
BESLUIT VLAAMSE CODEX WONEN
VOOR WOONMAATSCHAPPIJEN

Een overzicht van de belangrijkste zaken i.h.k.v.                              
de vorming en werking van de woonmaatschappij
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ERKENNING WOONMAATSCHAPPIJ

 Aanvraagprocedure (art. 4.96-…)

 Aanvraagdossier

 Ontwerp van statuten (// modelstatuten), ontwerp van intern reglement

 Toelichting werkingsgebied, doelgroepenbereik, aandeelhouderschap en stemrechten, 
patrimonium, SVK-expertise en –kennis, personeelsformatie, inschrijving/toewijzing/IHR, 
begeleiding/participatie, lokaal netwerk, interne controle, debiteurenreglement…

 Financieel plan

 Erkenning binnen de 90 dagen na aanvraag

 Binnen de 5 jaar alle rechten van de onroerende goederen geschikt voor sociale 
huisvesting (binnen het werkingsgebied) verwerven van SHM/SVK/VWF/andere woonm.
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STATUTEN

 Modelstatuten (art. 4.101-…)

 Minimaal de bepalingen uit: 

 bijlage 10: 

MODELSTATUTEN VAN EEN NIEUWE WOONMAATSCHAPPIJ

 bijlage 11: 

MODELSTATUTEN VAN EEN BESTAANDE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 

DIE EEN WOONMAATSCHAPPIJ WORDT
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STEMVERHOUDING

 Stemverhoudingen (art. 4.102/2-…)

 Wanneer een werkingsgebied voor een woonmaatschappij is afgebakend, legt de Vlaamse 
Regering, na het advies van de gemeenteraad van de gemeenten uit het werkingsgebied te 
hebben gevraagd, de stemverhouding (cf. VCW art. 4.39/2, §2, tweede lid) vast op basis van 
de volgende criteria:

1° de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente; 

2° de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente.

 De Vlaamse Regering kan ook rekening houden met andere criteria die vermeld zijn in een 
advies van de gemeenteraad van een of meerdere gemeenten uit het werkingsgebied.
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PRESTATIEBEOORDELING

 Systeem van prestatiebeoordeling (art. 4.103-…)

 Prestatievelden
1° de beschikbaarheid van woningen (art. 4.105);

2° de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (art. 4.106);

3° de betaalbaarheid (art. 4.107);

4° het sociale beleid (art. 4.108);

5° de financiële performantie (art. 4.109);

6° de klantgerichtheid (art. 4.110).

 Visitatiecommissie

 De woonmaatschappijen bezorgen de actuele gegevens over de operationele doelstellingen 
in de vorm van een digitaal prestatieregister aan de Prestatiedatabank.
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BESTUUR

 Bestuur (art. 4.128/1-…)

 Zie modelstatuten (bijlage 10 – 11)

 Presentiegelden (art. 4.144-…)

 Voor maximaal 24 aanwezigheden op zittingen bestuursorgaan of orgaan van dagelijks bestuur.

 Maximaal bedrag // hoogste bedrag presentiegeld gemeenteraad (van een gemeente in 
werkingsgebied).

 Beraadslagende vergaderingen van de comités waaraan leden van het bestuursorgaan deelnemen, 
komen niet in aanmerking voor een presentiegeld.

 Voorzitter: maximaal dubbel presentiegeld.
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INTERNE CONTROLE

 Systeem van interne controle (art. 4.132-…)

 Financiële procedures…

 Personeelsbeheer…

 Beheer van activa en voorkomen van fraude…

 Correct verloop van toewijzingen, debiteurenbeheer en klachtenbehandeling…

° De verantwoording van de verdeelsleutels die de woonmaatschappij hanteert voor de   

toewijzing van kosten aan haar verschillende activiteiten.

° Debiteurenreglement (inning, dubieuze vorderingen, waardeverminderingen en 

oninbaarstelling)
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ONDERVERHURING

 (art. 4.147-…)

 Typehuurovereenkomsten

 Bijlage 13

Typehuurovereenkomst 18 jaar

 Bijlage 14

Typehuurovereenkomst 9 – 18 jaar

tom@vanpouckeconsulting.be – www.vanpouckeconsulting.be/wonen



OVERDRACHTEN
IKHV VORMING WOONMAATSCHAPPIJ

 Modaliteiten bij de overdracht van sociale huurwoningen en onbebouwde gronden 
in het kader van de vorming van woonmaatschappijen (art. 4.155/1-…)

 Verwerving: evt. renteloze lening bij de VMSW

 Overdracht

 Als een overdracht (// VCW art. 4.38, § 4 of §5 of art. 209, §3, decreet 9/7/2021 wijziging diverse 
decreten mbt wonen), niét kan plaatsvinden tegen vergoeding in aandelen én de partijen het niet 
eens raken over de prijs voor de overdracht van die rechten

→ een aanvraag aan het agentschap om de overdrachtsprijs te laten vaststellen. 

→ het agentschap vraagt aan een commissaris om de venale waarde (// VCW art. 4.38, §7) van de 
over te dragen rechten vast te stellen. 

→ De minister stelt op basis van de aldus vastgestelde venale waarde de overdrachtsprijs vast. 
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NETTO-OPBRENGST UIT VERKOOP

 Netto-opbrengst uit verkoop, na verrekening uitstaande financiering (art. 4.155/4-…)

 Allereerst aanwenden voor de vervroegde terugbetaling van de leningen (// art. 4.155/1 en 
4.155/2) die de overdrager heeft gesloten voor de verwerving van sociale huurwoningen en 
onbebouwde percelen in het kader van de vorming van de woonmaatschappijen. 

 Het saldo wordt vervolgens aangewend voor de vervroegde terugbetaling van de leningen, vermeld 
in BVCW art. 5.44, §2 (VMSW). 

 Het resterende bedrag wordt op een renteloze rekening-courant* gestort bij de VMSW en 
wordt aangewend conform art. 4.4/4:

→ Herinvesteringsverplichting

*(Afwijking mogelijk: eerstvolgende verwervingen…)
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HERINVESTERINGSVERPLICHTING

 De venale waarde van de sociale huurwoning herinvesteren in de sociale huisvestingssector 
(art. 4,4/1-…):
1° de realisatie en instandhouding van sociale huurwoningen (// art. 5.37, §1, 1e lid);

2° de aanleg of aanpassing van wooninfrastructuur (// art. 5.57, 1e lid);

3° de investering in de werkings- en onderhoudskosten van de woonmaatschappij;

4° de versterking van de financiële leefbaarheid van de woonmaatschappij als de VMSW op basis van haar 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de woonmaatschappij oordeelt dat dat noodzakelijk is;

5° de vervroegde terugbetaling van de leningen die voor de financiering van de sociale huurwoning (// art. 4.1/1, 1e codex), is 
opgenomen bij de VMSW, het Financieringsfonds of Vlabinvest apb;

6° een inbreng in de woonmaatschappij.

 Minstens 50% van de venale waarde (na evt. uitstaande leningen) herinvesteren (uitgez. 4°).

 Cf. schattingsverslag…
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COMPENSERENDE FINANCIERING

 Toelage voor de volledige of gedeeltelijke compensatie van de eventuele nadelige 
financiële gevolgen voor een woonmaatschappij door haar rechtsvorm, organisatie, 
werking en vermogen in overeenstemming te brengen (art. 4,156-…)

 Cumulatief samengesteld
 Forfaitaire toelage per overgenomen sociale huurwoning / perceel

 Forfaitaire toelage voor herstructurering

 Forfaitaire toelage per overname van een in huur genomen of in erfpacht genomen woning of kamer 
op de private huurmarkt

 Voorwaarden bij overname eigendomsrechten
 Overname tegen een vergoeding in aandelen

 De eerste 100 overnamen van dezelfde overdrager die gebeuren tegen een andere vergoeding dan 
in aandelen
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COMPENSERENDE FINANCIERING

 // werkelijk uitgegeven en aangetoonde betalingen (aanvraag: art. 4.159)
1° de notariskosten;

2° de advieskosten;

3° de kosten voor informatisering, hard- en software en automatisering;

4° de verhuis- en huisvestingskosten;

5° de communicatiekosten;

6° de opmetingskosten;

7° de betaalde verbrekingsvergoedingen, met uitzondering van de verbrekings- en opzegvergoedingen naar aanleiding van het 
beëindigen van een arbeidscontract.

 De woonmaatschappij kan een toelage alleen verkrijgen op voorwaarde dat zijzelf of haar rechtsvoorganger
vanaf de dag van bekendmaking van dit besluit, maximaal honderd sociale huurwoningen of kadastrale 
percelen of delen ervan tegen een andere vergoeding dan in aandelen heeft overgedragen aan dezelfde 
woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij.

 Om een toelage als vermeld in artikel 4.158, §1, eerste lid, 1° en 2°, te kunnen krijgen wordt alleen rekening 
gehouden met herstructureringen waarvoor de neerlegging van de akte, vermeld in paragraaf 3, 1°, is 
gedaan tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2028 en met bewijsstukken met datum vanaf 1 januari 2020. 
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SUBSIDIËRING (SPECIFIEKE) WERKING

 Subsidiëring van de volgende opdrachten (art. 4,130/3-…) (// VCW art. 4.40 4°, 5° en 6°)

 het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen of 
kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden 
van woonzekerheid;

 het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;

 het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te begeleiden en te ondersteunen om 
de woningkwaliteit te verzekeren conform de normen…;

 Basissubsidie, aanvullende subsidie, subsidie beheersvergoeding, groeisubsidie
 50 (of 100 – 150) woningen…

 SVK-coördinatie binnen de woonmaatschappij

 1/11 aanvraagjaar: Groeipad

 Jaarlijks < 15/11

 2 jaar behoud ‘SVK-subsidie’

 Jaarverslag en financiële planning

 …  (afwijkingen mogelijk) …
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UW TRAJECT 
NAAR DE WOONMAATSCHAPPIJ

 Vanpoucke Consulting staat graag voor u ter beschikking.

 Dit kan o.m. door:
 Advies

 Het coördineren van het traject en het bundelen van expertise

 HR- en organisatiebegeleiding op maat

 Hiervoor maak ik graag een voorstel op, op maat van uw behoeften en concrete situatie.
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UW TRAJECT 
NAAR DE WOONMAATSCHAPPIJ

 Ik sta uw bestuur en directie graag bij in het traject naar de woonmaatschappij. 

 Hierin zitten twee rollen vervat: 

 Als ‘trekker’: 
 Het opmaken en verfijnen van de retroplanning (een concreet plan van aanpak en tijdslijn, met inbegrip 

van alle deeltrajecten en mijlpalen). 

 Als ‘trekker’ wordt het overzicht over de strategische en operationele doelstellingen (en acties) 
bewaard, met een vooraf omschreven doel: de vorming van een performante en autonome 
woonmaatschappij. 

 De ondersteunende rol ten aanzien van de directieleden en de bestuursleden: 
 Dit betekent ‘meewerken’ en ‘mee-werken’. 

 We zorgen ook voor de betrokkenheid van de (verantwoordelijke) medewerkers bij het ontwikkelen, 
invoeren en uitvoeren van de vooropgestelde doelstellingen en acties. Dit betekent ook het coördineren 
van de verschillende thema’s, sub-thema’s en externe experten, alsook het mediëren tussen de 
verschillende (interne en externe) partijen (en rollen), medewerkers en/of besturen.

tom@vanpouckeconsulting.be – www.vanpouckeconsulting.be/wonen



EXTERNE EXPERTISE

 In casu moet samengewerkt worden met o.a. de bedrijfsrevisor, de notaris, de HR-partner, 
het communicatiebureau, het sociaal secretariaat,… 

 Vanpoucke Consulting neemt hier graag de coördinerende en faciliterende rol op zich, met 
de nodige afstemming en validatie door de directie en het bestuur. 

 Personeel en organisatie (visie, missie, organisatiemodel, voorwaarden, CAO, mutaties, 
toewijzing, leiding, veranderingstraject, aanwervingen, …). 

→Voor dit deelaspect werkten wij een specifieke en modulaire aanpak uit, 

die ik graag aan u toelicht.
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UW PARTNER

 Tom Vanpoucke staat voor het aanbieden van professioneel advies en voor gerichte 
organisatieontwikkeling, coaching en HR-management. In het bijzonder binnen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen, SVK en woonmaatschappijen. 

 Vanpoucke Consulting is voor sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK’s en 
woonmaatschappijen een partner om een change te realiseren naar een wendbare 
hedendaagse organisatie, om advies, begeleiding, coaching en HR-management op maat te 
leveren en zo het beste uit uw medewerkers en organisaties te halen, zowel op korte als op 
lange termijn.  
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ONTDEK JOUW VOORDELEN

Contacteer Tom Vanpoucke

0478 / 78 04 57

tom@vanpouckeconsulting.be

www.vanpouckeconsulting.be/wonen

Jaren ervaring binnen de sector van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen                
en lokale besturen en een uniek concept van 
samenwerking tussen verschillende 
consultants, cross functioneel en 
multidisciplinair samengesteld, maakt dat 
Vanpoucke Consulting een                                   
op maat gesneden traject levert voor u.                                              

Wij geloven in creatief ondernemen en 
bieden u maatwerk en ontwikkeling à la carte 
aan. Alle consultants hebben vele jaren 
organisatie- en SHM-expertise en werken 
met beproefde en bewezen tools.



“ THE SECRET OF CHANGE IS 

TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY 

NOT ON FIGHTING THE OLD, 

BUT ON BUILDING THE NEW.”
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