123 476 599 
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5 HUURPATRIMONIUM 

In de loop van 2019 werd enerzijds het appartement Hertog van Brabantlaan 59/00.01 te Landen na de sluiting van het plaatselijke kantoor (verhuisd naar het Sociaal Huis) 
opnieuw verhuurd en anderzijds werden er 6 woningen verkocht:  

• 2 woningen te Landen (Neerwinden) aan de zittende huurders; 

• 3 woningen te Tienen openbaar via het digitale platform Biddit; 

• 1 woning te Aarschot openbaar via het digitale platform Biddit.  
 
Voorts werd het project Hoogstraat Nieuwstraat te Aarschot einde 2019 opgeleverd, zodat er 16 woongelegenheden bijkwamen.  
 
Eind 2019 had Cnuz aldus 1.583 verhuurbare woongelegenheden: 
 
Hiervan worden 13 woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel verhuurd: 

1. aan het OCMW van Landen: 

• sinds 1 januari 2008 het hoekappartement Jonker Janlaan 2/1 te Attenhoven, dat gebruikt wordt o.a. als lokaal voor de plaatselijke zitdag van zijn sociale dienst; 

• sinds 1 juli 2012 de studio’s Jan Onkelinxlaan 6/2 en 10/2 te Landen, die ingezet worden als doorgangswoning; 
2. aan de vzw Landelijke Thuiszorg van Wijgmaal: 

• sinds 1 november 2015 de gelijkvloerse woning Hertogheplein 12 te Melkwezer, die gebruikt wordt voor de dagopvang van senioren; 
3. aan de vzw Storzo van Zoutleeuw: 

• sinds 1 februari 2016 de woning Bungenveld 15 te Budingen, die o.a. gebruikt wordt voor de raadpleging van het Jonge Kind; 
4. aan het OCMW van Aarschot: 

• sinds 1 januari 2014 de eengezinswoningen met 3 slaapkamers Felix Timmermansstraat 8 en 10 te Aarschot; 
5. aan de vzw Fides: 

• sinds 1 december 2017 de woning met 5 slaapkamers Hugo Verrieststraat 5 te Aarschot; 
6. aan het woonzorg centrum Park Passionisten te Tienen: 

• sinds 1 december 2017 vier appartementen met 1 slaapkamer, Park Passionisten 7, bus 6, 12, 20, 23 en 1 appartement met 2 slaapkamers, Park Passionisten 7 bus 
15 te Tienen, voor psychiatrische patiënten. 

 
 
Cnuz verhuurt ook nog één winkelpand aan de vzw Oxfam Wereldwinkel, Beauduinstraat 21/2 te Tienen sinds 11/01/2008. 
 
De 16 nieuwbouwappartementen van het project Hoogstraat – Nieuwstraat te Aarschot zullen pas begin 2020 verhuurd worden. 
 
Eind 2019 had Cnuz aldus 1.553 verhuurbare sociale woongelegenheden waarvan 70 woningen om diverse redenen leegstonden: in verhuring, geplande sloopwerken of 
verkoop, renovatiewerken.  
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6 HUURDERS 

Hierna volgen enkele karakteristieken van de 1.480 gezinnen die op 31 december 
2019 in de sociale huurwoningen gehuisvest waren. 
 

 Gezinsgrootte & -type 
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 Belastbaar inkomen 

 

 Huurprijs 

Op 31/12/2019 bedroeg de gemiddelde reële huurprijs 313,30 euro. 
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7 VERHUIZINGEN, VERHURINGEN, VERSNELDE 
TOEWIJZINGEN EN TOEKENNEN VAN VOORRANG 

In de loop van 2019 namen 116 kandidaat-huurders hun intrek in één van onze 
sociale woningen waarvan er 16 huurders verhuisden binnen onze maatschappij:  

• 74 gezinnen verhuisden naar een appartement; 

•   2 gezinnen naar een studio; 

• 34 gezinnen betrokken een eengezinswoning;  

•   6 personen huurden een ouderenwoning.   
  
In 2019 ontving Cnuz 36 aanvragen tot versnelde toewijzing:   

•   8 aanvragen op basis van artikel 24 § 1;  

• 28 aanvragen op basis van artikel 24 § 2, deze aanvragen werden behandeld         
    door het door Cnuz opgerichte toewijzingscomité dat 3x per jaar samenkomt. 

  
Er werden 7 aanvragen door het DC goedgekeurd:   

• 1 van een kandidaat-huurder die zelf voorrang vroeg (artikel 24 § 1);  

•  6 ( = het quotum van 5% ) aanvragen door bevoegde instanties voor 
kandidaat-huurders (artikel 24 § 2).    
 

8 GEMEENTELIJKE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN 

In toepassing van de artikels 25 tot 29 van het besluit van de Vlaamse regering  
van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel hebben  
de aangesloten gemeenten Aarschot, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, 
Linter, Tienen en Zoutleeuw gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een eigen 
lokaal toewijzingsreglement (LTR) op te stellen. 
 
De vermelde gemeenten kozen allemaal om de lokale binding van de kandidaat-
huurders te accentueren. 
 
In de volgende projecten is er voorrang voorzien voor bewoners waarvan minstens 
één persoon 65+ is : 

• Project Getestraat te Tienen 9 appartementen 

• Project Gilainstraat te Tienen 4 appartementen 

• Project Park Passionisten te Tienen 10 appartementen 

• Project Poortvelden te Aarschot 20 appartementen 
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9 WACHTLIJSTEN  

 
 
Op 31 december 2019 hadden zich in het totaal 2.144 kandidaat-huurders ingeschreven op de verschillende wachtlijsten.  
 
In 2019 waren er 584 nieuwe inschrijvingen. 
 
Zoals bij elke momentopname van het aantal kandidaat-huurders dient er opgemerkt te worden dat verschillende kandidaten zich op meerdere wachtlijsten inschrijven.  
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10 HUURPRIJSBEREKENING 2019 EN  
AANPASSING HUURLASTEN 

 Huurprijsberekening 

Directeur Patricia Booten heeft de voornaamste wijzigingen van de 
huurprijsberekening per 1 januari 2019 aan de RvB toegelicht: 

• de huurprijs wordt nog steeds berekend op basis van het inkomen, de 
patrimoniumkorting en het aantal personen ten laste; 

• één van de voornaamste wijzigingen is de solidariteitsbijdrage, of een 
aanpassing van het inkomensaandeel. 
De bovengrens in functie van het inkomen is 1/55ste van het inkomen als 
men voldoet aan de toepasselijke inkomensgrens.  
Nieuw vanaf 2019: 
Voldoet men niet, dan loopt het inkomensaandeel op tot maximaal 1/52ste. 
Dit is het startpunt van iedere huurprijsberekening en garandeert de 
betaalbaarheid. Het inkomen zorgt dus voor een prijsdifferentiatie op basis 
van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer men 
betaalt.  

 

 Huurlasten 

 De effectief gemaakte kosten die mogen aangerekend worden in de huurlasten 
worden het jaar nadien opgenomen in de huurprijsberekening. 
 
 

11 BETALINGSACHTERSTANDEN 

Cnuz heeft een debiteurenreglement dat strikt wordt nageleefd.  
 
Het openstaande saldo van de betalingsachterstanden op 31.12.2019 bedroeg 
€ 154.681,60 
 
 
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de onderliggende lijst  
 

Overzicht huurderachterstallen   

achterstallen zittende huurders 72.346,91 

achterstallen zittende huurders niet vervallen 20.567,99 

achterstallen huur garages 150,10 

achterstallen vertrokken huurders 22.847,75 

dubieuze debiteuren zittende huurders 4.944,63 

dubieuze debiteuren vertrokken huurders 33.824,22 

Totaal openstaande schulden 154.681,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



   
 

 
 
Algemene vergadering – 5 juni 2020       Verslag werkingsjaar 2019 – blz. 20 

12 EXTERNE COMMUNICATIE 

Cnuz tracht op verschillende manieren bereikbaar te zijn. Door een mix aan 
communicatiekanalen worden de huurders, kandidaat-huurders en stakeholders 
geïnformeerd. 
Cnuz wenst een klantgericht onthaal. Hiervoor is zij op zoek naar een nieuw 
kantoor waar aparte lokalen kunnen worden voorzien zodat de privacy van de 
bezoekers kan worden gegarandeerd. 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Riso-Storzo 

Op 31/01/2019 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Riso en 
Storzo en dit voor een termijn van 3 jaar. Het doel van deze overeenkomst is om  

• de communicatie tussen de huurders en Cnuz te versterken; 

• de dienstverlening en woonkwaliteit te verbeteren; 

• het uitbouwen van een huurdersparticipatie. 
 

Om dit te verwezenlijken worden er jaarlijks 9 buurtbabbels georganiseerd, een 
dag van de huurder, 2x per jaar verschijnt de huurderskrant en 2x per jaar is er  
een overkoepelend huurdersplatform. 
 
In de Gijmelbergwijk te Aarschot werd de buurtbabbel gekoppeld aan een 
infovergadering over de renovatiewerken die in 2020 zullen worden uitgevoerd.  
De opkomst was groot en door de medewerkers van Cnuz werd op zoveel mogelijk 
vragen van de bewoners geantwoord. 
 
Op 21 september 2019 vond de dag van de huurder plaats te Zoutleeuw. Het 
thema was dit jaar “kosten besparen”. Er werden 2 bussen ingezet zodat ook de 
bewoners van regio Landen en regio Aarschot konden deelnemen. 
 

 Website 

Via de website tracht Cnuz zo veel mogelijk te communiceren met zowel 
kandidaten als huurders en kandidaat-kopers. De website bevat niet alleen nuttige 
informatie over de reglementering en de werking van Cnuz, maar ook documenten 
die de mensen kunnen downloaden en invullen (zoals aanvraag tot bijwoonst, 
opzegformulier, …). 
 
Het bevat ook een interactief menu dat huurders kunnen raadplegen om na te gaan 
welke herstellingen die zij zelf moeten uitvoeren of welke herstellingen voor de 
verhurende maatschappij zijn. 
Via het contactformulier kunnen er meldingen rechtstreeks verstuurd worden naar 
de administratie of de technische dienst. 
 
De kandidaat-huurders kunnen via de website hun rangschikking op de 
verschillende wachtlijsten van hun keuzes raadplegen. Tevens kan het 
inschrijvingsformulier worden gedownload. 
 
De website wordt ook gebruikt als platform om nieuwtjes en sluitingsdagen aan te 
kondigen.  
 

 General Data Protection (GDPR) 

GDPR ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd 
gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van 
Europese burgers. Deze Europese richtlijn trad in werking op 25 mei 2018. 
 
Cnuz besliste om zich hierin te laten begeleiden door een externe partner,  
het advocatenkantoor Monard & Law. Hun opdracht omvatte vier stappen:  
een informatiesessie, een audit, een advies op maat en de implementatie en  
de controle.  
 
Cnuz is in 2019 gestart met het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met een 
aantal firma’s die persoonsgegevens van onze huurders en kandidaat-huurders 
regelmatig verwerken.   
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13 TOEPASSING VAN RECHT VAN VOORKOOP –  
KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS 

Recht van voorkoop 
 
In de loop van 2019 heeft Cnuz weinig of geen aanbiedingen tot toepassen van het 
recht van voorkoop ontvangen. 
 
Het DC besliste telkens te verzaken aan dit recht omwille van de beperkte 
terreinoppervlakte, de vaak te hoge verkoopprijs, de uitgesproken bouwvalligheid 
van de aangeboden panden, het gebrek aan voldoende bouwmogelijkheden. 
 
Vanuit VMSW wordt immers voorgedragen dat een sociaal huisvestingsproject pas 
economisch verantwoord wordt indien ten minste 8 nieuwe woongelegenheden 
gecreëerd kunnen worden.  
 
 
Koopwoningen 
 
In 2019 verkocht Cnuz nog 2 koopwoningen van het project Park Passionisten te 
Tienen en 13 van de 14 koopwoningen van het project Kerselant te Geetbets. 
 
 
Sociale kavels 
 
De RvB heeft de verkoopprijzen van de 14 sociale kavels in de wijk Walho te 
Landen (Walshoutem) vastgelegd. Ondanks de herhaalde bekendmaking via 
diverse kanalen, blijft elke interesse van kandidaat-kopers voorlopig uit. 
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14 PROJECTEN  

Op 31 december 2019 waren de volgende projecten lopende of in voorbereiding, waarvan de eerste 5 in de loop van 2020 
voorlopig opgeleverd en vervolgens te huur gesteld zullen worden.  
 
 

Nr.  Omschrijving  

Aantal Totaal aantal 
woongelegen- 
heden per 
project 

Jaar van 
1ste verhuring 

Appartementen  Woningen   

1 Geetbets, Tuinwijk  12 12 2020 

2 Zoutleeuw, Solveld III 25 7 32 2020 

3 Aarschot, Hoogstraat - Nieuwstraat 16  16 2020 

4 Aarschot, Ter Heide Hofke I, CBO 9 26 13 39 2020 

5 Aarschot Ter Heide Hofke II, CBO 10 26 19 45 2020 

6 Hoegaarden, Tiensestraat 24  24  

7 Zoutleeuw, De Magneet Halle-Booienhoven 11 4 15  

8 Aarschot, Ter Heide Hofke III, CBO 11  22 22  

 Totaal aantal woongelegenheden 128 77 205  
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 Projecten opgeleverd in 2019 

Aarschot – Hoogstraat Nieuwstraat 

 

Aantal: 
Types: 
Locatie:  
Financiering:  
Bestelbedrag: 
Start der werken: 
Voorlopig opgeleverd: 
Ontwerper: 
Aannemer: 
 

16 nieuwbouw huurwoongelegenheden + gemeenschapsruimte  
14 van type 1/2 + 2 van type 0/1 
Hoogstraat Nieuwstraat 
FS3  
1.831.308,67 
08/01/2018 
18/12/2019 
East I00I  
Postelmans Frederix  
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 Projecten in uitvoering in 2019 

Geetbets - Tuinwijk 

 

Aantal: 
Types: 
Locatie:  
Financiering:  
Bestelbedrag: 
Start der werken: 
Uitvoeringstermijn: 
Contractuele einddatum: 
Voorlopig opgeleverd: 
Ontwerper: 
Aannemer: 
 

12 nieuwbouw gestapelde huurwoningen 
12 van type 2/4 
Tuinwijk te Geetbets 
FS3 
1.733.413,43 
03/04/2018 
440 + 60 = 500 kalenderdagen 
16/08/2019 
vertraging door infrastructuurwerken 
Driewerf architectuur 
Reynders Louis NV. 
 

  



   
 

 
 
Algemene vergadering – 5 juni 2020       Verslag werkingsjaar 2019 – blz. 25 

Zoutleeuw – Solveld III 

 

Aantal: 
Types: 
Locatie:  
Financiering:  
Bestelbedrag: 
Start der werken: 
Uitvoeringstermijn: 
Contractuele einddatum: 
Voorlopig opgeleverd: 
 
Ontwerper: 
Aannemer: 
 

25 nieuwbouw huurappartementen + 7 nieuwbouw huurwoningen 
appartementen 20 van type 2/3 + 5 van type 3/4 
woningen 4 van type 3/4 + 3 van type 5/6 
centrum Zoutleeuw 
FS3  
5.335.624,51  
01/03/2018 
550 kalenderdagen 
30/09/2019 
vertraging door infrastructuurwerken 
KPW architecten 
Keulen NV 
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Aarschot – Ter Heide Hofke I - CBO 9 

 

Aantal: 
Types: 
Locatie:  
Financiering:  
Bestelbedrag: 
Start der werken: 
Uitvoeringstermijn: 
Contractuele einddatum: 
Voorlopig opgeleverd: 
Ontwerper: 
Aannemer: 
 

39 nieuwbouw huurwoongelegenheden 
17 van type 2/4 + 14 van type 2/3 + 8 van type 1/2 
Ter Heidelaan - Liersesteenweg 
FS3  
5.940.000 euro (inclusief studiekosten) 
01/10/2018  
500 kalenderdagen   
13 februari 2020 
/ 
2DVW Architecten 
Hooyberghs NV 
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Aarschot – Ter Heide Hofke II -  CBO 10 

 

Aantal: 
Types: 
Locatie:  
Financiering:  
Bestelbedrag: 
Start der werken: 
Uitvoeringstermijn: 
Contractuele einddatum: 
Voorlopig opgeleverd: 
Ontwerper: 
Aannemer: 
 

45 nieuwbouw huurwoongelegenheden 
27 van type 2/4 + 10 van type 2/3 + 8 van type 1/2  
Ter Heidelaan - Liersesteenweg 
FS3  
6.466.639,67 
26/11/2018  
564 kalenderdagen 
12 juni 2020 
/ 
2DVW Architecten 
Hooyberghs NV 
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 Projecten in laatste ontwikkelingsfase  

Hoegaarden – Tiensestraat - Project Vannerum  
 
Aantal: 24 nieuwbouw huurappartementen 
Locatie: Tiensestraat, centrum Hoegaarden 
Financiering: dossier op jaarbudget 
Bestelbedrag raming: 4.222.183,24 
Planning: afhankelijk van de nieuwe juridische procedure 
Uitvoeringstermijn: 420 kalenderdagen 
Ontwerper: Quirynen - Jacobs 

 
Zoutleeuw – Project De Magneet Halle-Booienhoven 
 
Aantal: 11 nieuwbouw huurappartementen + 4 nieuwbouw huurwoningen 
Locatie: Grote steenweg te Zoutleeuw 
Financiering: FS3 momenteel op MJP (meerjarenplanning) 
Raming: 2.338.153,50 
Planning: 2020 
Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen 
Ontwerper: Driewerf Architectuur 

 
 

Aarschot – Project Ter Heide Hofke III  
 
Aantal: 22 nieuwbouw wooneenheden 
Locatie: Ter Heidelaan - Liersesteenweg 
Financiering: dossier klaar op jaarbudget 
Bestelbedrag raming: 4.222.183,24 
Planning: 10/2020 
Uitvoeringstermijn: fase 3 CBO 11 procedure 
Ontwerper: 2DVW Architecten 
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15 GRONDRESERVES 

Op 31 december 2019 beschikt Cnuz nog over de volgende braakliggende en/of 
bebouwde gronden. 
 
Gezien de beperkte oppervlakte en het gebrek aan voldoende bouwmogelijkheden 
zal het terrein naast de woning in de Hoogstraat 8 te Aarschot waarschijnlijk begin 
2020 openbaar te koop gesteld worden.  
 
Het woonuitbreidingsgebied gelegen Lunevillelaan te Tienen mag momenteel niet 
worden aangesneden. 
 
 

Nr. Omschrijving 

Opper- 
vlakte 
in ha, 
are en 

ca 

Aantal 
geplande 
entiteiten 

  App. Won. 

1 Tienen, Lunevillelaan (woonuitbreidingsgebied) 2 94 63 ? ? 

2 Geetbets, Vijverstraat Grazen 12 66   10 

3 Geetbets, Ganzenweg  25 16   12 

4 Landen, Watertorenstraat  44 67 32   

5 Landen, verkaveling wijk Walho Walshoutem 15 00 8   

6 Aarschot, Uitbreiding Gijmelbergwijk 1 11 06   39 

7 Aarschot, Mussenstraat  12 07   8 

8 Aarschot, J. A. Vanemelenstraat Gelrode  11 68   10 

9 
Aarschot, hoek Gijmelberglaan -  

Albrecht Rodenbachstraat   
8 47   5 

10 Aarschot, grond naast woning Hoogstraat 8 86   3 

 Totalen  5 36 26 40 87 

 
 

16 MEERJARENRENOVATIEPROGRAMMA 

In 2019 werd de meerjarenrenovatieplanning 2019-2026 verder door de 
projectcoördinator Jayson Jonckers uitgewerkt. 
 
Op 21 oktober 2019 hechtte de Raad van bestuur zijn goedkeuring aan dit 
renovatieprogramma waarbij de woninggroepen met de minst goede score 
het eerst aangepakt zullen worden.  
 
De totale investering voor de renovatie van een +/- 1.400 (de overige woningen zijn 
nieuwbouwwoningen of vrij recent gebouwd) bedraagt +/- € 51.675.000.  
 
Het zwaartepunt ligt vooral bij de woningen van Aarschot en vooral dan de 
woningen in de Gijmelbergwijk. 
 
De SHM SBGW van Aarschot ontving destijds een renteloze lening van de provincie 
voor de renovatie van 20 woningen in de vermelde wijk.  
 
Cnuz heeft in 2019 de nodige uitvoeringsdossiers opgemaakt en deze 
renovatiewerken uitbesteed. De vervanging van centrale verwarmingsinstallaties, 
buitenschrijnwerk en elektrische installaties in deze woningen zal in januari 2020 
volledig voltooid zijn.   
 
 
 
 

  



   
 

 
 
Algemene vergadering – 5 juni 2020       Verslag werkingsjaar 2019 – blz. 30 

17 FINANCIEEL BEHEER EN  
FINANCIËLE MEERJARENPLANNING 

 Financiële beheer 

Om het financieel beheer te (kunnen) verbeteren werden de volgende beslissingen 
genomen: 

• Cnuz pluist voortdurend de wetgeving uit op zoek naar een gunstige 
financieringen voor nieuwbouw, renovatie- en/of onderhouds- en 
herstellingswerken (o.a. naar subsidies of naar renteloze leningen); 

• Cnuz schrijft zelfs voor kleine opdrachten een prijsvergelijking uit  
om de kosten zo veel mogelijk te drukken; 

• in geval van zware renovatiekosten aan vrijgekomen woningen wordt na 
grondig onderzoek eventueel overgegaan tot openbare verkoop van deze 
panden. 

 
Voor 2019 ontving Cnuz € 162.303 subsidie als SHM die actief bezig is met  
de bouw en renovatie van sociale huurwoningen. Cnuz behoorde immers 
tot de 20 meest actieve SHM’s. 
 

 Financiële meerjarenplanning 2019-2029 

Algemeen directeur Patricia Booten heeft de financiële meerjarenplanning op  
de Raad van bestuur van 21 oktober 2019 grondig toegelicht. 
 
Hieruit kon het volgende geconcludeerd worden: 

1. de slotconclusie van de totale werking (dit is de historische werking en de 
nieuwe projecten) is vrij positief, maar is wel gekoppeld aan een aantal 
voorwaarden: o.a. het voortzetten van de verkoop van woningen;  

2. de vrije cashflow blijft immers negatief omdat de hoge exploitatiekosten niet 
volledig gedekt kunnen worden door de Gewestelijke Sociale Correctie (GSC); 

3. de investeringscashflow is positief door de verkoop van verouderde woningen, 
van huurwoningen aan zittende huurders en van koopwoningen; 

4. de liquide middelen nemen toe; 
5. Cnuz moet de werkings- en de onderhoudskosten proberen te verlagen omdat 

deze momenteel nog hoger liggen dan de in de GSC gehanteerde forfaits voor 
de uitgaven; 

6. de herschikking van de algemene leiding en het aanbesteden van 
onderhoudscontracten zijn hiertoe zeker stappen in de goede richting. 

 
 

18 VERGADERINGEN 

 Algemene Vergaderingen 

De gewone jaarlijkse Algemene Vergadering van de vennoten vond plaats op  
10 mei 2019.  
 
Deze Algemene Vergadering hechtte o.a. haar goedkeuring aan: 

1. Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 11 mei 2018 en van de  
Bijzondere Algemene Vergadering van 25 mei 2018; 

2. Verslag van de Raad van bestuur van Cnuz cvba-so over de activiteiten van 
het werkingsjaar 2018; 

3. Verslag van het College van commissarissen van Cnuz cvba-so betreffende 
werkzaamheden van het boekjaar eindigend per 31 december 2018; 

4. Jaarrekening 2018 van Cnuz cvba-so; 
5. Kwijting aan de bestuurders van Cnuz cvba-so; 
6. Kwijting aan het College van commissarissen van Cnuz cvba-so; 
7. Benoeming van de nieuwe bestuurders voor de Raad van bestuur vanaf 1 juli 

2019; 
8. Vernietiging aandelen van een overleden vennoot; 
9. Varia; 
10. Volmacht. 

 

De Raad van bestuur diende vervolgens een Bijzondere Algemene Vergadering van 
de vennoten samen te roepen, omdat de afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen 
de benoemingsbeslissingen van de nieuwe bestuurders vernietigd had omdat de 
samenstelling van de nieuwe Raad van bestuur niet voldeed aan de opgelegde 
genderdiversiteit waarbij minstens 1/3de van het aantal bestuurders van een ander 
geslacht moet zijn. 
 
Deze Bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni 2019 hechtte  
haar goedkeuring aan: 

1. Benoeming van de nieuwe bestuurders voor de periode van 2019-2021; 
2. Volmacht; 
3. Mededelingen; 
4. Varia.  
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 Raad van bestuur (RvB) 

De RvB vergadert normaliter de 3de maandag van de maand. 
In 2019 vergaderde de RvB 7 maal. 
 
De uitnodiging, de agenda en de relevante nota’s / documenten per agendapunt 
worden via een link steeds voorafgaandelijk digitaal ter beschikking gesteld van  
de bestuurders. 
 

 Directiecomité (DC) 

Het DC vergadert normaliter de 1ste en de 3de maandag van de maand in  
de maanden dat de Raad van bestuur niet samenkomt.  
 
De overige maanden komt het DC samen op de 1ste maandag van de maand. 
In 2019 heeft het DC 15 maal vergaderd. 
 
De uitnodiging, de agenda en de relevante nota’s / documenten per agendapunt 
worden ook hier via een link steeds voorafgaandelijk digitaal ter beschikking gesteld 
van de bestuurders. 
 
 

19 OVERLEGMOMENTEN 

 Voorzitter 

Voor iedere vergadering van de RvB en het DC pleegt de voorzitter overleg met  
de algemeen directeur al of niet in het bijzijn van de coach/mentor om deze 
vergaderingen voldoende te kunnen voorbereiden.  
 
Een ontwerp van notulen met voorstel van beslissingen en relevante documenten 
en nota’s wordt voor deze besprekingen als werkdocument voorafgaandelijk ter 
beschikking gesteld.  
 
 
 
 

 Afdelingshoofden  

Op de 1ste en de 3de maandag van de maand bespreken de algemeen directeur,   
de afdelingshoofden van de administratie en van de technische dienst en de 
coach/mentor de beleids-, de lopende zaken, de projecten, … kortom alles wat kan 
bijdragen tot het verbeteren van de werking van Cnuz. 
 
In 2019 werd er 17 maal vergaderd. Voor de bespreking van de lopende en in 
voorbereiding zijnde projecten en van renovatiedossiers werden een 3-tal 
afzonderlijke vergaderingen gehouden.  
 

 Technische dienst   

Om de twee maanden bespreken het diensthoofd van de technische dienst en  
de technisch medewerkers de technische problemen, de verhuringen, het in orde 
zetten van de woningen, … met de arbeiders.  
 
Met iedere arbeider wordt nadien indien nodig nog een gesprek gevoerd over 
eventuele vragen, uitgevoerde werken, verbeterpunten … 
Ook het aspect “veiligheid” komt in de vorm van een toolboxmeeting aan bod. 
 
 

 Administratie 

De dienst verhuringen houdt tweemaal per maand een overlegmoment. Tijdens 
deze teamvergaderingen worden steeds wederkerende onderwerpen besproken 
zoals aanbiedingen, verhuringen, … Indien er wijzigingen in de reglementering zijn 
worden deze dan ook toegelicht. 
 
Dit is ook het moment waarop bijvoorbeeld een plan van aanpak inzake bepaalde 
dossiers besproken wordt. 
 
Voorafgaand aan deze vergaderingen is er een overleg met het diensthoofd van  
de technische dienst om te duiden welke woningen wanneer te huur gesteld kunnen 
worden. 
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20 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 
(VVH) 

Cnuz is lid van de VVH, de koepel- en belangenvereniging van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen uit de huursector.  
 
Deze vereniging heeft tot doel het behartigen en het verdedigen van de 
gemeenschappelijke belangen van alle huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse 
Gewest, het verstrekken van informatie aan haar leden en het organiseren van een 
samenwerkingsverband tussen de leden. 
 
Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken kan de vereniging alle daartoe 
noodzakelijke verrichtingen doen. 
 

 Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (Riso) en 
Scholing, Tewerkstelling, Opleiding Regio Zoutleeuw en 
Omstreken (Storzo) 

Samen met Riso en Storzo tracht Cnuz de huurders nog verder te betrekken met de 
werking van Cnuz. Jaarlijks worden er een 9-tal buurtbabbels georganiseerd waar 
allerlei punten worden besproken, zoals algemene mankementen in de wijk en 
verbeteringen die kunnen worden aangebracht enz... Op deze buurtbabbels is ook 
plaats voor andere sociale organisaties die hun werking aan de huurders komen 
toelichten. Tijdens de buurtbabbel in de Gijmelbergwijk te Aarschot werd aan de 
bewoners ook uitleg verschaft over de energetische maatregelen die in 2020 zullen 
worden uitgevoerd aan hun woningen, hierop waren een 90-tal huurders aanwezig. 
 
Storzo zorgde tijdens de zomermaanden voor de zomerpleintjes waar de kinderen 
van onze wijken terechtkonden voor leuke spelletjes en de ouders voor een 
babbeltje en een tas koffie. 
 
Op 21 september 2019 werd wederom de “dag van de huurder” georganiseerd, 
ditmaal te Zoutleeuw. De huurders van de andere regio’s werden met de bus 
opgehaald. Het thema was “kosten besparen”.  De dag werd afgesloten met een 
broodje met een versgebakken worst, uiteraard mocht ook een drankje niet 
ontbreken. De dag werd door de aanwezigen als leerrijk en gezellig gedefinieerd. 
 

Tweemaal per jaar geven we de Huurderskrant uit. Hierin komen alle nieuwigheden 
aan bod alsook de bouwprojecten van Cnuz, allerhande tips en weetjes en stelt ook 
het personeel zich voor aan de huurders. 
 
23 oktober 2019 kwam het Huurdersplatform bestaande uit een groep huurders en 
medewerkers van Cnuz, uit de startblokken. De huurders engageerden zich voor 
een constructief overleg en samenwerking met Cnuz. Riso en Storzo begeleiden de 
vergaderingen. Als eerste punt werd de brief besproken die zou worden verstuurd 
naar de huurders betreffende de wijzigingen in de huurprijsberekeningen. De brief 
werd samen in klare taal omgezet en verduidelijkt. 
 
Dankzij de subsidies die werden aangevraagd bij de provincie Vlaams-Brabant kon 
het pleintje aan het Kapucijnenplein worden heraangelegd met banken en meer 
groen. De officiële opening vond plaats tijdens de nieuwjaarreceptie van het 
buurtcomité. 
 

 Directeurs Vlaams-Brabant 

Directeur Patricia Booten neemt deel aan de overlegmomenten van de directeurs 
van Vlaams-Brabant die om de twee maanden samenkomen om de actuele thema’s 
en gezamenlijke initiatieven te bespreken. 
 

 Versnelde Toewijzingen (VT) 

Zowel voor de versnelde toewijzingen artikel 24§1 als voor artikel 24§2 werd een 
procedure uitgewerkt. 
 
Voor de beoordelingen van de kandidaten art. 24§2 werd een commissie 
samengesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de OCMW ’s 
van de aangesloten gemeenten, het CAW Oost-Brabant, vzw Hestia en Begeleid 
Wonen Tienen. Deze vergaderen tweemaal per jaar om deze aanvragen tot 
versnelde toewijzingen te beoordelen. 
 

 Begeleidende diensten  

Cnuz werkt nauw samen met het CAW inzake woonbegeleiding en heeft regelmatig 
overleg met de OCMW van de aangesloten gemeenten. Regelmatig zijn er ook 
samenwerkingen met Huis in de Stad, Begeleid Wonen, Asster, Amber, Apojo, 
woonzorggroep Alexianen, ....  
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 Lokaal Woonoverleg  

Cnuz neemt samen met de andere sociale woonorganisaties, woon- en 
welzijnsactoren telkens deel aan de vergaderingen van het Lokaal Woonoverleg van 
de 8 aangesloten gemeenten, die minstens tweemaal per jaar per gemeente 
georganiseerd worden.  
 
Op deze vergaderingen worden de doelstellingen besproken op het vlak van wonen 
op korte of middellange termijn en de relatie daarvan met sociale en andere 
woonprojecten. 
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21 KLACHTENBEHEER  

Klachten ontvangen 
 
In 2019 heeft Cnuz de procedure voor klachtenbehandeling op papier gezet en iets meer uitgewerkt dan voorheen.  Er moet zeker nog verder aan gesleuteld worden en we 
denken dan vooral aan de omschrijving van ‘wat is een klacht?’. De taal van het document kan ook nog transparanter en duidelijker voor het doelpubliek. Meldingen en klachten 
worden sinds 2019 chronologisch opgenomen via een softwareprogramma (GashNetPlus). Dit is een grote stap voorwaarts. Er is nu een duidelijker zicht wanneer en wat er 
binnenkomt.  
 
 
Klachten behandelen 
 
De klachten komen binnen via verschillende kanalen (website, telefoon, brief, Vlaamse Ombudsdienst, Toezichthouder, klachtenbemiddelaar – is een extern persoon nl. 
bestuurder).  Dat maakt een éénvormige benadering niet eenvoudig en dit moet nog beter gestroomlijnd worden. Door de ingave in het softwareprogramma is er winst geboekt bij 
de uitvoering. Klachten kunnen nu eenvoudiger gebundeld worden (zelfde regio –éénmalige verplaatsing of type uitvoering).  
Er is afgesproken dat de klager binnen de 10 dagen een reactie moet ontvangen. Ook wordt gewerkt aan een systematische feedback als er niet dadelijk actie kan ondernomen 
worden. 
 
Meestal gingen de klachten over technische problemen. Door een grondige renovatieplanning door te voeren hopen we deze te verminderen met de jaren. Er zijn echter een paar 
dossiers die eruit springen. Er is een wijk waar klachten blijven binnenstromen van de buurt over het niet-gebruiken van de sorteerstraat door onze huurders. Dit vereiste een 
aanpak met de stedelijke diensten (aanpassing afvalreglement door gebruik sorteerstraat te verplichten en een financiële tegemoetkoming) én de huurders (individuele 
bezoeken). Dit vergt nog verdere opvolging. Problemen met aannemers leidden ook tot een reeks klachten. Intern een adequatere opvolging van werven en/of het sneller in 
gebreke stellen van aannemers kan hier soelaas brengen.  
 
Geen of slechte feedback naar huurders toe geeft soms ook aanleiding tot klachten, terwijl de uitvoering wel lopende is. Een werkpunt dus. Tweemaal stapten huurders (of 
afgevaardigden) rechtstreeks naar de Vlaamse Ombudsdienst of Toezicht zonder dat eerst melding gemaakt was bij de maatschappij. Vandaar dat de procedure nog verder moet 
uitgewerkt en toegelicht worden, en kenbaar gemaakt via alle mogelijke kanalen. 
 
 
 

Jaar Gegronde klachten Ongegronde klachten Deels gegrond/deel ongegrond Totaal 

2019 11 4 1 16 

 

Jaar Administratieve 
klachten 

Financiële klachten Sociale klachten Technische klachten Externe leveranciers Eigen diensten Totaal 

2019 1 2 1 12   16 
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22 BIJZONDER VERSLAG SOCIAAL OOGMERK 

Overeenkomstig art. 661, 6 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2001 en artikel 26 van de 
statuten van de vennootschap gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2018 onder nummer 0030219 bevestigen de leden van de Raad van 
Bestuur en de commissaris-revisor dat tijdens het dienstjaar 2019 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 4 heeft bepaald. 
 
Artikel 4 van de statuten bepaalt: 
De vennootschap heeft als doel: 
1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen 
voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun 
integratie in de lokale woonstructuur; 
2° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig 
te slopen en te vervangen; 
3° gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 
Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 
 

De leden van de Raad van bestuur bevestigen dat er regelmatig toezicht werd uitgeoefend op de goede uitvoering van het doel van de maatschappij overeenkomstig artikel 4 van 
de statuten. 
 
De leden van de Raad van bestuur benadrukken dat het voornaamste oogmerk niet bestaat in het verlenen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de 
vennoten. Voor wat het jaar 2019 betreft wordt er geen dividend uitgekeerd. De winst wordt integraal aangewend om te investeren in het sociaal oogmerk van de vennootschap. 
 
De leden van de Raad van bestuur hebben hierbij vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, werkingskosten en bezoldigingen er steeds op gericht waren om de 
verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. 
 
Ook in 2019 werden een aantal dossiers gestart of voortgezet met het oog op de eventuele verwervingen van bijkomende gronden ter realisatie van sociale woonprojecten en de 
opbouw van sociale woningen. 
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Bijlage 1: lijst van de individuele aandeelhouders: toestand op 31.12.2019   

     

 

Naam en voornaam Aantal aandelen Naam en voornaam 
Aantal 

aandelen 

Brandhof Georges 7 500 Lerut Erik 7 500 

Broos Emiel 2 500 L'Homme Didier 15 375 

Cartuyvels Pierre 7 500 Lintermans Gerty 7 500 

Celis Jacques 50 Luyten Dirk 150 

Claes Raoul 175 Macken-Serneels 125 

Coosemans Henriette 150 Michiels Roger 50 

Coppejans Sarah 15 000 Olemans Dries 15 000 

Curinckx Kamiel 125 Reniers Jos 7 500 

Cypers René 50 Rosseels Raf 2 500 

De Cremer Frans 3 050 Schellens Willy 3 050 

De Keyser André 3 050 Schoolmeesters Willy 2 500 

De Winter Joseph 50 Tilkens Edgard 15 000 

Debref Georges 22 500 Van den Broeck Guido 550 

Dewaelheyns  Marc 71 672 Van Der Bocht G. 50 

Dierick Willy 125 Van Dingenen Egide 2 550 

Grandjean Harry 2 550 Van Haesendonck Jozef 150 

Grandjean Robert 12 500 Van Rymenant Dirk 150 

Heylen Frans 50 Van Uytsel Jan 250 

Hoebanx Christiane 15 000 Vanderstappen Maria 50 

Huygens Raul 50 Vanderstappen Tom 2 500 

Ieven Guido 7 500 Verbinnen René 250 

Janssen Gerard 248 Verlinden Christel 2 500 

Laeremans Alexander 2 500 Vicca Ans 150 

Lammens Guido 15 000 Vinckx Els 2 500 

Totalen 276 795 
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Bijlage 2: samenstelling Raad van bestuur: lijst van de bestuurders: toestand op 31.12.2019 
 

Dumst                      Guy voorzitter stad Zoutleeuw 

Struyf                           Karin 1ste ondervoorzitter stad Tienen 

Dewolfs  Lucia  bestuurder provincie Vlaams-Brabant 

Chaltin  Natalie bestuurder gemeente Geetbets 

Dewaelheyns Marc  bestuurder privé bestuurder 

D’Hoedt  Bob bestuurder stad Aarschot 

Havet  Filip  bestuurder  gemeente Hoegaarden 

Lammens Guido  bestuurder privé bestuurder 

Richelle  Marc bestuurder stad Landen 

Smolders Dirk  bestuurder stad / OCMW Tienen 

Vanderstappen  Tom  bestuurder stad Aarschot  

Van der Auwera  Stien bestuurder privé bestuurder  

Van Roosbroek Hilde bestuurder stad Aarschot 
 

    
 


