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Geachte Aandeelhouders,

Wij hebben de eer en het genoegen u overeenkomstig 
de wet en onze statuten, verslag uit te brengen over de 
activiteiten van onze vennootschap gedurende het 50ste 
boekjaar en u de jaarrekeningen over het dienstjaar 2012 
ter goedkeuring voor te leggen.

Hasselt, 15 mei 2013
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1.1 BOUWGRONDRESERVE OP 31 DEcEMBER 2012 

                        
LIGGING OPPERVLAKTE KOSTPRIjS PER M2

1. ST. LAMBRECHTS-HERK
    De Nieuwe Winning   2 ha  88 are  39 ca      7,51 €/m2

2. KORTESSEM
    Hachent            52 are  38 ca      5,58 €/m2

Totaal 3 ha  40 are  77 ca  

2.1 OVERZIcHT PER GEMEENTE VAN DE REALISATIES 

GEMEENTE/DEELGEMEENTE WONINGEN VERKOcHTE VERKOcHTE TOTAAL
  VERHUURD. BA2 HUURWON.
 
1. ALKEN

 Hakkeveld 93 - 5 98
Totaal ALKEN: 93 - 5 98

2. BILZEN 

 BILZEN cENTRUM 
 Broekemveld 192 20 5 217
 Meremweg 7 - - 7
 Pater Damiaanstraat  19 - - 19
 Stationlaan 7 - - 7
 Hospitaalstraat 25 - - 25
 Nieuwstraat 4 - - 4 
 GROTE SPOUWEN 
 Riemsterweg   5 - - 5
 BEVERST 
 Schoonbeek 183 12  6   201
 MUNSTERBILZEN
 Aan de Waterstraat 76 -  3   79
 EIGENBILZEN 
 Braamstraat 28 - - 28
 Lochstraat - - 1 1 
 MOPERTINGEN 
 Maastrichterstraat 14 - - 14    
 Totaal BILZEN: 560 32 15 607

3. HASSELT

Gouverneur Roppesingel 7 - - 7
Oude Luikerbaan 1 - - 1
Melkvoetstraat 1 - - 1
KURINGEN
Rode Rok 200 64 2 266
Meidoornlaan 12  - - 12
Grote Baan 9 - - 9
Roeselstraat 15 - - 15
KERMT
De Stockheimlaan 22 - - 22
Belgiëplein  13 - - 13
Pollenusstraat 20 - - 20   
ST. LAMBREcHTS-HERK
Aan de Bosstraat 65 14 11 90
Nieuwe winning 104 + 1 ADL - 1 106
Totaal HASSELT: 470 78 14 562

4. HOESELT

Demerdal 130 2 9 141
Europalaan “De Toetelaer” 28 - - 28
Stationsstraat 15 - - 15
Groenstraat 2 - - 2
Totaal HOESELT: 175 2 9 186

5. KORTESSEM

Hachent 104 8 2 114
VLIERMAALROOT
Centrum  101 - 1 102
VLIERMAAL 
Pastorij, Leopold III-straat 4 - - 4
WINTERSHOVEN
Stations-, Wintershovenstraat 4 - - 4
Totaal KORTESSEM: 213 8 3 224

 ALGEMEEN TOTAAL 1.511 120 46 1.677

1. Gronden 2. Woning- 
patrimonium
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2.3 ONDERVERDELING VAN DE VERHUURDE WOON-
 GELEGENHEDEN VOLGENS HET AANTAL SLAAPKAMERS
 
GEMEENTE/  EENGEZINSWONINGEN APPARTEMENTEN TOTAAL
DEELGEMEENTE aantal slaapkamers aantal slaapkamers 

   1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1. ALKEN - 32 55 6 -  -  -  -  -  93
 Totaal ALKEN  - 32 55 6 - - - - -     93

2. BILZEN  - 58 88 10 - 12 85 1 - 254
 GROTE SPOUWEN  - - - - -  2 2 - 1 5
 BEVERST  - - 124 20 1 - 38 - - 183
 MOPERTINGEN - - - - - 6 7 1 - 14
 MUNSTERBILZEN 2 2 25 21 -  - 8 18 - 76
 EIGENBILZEN -  6 -  -  -  4 18 -  -  28
 Totaal BILZEN 2 66 237 51 1 24 158 20 1  560

3. HASSELT -  1 - - -  1 4 3 - 9
 KURINGEN 16 - 90 34 6 11 76 2 1 236
 KERMT -  - - - -  19 35 1 - 55
 ST. LAMBRECHTS HERK 1 ADL 13 88 28 -  -  32 8 -  170
 Totaal  HASSELT 17 14 178 62 6 31 147 14 1 470

4. HOESELT 3 5 89 6 -  33 33 6 -  175
 Totaal  HOESELT 3 5 89 6 -  33 33 6 -  175

5. KORTESSEM -  34 70 - -  - - - - 104
 VLIERMAAL -  - - - -  *  3 - - 4
 VLIERMAALROOT  - - 74 3 -  - 24 - - 101
 WINTERSHOVEN  - -  4 -  -  -  -  -   - 4
 Totaal KORTESSEM -  34 148 3 -  1 27  -  - 213

TOTALEN 22 151 707 128 7 89 365 40 2 1.511
          
          
Totaal eengezinswoningen:  1.015    
Totaal appartementen:  496 
       
TOTAAL: 1.511

2.2 SAMENVATTING PER GEMEENTE VAN DE GEBOUWDE, 
 IN OPBOUW Of GEPLANDE REALISATIES

GEMEENTE/  WONINGEN VERKOcHTE WERVEN PROjEcTEN ALGEMEEN
DEELGEMEENTE VERHUURD WONINGEN AANBESTEED IN ONTWERP TOTAAL
    Of IN
    OPBOUW
 

1. ALKEN 93 5 -  44 142
  Totaal ALKEN 93 5 -  44 142

2. BILZEN 254 25  - 12 291
 GROTE SPOUWEN 5 -  - 19 24
 BEVERST 183 18 -  -  201
 MOPERTINGEN 14 - - - 14
 MUNSTERBILZEN 76 3 -  -  79
 EIGENBILZEN 28 1 -  -  29
 RIJKHOVEN - - 15  - 15
  Totaal BILZEN 560 47 15 31 653

3. HASSELT 9  -  - -  9
 KURINGEN 236 66 38 40 380
 KERMT 55 -  12 0 67
 ST. LAMBRECHTS HERK 170 26  - 49 245
  Totaal HASSELT 470 92 50 89 701

4. HOESELT 175 11  - 56 242
 ALT HOESELT - - - 5 5
  Totaal HOESELT 175 11  - 61 247

5. KORTESSEM 104 10 -  -  114
 VLIERMAAL 4 -   - -  4
 VLIERMAALROOT 101 1  -  8 110
 WINTERSHOVEN 4 -   - -  4
  Totaal KORTESSEM 213 11 -  8 232
  
TOTALEN 1.511 166 65 233 1.975
  

2.4 WONINGEN VERHUURD BUITEN HET SOcIAAL HUURSTELSEL 

Cordium verhuurt momenteel 14 woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel. Hiermee 
beoogt onze vennootschap de huisvesting van bijzondere doelgroepen van instanties of orga-
nisaties aan een betaalbare huurprijs. Bovendien werkt de aanwezigheid van deze doelgroepen 
wijkversterkend.

Het ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor verhuring buiten het sociaal 
huurstelsel d.d. 19.12.2008 bepaalt dat een huisvestingsmaatschappij max. 1% van het totale 
patrimonium mag verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Cordium verhuurt momenteel 0,92% 
van het totaal aantal woningen als woning buiten het sociaal huurstelsel.

Volgende woongelegenheden worden verhuurd buiten het sociaal huurstelsel:

• 3 woongelegenheden worden verhuurd aan Vzw Beschut Wonen “De Overstap” 
Vzw Beschut Wonen heeft als doelstelling het huisvesten en begeleiden van personen met 
psychische problemen. Voor de bewoners is het wonen, in de woningen verhuurt aan “Beschut 
Wonen”, een tussenstap naar zelfstandig wonen.

Munsterbilzen Vinkenstraat 12
 Merelstraat 11
Bilzen Gansbeekstraat 53

• 3 woongelegenheden worden verhuurd aan Vzw Intesa – Nursingtehuizen
In deze woonvorm bouwt men samen met de medebewoners een eigen leven uit, met alle res-
pect voor ieders privacy. Men kan er permanent beroep doen op ADL-hulp.

Alken Hakkeveldstraat 24
 Hakkeveldstraat 26
 Hakkeveldstraat 28

• 2 woongelegenheden worden verhuurd aan Vzw Open Thuis
Vzw Open Thuis is een dienst Begeleid Wonen voor volwassenen met een verstandelijke en/
of motorische handicap die er zelfstandig kunnen wonen maar die hierbij ondersteuning nodig 
hebben.

Hasselt Disselstraat 85
 Disselstraat 87

* 1 vergaderzaal

• 1 woongelegenheid wordt verhuurd aan Vzw Ado Icarus
Vzw Ado Icarus biedt kwaliteitsvolle ondersteuning aan mensen met een handicap die geïnte-
greerd en zelfstandig willen wonen en leven. De 12 huurders van de omliggende focuswoningen 
kunnen permanent beroep doen op de ADL-dienstverlening.

Hasselt  Disselstraat 82

• 1 woongelegenheid wordt verhuurd aan het OcMW van Alken voor crisisopvang

Alken  Hakkeveldstraat 22

• 1 vergaderzaal wordt verhuurd aan de Kerkfabriek St. Agapitus

Vliermaal  Leopold III-straat 12

• 1 woongelegenheid wordt verhuurd aan het OcMW Kortessem voor crisisopvang

Kortessem Boomgaardstraat 42

• 1 woongelegenheid wordt verhuurd aan de stad Bilzen voor de uitbouw van een Buurt-
huis in de wijk van Schoonbeek 

Beverst      Leenveldstraat 8

• 1 woongelegenheid wordt verhuurd aan fam. Ory – Saeren. Mevrouw Saeren staat in voor 
het onderhoud en het toezicht in en rond het administratief gebouw.

Hasselt      Oude Luikerbaan 156/002
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3.  Overzicht en stand  
van zaken van onze 
bouwactiviteiten

3.1    VOORLOPIG OPGELEVERDE PROjEcTEN IN 2012

HASSELT – Kuringen “Roeselstraat”  
Bouwen van 15 appartementen met ondergrondse parking
       
Ontwerper: Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 
Openbare aanbesteding: 10.05.2010
Aannemer: Bouwbedrijf Janssen nv - Bilzen 
Bestelbedrag: € 1.736.726,05 excl. BTW 
Aanvang der werken: 18.10.2010
Voorlopige oplevering: 19.06.2012
Verhuurt vanaf: 01.07.2012
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg: Eigen middelen

2.5 AANTAL VERHUURDE WONINGEN PER jAAR VANAf 2002    
           
Jaarlijkse evolutie van de verhuurde woningen      
           
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.369 1.397 1.399 1.442 1.455 1.460 1.459 1.458 1.478 1.490 1.511
           
           
Op 01.02.2012 werden 9 appartementen in de Grote Baan te Kuringen voor het eerst verhuurd.
Op 01.07.2012 werden 15 appartementen in de Roeselstraat te Kuringen voor het eerst verhuurd.
3 woningen werden verkocht.

2.6  OVERZIcHT VAN DE VERKOcHTE HUURWONINGEN PER jAAR
  
In 2012 werden er 3 woningen verkocht. De woningen zijn gelegen :
• Hakkeveldstraat 42 te Alken
• Dennenstraat 42 te Schoonbeek
• Roterlaan 81 te Vliermaalroot 

Verkochte woningen per jaar vanaf 2002

Aantal verhuurde woningen per jaar vanaf 2002
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3.2 PROjEcTEN IN UITVOERING Of AANBESTEED 

BILZEN – Rijkhoven “Pleinstraat ” 
Nieuwbouw van 8 appartementen en 7 woningen
 
Project: bouwen van 8 appartementen en 7 woningen
Ontwerper: FCS Architectenbureau – Hasselt
Openbare aanbesteding: 25.05.2012
Aannemer: Bouwbedrijf Hoedemakers nv – Hasselt
Bestelbedrag: € 2.344.697,07 excl. btw
Aanvang der werken: 10.12.2012
Vermoedelijke oplevering: 14.05.2014
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg: Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kermt “Heerstraat”  
Bouwen van 12 appartementen 
  
Project: Op het perceel met een oppervlakte van 27 are 83 ca 

voorzien wij 12 appartementen te bouwen met boven-
grondse parkeergelegenheid.

Ontwerper: Q-BUS Architectenbureau – Heusden-Zolder 
Openbare aanbesteding: 05.09.2012
Aannemer: Bouwbedrijf Reynders L. nv – Riemst
Bestelbedrag: € 1.606.324,53 excl.btw
Aanvang der werken: Vermoedelijk eind mei 2013
Vermoedelijke oplevering: Eind november 2014
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Omgevingsaanleg: Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kuringen ”Meidoornlaan” ( 2° fase)  
Bouwen van 10 appartementen
  
Project: Bouwen van 10 appartementen
Ontwerper: Quirynen & Jacobs – Genk
Openbare aanbesteding: 16.03.2011
Aannemer: Bouwbedrijf Janssen nv – Bilzen
Bestelbedrag: € 1.352.970,98 excl. btw
Aanvang der werken: 15.02.2012
Vermoedelijke oplevering: 01.06.2013
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW 
Financiering Omgevingsaanleg: Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kuringen “Broekerwinning - crutzenstraat” :
Bouwen van 17 seniorenflats en 11 woongelegenheden “Begeleid Wonen - project  
Wonen-Welzijn”

Project: Het betreft fase drie die als eerste in het project  
“Crutzenstraat” met diverse woonvormen en woning-
types zal gerealiseerd worden. 
De wegenaanleg gestart op 23.05.2011, werd voorlo-
pig opgeleverd op 20.04.2012.

Ontwerper: A2O Architecten – Hasselt
Openbare aanbesteding: 27.09.2012
Aannemer: Bouwbedrijf Hoedemakers nv – Hasselt
Bestelbedrag: € 3.182.058,82
Aanvang der werken: 15.04.2013
Vermoedelijke oplevering: 14.06.2014
Financiering Bouw & Omgevingsaanleg: Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuur: Subsidie Vlaams Gewest
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BILZEN – Grote Spouwen “Blondeswinning - Sapstraat 25”  
Restauratie en renovatie van een vierkantshoeve tot 15 woongelegenheden en  
de nieuwbouw van 4 woningen

Project: Verbouwing en renovatie van de beschermde hoeve 
tot 15 woongelegenheden en de nieuwbouw van 4 
wooneenheden.

Ontwerper: Architectenbureau Segers & Moermans – Hoeselt
Stand van het project: Het project is enkel rendabel indien we kunnen 

genieten van de subsidies van het Vlaams Gewest, 
dienst Onroerend Erfgoed  Vlaanderen, het vroegere 
Monumenten & Landschappen. 

 De hoeve werd in 2012 opnieuw beschermd nadat 
deze werd opgeheven door de Raad van State. 

 Wij ontvingen op 27.07.2012 de definitieve vastleg-
ging van het premiebedrag op het begroting 2012 van 
Erfgoed Vlaanderen.

 De aanbesteding voor de restauratie van de hoeve 
heeft plaatsgevonden op 17.01.2013. 

 De 4 nieuwbouwwoningen en de omgevingsaanleg 
worden  afzonderlijk aanbesteed.

Financiering Bouw: Subsidie Vlaams Gewest - Erfgoed Vlaanderen, aange-
vuld met  een renteloze lening VMSW 

Financiering Omgevingsaanleg:  Subsidie Vlaams Gewest

BILZEN – “Vlinderhof ” (vroeger Broekemveld)   
Bouwen van 12 woningen

Project: In het restgebied (eigendom van de gemeente) in de 
bestaande wijk “Gansbeek” komen gemeenschapsvoor-
zieningen:

 • Basisschool “t Piepelke”, 
 • CKG Molenberg vzw bouwt een kinderopvang- 

 centrum, 
 • Cordium bouwt 12 sociale huurwoningen.  
Ontwerper: Lava architecten cvba - Leuven 
Stand van het project: Het ramingsbedrag bij het voorontwerp overtrof ruim 

de VMSW maximumkostprijs. Het aangepast aanbe-
stedingsdossier met aanvaardbare raming binnen het 
NFS2 maximum wordt opgesteld. De aanbesteding is 
voorzien voor het 3° kwartaal 2013

Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW 
Financiering Omgevingsaanleg:  Subsidie Vlaams Gewest 

* rood omkaderd: 12 woningen Cordium

3.3 BOUWPROjEcTEN IN ONTWERP

ALKEN – “Langveld”  
Nieuwbouw van 44 woongelegenheden

Project: Het betreft een gemengd project in het BPA “Lang-
veld” met sociale kavels, huur- en koopwoningen.  

Ontwerper: A2O Architecten – Hasselt
Stand van het project: De wegenaanleg werd gestart op 16.04.2012 en voor-

lopig  opgeleverd op 30.11.2012.
 Cvba Kleine Landeigendom Tongeren is de hoofdinitia-

tiefnemer van wie Cordium de grond voor de huurwo-
ningen nog dient aan te kopen. 

 Het definitief ontwerp voor de bouw van fase 1,
   33 huurwoningen wordt opgesteld. 
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken: Subsidie Vlaams Gewest

HASSELT – Kuringen “Broekerwinning” 
Bouwen van 40 woningen, fase 1 en fase 2 

Project: Het betreft fase 1 en fase 2 met diverse woonvormen 
in het project “Broekerwinning” waarin fase drie zal 
starten april 2013. 

 fase 1: 20 huurwoningen met diverse woontypes,  
14 atriumwoningen, 4 bejaardenwoningen en  
2 patiowoningen 

 fase 2: 20 stapelwoningen met ondergrondse parking.
Ontwerper: A2O Architecten  – Hasselt
Stand van het project: fase 1:  20 huurwoningen:
 De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 15.02.2012 

maar was niet geldig omdat de gelijkheid van de in-
schrijvers werd geschonden. Bovendien was de laagste 
inschrijver 13% duurder dan de raming. In het nieuw 
op te stellen aanbestedingsdossier dienen de nodige 
bezuinigingen te worden doorgevoerd. 

 fase 2: 20 stapelwoningen 
 Het voorontwerp voor deze fase wordt aangepast aan 

de door de VMSW gemaakte opmerkingen.
 De aanbesteding is voorzien voor begin 2014
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken:  Subsidie Vlaams Gewest

* voor- en zijgevel stapelwoningen
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HASSELT – St. Lambrechts-Herk “Nieuwe Winning” 
Bouwen van 49 sociale woongelegenheden in twee fases (21woningen en  
28 appartementen)    

  
Project: De verdere uitbouw van de wijk “Nieuwe Winning” aan 

de Disselstraat 
fase 1: 55 Wooneenheden:  
• 21 huurwoningen 

 • 14 koopwoningen (KLE Tongeren) 
 • 20 sociale kavels (Cordium) 
 fase 2: 28 huurappartementen
Ontwerper: Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 
Stand van het project: Het aanbestedingsdossier  voor de bijkomende wegen- 

en omgevingsaanleg wordt in opdracht van de VMSW 
opgesteld door studiebureel Technum. De aanbeste-
ding voor de wegenaanleg is voorzien voor eind 2013.

 Het voorontwerp van het bouwdossier wordt aange-
past  aan de opmerkingen van de VMSW.   

Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken:  Subsidie Vlaams Gewest

HOESELT – Alt Hoeselt “Schoolstraat ”  
Bouwen van 5 woningen

Project: Bouwen van 5 woningen
Ontwerper: Wouter Schrijnemakers “Beleef Architectuur” – Hasselt
Stand van het project: Het aanbestedingsbedrag van de laagste inschrijver 

overtrof ruim de raming van de architect en het VMSW 
NFS2 maximumplafond, zijnde het bedrag dat we bij 
bestelling renteloos kunnen lenen.   

 In het ontwerp wordt gezocht naar besparingen en 
het lastenboek wordt aangepast naar houtskeletbouw, 
waarna de werken opnieuw worden aanbesteed.   

Financiering Omgevingsaanleg: Geen infrastructuurwerken noodzakelijk 
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW

HOESELT – “Herontwikkeling Hoeselt 1”  
Vervangingsbouw en verkoop van sociale kavels na afbraak van 31 woningen
   
Project: Slopen van 31  woningen, vervangende nieuwbouw 

van 19 woongelegenheden en de verkoop van 16 
sociale kavels.

Ontwerper: Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt 
Stand van het project: Het  voorontwerp wordt opgesteld rekening houdend  

met de opmerkingen van de gemeente en RWO Has-
selt. De herhuisvesting, de sloop en de nieuwbouw 
gebeurt  in fases. De eerste fase is voorzien voor begin 
2014.                    

Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW 
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HOESELT – “Middelste kommen”  
Bouwen van 26 woningen en 14 flats voor alleenstaanden of bejaarden 

Project: Uitbreiding van de bestaande wijk. Deze omvat naast 
26 huurwoningen en 14 huurflats ook koopwoningen 
en private woningbouw. 

 Dit project kadert in een samenwerking tussen de ge-
meente Hoeselt, Kolmont Woonprojecten nv, cv Kleine 
Landeigendom Tongeren en Cordium cvba.

Ontwerper: Architectenbureau Segers & Moermans–Hoeselt
Stand van het project: De grondruil om het project mogelijk te maken zal 

plaatsvinden medio 2013.
 Nadat er een oplossing is gevonden voor de inplanting 

van een wachtbekken om wateroverlast te vermijden, 
kan de verkavelingsvergunning aangevraagd worden.

  Wij voorzien de start van de wegenaanleg eind 2014. 
 Het voorontwerp van de 26 huurwoningen en de 14 

huurflats dient nog aangepast aan de laatste VMSW 
bouwvoorschriften.

Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW
Financiering Infrastructuurwerken:  Subsidie Vlaams Gewest
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KORTESSEM – “Gauwerstraat 16” 
Verbouwing van de pastorij van Vliermaalroot en de nieuwbouw van 6 appartementen

Project: De pastorij wordt verbouwd tot 2 appartementen en 
een vergaderruimte te verhuren aan de Kerkraad.

 Op de naastgelegen grond aan de Gauwerstraat wor-
den 6 appartementen gebouwd.

Ontwerper:  Quirynen & Jacobs – Genk  
Stand van het project: Wij ontvingen het principieel akkoord voor de omge-

vingsaanleg met bezoekersparking dat grotendeels 
wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest. 

 De aanleg, excl. de parkeerzone voor de bewoners, 
wordt openbaar domein en overgedragen aan de 
gemeente Kortessem. Het ontwerp voor de omgevings-
aanleg werd opgesteld door Anteagroep Studiebu-
reau nv Genk. Het definitief ontwerp werd ongunstig 
geadviseerd door de gemeente en dient bijgevolg 
aangepast te worden.

Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW   
Financiering Omgevingsaanleg: Subsidie Vlaams Gewest

  

ST LAMBREcHTS HERK – wijk  “aan de Bosstraat” 
Volledige renovatie van 60 woningen

Project: Het betreft de volledige renovatie van 60 woningen in 
fases aan de Lindenhofstraat, Sint Lambrechts Herk-
straat, Rode Kruisstraat en de Eikenhofstraat.  

 De woningen worden volledig gestript en vernieuwd.  
Ontwerper: Architectenbureau Nicole Claesen -Genk, stelt  het 

voorontwerp op.
Financiering: Renteloze lening VMSW 
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HOESELT – “Hondhof ” 
cBO-project 16  appartementen (2 appartementsblokken met 8 appartementen)

Project: Het betreft een CBO project (Constructieve Benadering 
Overheidsopdrachten), waarbij Cordium een aanne-
mingsovereenkomst afsloot met de privé-initiatiefne-
mer Kolmont Woonprojecten nv voor het oprichten van 
sociale woningen.

 Deze zijn te bouwen volgens de VMSW bouwvoorschrif-
ten en te verwerven aan de vastgelegde FS3 (Financie-
rings Systeem 3) maximumkostprijs per woningtype.

Ontwerper: Architectengroep J. Drieskens & J.Dubois – Hasselt in 
opdracht van Kolmont Woonprojecten nv Hasselt. 

Stand van het project: Het “woonoverleg” van 19.11.2012 verleent een posi-
tief advies over de uitvoering van de sociale last in dit 
project in de vorm van 16 huurwoningen te verkopen 
aan Cordium.

 Kolmont Woonprojecten nv onderzoekt of het project 
kan gerealiseerd worden onder het Grond & Pandende-
creet (GPD). 

Financiering Bouw Renteloze lening VMSW voor de verwerving.

3.4 BOUWPROjEcTEN IN ONTWERP - GRONDIGE STRUcTURELE RENOVATIES

KURINGEN – wijk “Rode Rok”  
Renovatie en vervangbouw

Project: De wijk Rode Rok dateert van 1976 en is toe aan een 
grondige renovatie. De architect stelt een masterplan 
op voor de opwaardering en differentiëring van de 
volledige wijk “Rode Rok” met 200 verhuurde wooneen-
heden: 54 huurappartementen (9 entiteiten van telkens 
6 appartementen) en 146 woningen. De opwaarde-
ring kan zowel uit renovatie als uit vervangbouw  na 
sloop bestaan.     
Hierin worden ook sociale kavels en seniorenhuisvesting 
voorzien. De architect stelt een faseringsplan op met 
een weergave van de eventuele verhuisbewegingen.  
 

Ontwerper: Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt  
Financiering Bouw: Renteloze lening VMSW

* te verdichten appartementsgebouwen (54)

                                 * te renoveren woningen



3.5    AANKOPEN
     
HOESELT – “Residentie Aphrodite”   
Aankoop van 28 appartementen en 9 handelspanden    

Project: De aankoop van een pand met 28 verhuurde appartementen  en 9 
verhuurde handelspanden gelegen aan het kruispunt van de Tongerse-
steenweg en de Stationstraat te Hoeselt.

 De aankoop gebeurde onder de VMSW verwervingsprocedure “Aankoop 
Goede Woning”. Het appartementsgebouw omvat naast 34 garages en 
11 parkeer- en staanplaatsen: 13 appartementen met 1 slaapkamer en, 
15 appartementen met 2 slaapkamers.  

Aankoopprijs: € 4.620.000,- 
Datum aankoop: 22.11.2012 

HOESELT – “Groenstraat”   
Aankoop van een woning te verbouwen tot 4 woongelegenheden

Project: De aankoop van een bestaande woning die verhuurd wordt aan het 
OCMW van Hoeselt. Het is de bedoeling de woning te verbouwen tot 
4 woongelegenheden en deze verder te verhuren aan het OCMW. De 
aankoop gebeurde onder de VMSW verwervingsprocedure “Aankoop 
Goede Woning”.   

Aankoopprijs: € 180.000,- 
Datum aankoop: 22.11.2012

3.6 VERKOPEN

Verkoop van drie sociale woningen

In het kader van het kooprecht zittende huurder werden in 2012 drie woningen aan de zittende 
huurder verkocht:
• Hakkeveldstraat 42 te Alken
• Roterlaan 81 te Vliermaalroot
• Dennenstraat 42 te Beverst – Schoonbeek

Elke verkochte woning was ouder van 25 jaar. In deze woningen werden in het verleden geen 
grote renovatiewerken uitgevoerd. Ze werden verkocht aan de door de ontvanger van de regis-
tratie geschatte waarde.

BILZEN  – Eigenbilzen “Braamstraat”  
Volledige Renovatie van 6 bestaande appartementen      

Project: Het betreft de verbouwing en renovatie van 6 apparte-
menten naar 5 appartementen met 3 garages.  

 Het aanbestedingsdossier wordt opgesteld door  
  de architect.         
     Wij ontvingen de bouwvergunning op 1.10.2012.
Ontwerper: Architectenbureau Nicole Claesen-Genk,  stelt het 

aanbestedingsdossier op.  
Financiering: Renteloze lening VMSW 

  

HOESELT – Stopzetting van het project “Stationsstraat“ BPA Stationsbuurt

Project: Gemengd project met huur - en koopwoningen in het 
  BPA “Stationsbuurt”. 
Reden van de    Het project  werd stopgezet omwille van de beperkte “sociale
stopzetting: last” in de gemeente Hoeselt  gecombineerd met de aankoop van 

een bestaand pand met 28 te verhuren appartementen op 100 meter 
afstand van het geplande project aan de Stationsstraat.  

 De gronden worden verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij 
cv Kleine Landeigendom Tongeren voor het bouwen van sociale koop-
woningen. 

HASSELT – Kuringen “crutzenstraat”  
Verkoop van twee percelen grond

Project: Voor het bouwen van 15 koopwoningen werden in het gemengd project 
aan de Crutzenstraat zoals voorzien 2 percelen grond verkocht aan de 
sociale huisvestingsmaatschappij cv Kleine Landeigendom Tongeren.

Oppervlakte: 31 are en 70 ca
Datum verkoop: 8.11.2012
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4.1 KANDIDAAT-HUURDERS 

In 2012 hebben 313 kandidaten zich ingeschreven op de wachtlijst voor het huren van een 
sociale woning bij Cordium. 
Op 31.12.2012 tellen we 1328 aanvragen voor een sociale woongelegenheid. Hiervan zijn 126 
personen al huurder bij Cordium. Zij wensen te verhuizen naar een andere woongelegenheid 
binnen het patrimonium.
De 2 oudste kandidaturen dateren uit het jaar 2001. Deze kandidaten zijn reeds huurders van 
Cordium. De lange wachttijd betreft een interne mutatie naar een woning met 4 slaapkamers. 
Beide kandidaten kozen hiervoor enkel Bilzen Centrum.
De grootste groep van de kandidaten (77.10%) treft men aan in de laatste vier kalenderjaren 
(2009-2012).

jAAR VAN INScHRIjVING AANTAL KANDIDAAT-HUURDERS %

2001 2 0,15%
2002 4 0,30%
2003 12 0,90%
2004 18 1,36%
2005 24 1,81%
2006 52 3,92%
2007 86 6,48%
2008 106 7,98%
2009 165 12,42%
2010 217 16,34%
2011 329 24,77%
2012 313 23,57%

TOTAAL 1.328 100% 

4. Verhuring

Aantal kandidaat-huurders per jaar op 31-12-2012

4.1.1  NATIONALITEIT

Het merendeel van de kandidaat-huurders, 1095 personen of 82,45%, heeft de Belgische 
nationaliteit. De tweede grootste groep kandidaat-huurders zijn personen met de Marokkaanse 
nationaliteit (82 of 6,17%). In 2012 stonden er 37 personen met de Russische nationaliteit en 
75 met de Turkse nationaliteit op de wachtlijst. 
De kandidaat-huurders vertegenwoordigen 43 nationaliteiten.

4.1.2  GEMEENTE VAN HERKOMST

625 (47,06%) kandidaat-huurders wonen momenteel in Hasselt. Uit de gemeente Bilzen zijn 
303 (22,82%) personen in geschreven als kandidaat-huurder, uit Hoeselt 85 (6,40%), uit 
Alken 64 (4,82%) en uit Kortessem 46 (3,46%). Momenteel wonen 205 kandidaat-huurders 
(15,44%) buiten het werkgebied.

Verdeling aantal kandidaten volgens woonplaats op 31-12-2012
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4.1.3  LEEfTIjD

Op 31 december 2012 tellen we 123 (9,26%) kandidaat-huurders tussen 18 en 25 jaar, 913 
(68,75%) tussen 25 en 55 jaar, 175 kandidaat-huurders tussen 55 jaar 65 jaar en 117 kandidaat-
huurders zijn ouder dan 65 jaar.

4.1.4  WONINGTyPE

65% (864 personen) van de kandidaat-huurders jonger dan 55 jaar is alleenstaand en/of een 
koppel en komen in aanmerking voor een 1 of 2 slaapkamer-woning. 

4.1.5  INKOMEN

Het inkomen van 27,98% van de kandidaten die alleenstaand zijn ligt lager of is gelijk aan het 
leefloon (€9.427,30 euro). 

4.1.6  EVOLUTIE VAN HET TOTAAL AANTAL KANDIDAAT-HUURDERS

Het aantal inschrijvingen voor een sociale woongelegenheid is gestegen van 1118 in 2011 naar 
1328 in 2012.

Aantal kandidaat-huurders per 31 december

4.2  HUURDERS

Op 31.12.2012 huurden 1469 personen in het sociaal huurstelsel een woning van onze ven-
nootschap. 14 woningen werden buiten sociaal huurstelsel verhuurd en 2 woningen werden in 
privé-huurstelsel verhuurd. 

Daarnaast stonden er:
• 8 woningen leeg in de Stijn Streuvelslaan als gevolg van de uitbreiding en heropbouw van 

de wijk “Demerdal” te Hoeselt. 
• 6 appartementen leeg in de Braamstraat als gevolg van een totale renovatie van het ap-

partementsblok. 
• 12 woongelegenheden leeg als gevolg van uit te voeren herstellingswerken na het vertrek 

van de huurder.
Dit geeft een totaal van 1511 verhuurde woningen op 31.12.2012.

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van een aantal kenmerken:

4.2.1  GEZINSSAMENSTELLING

Van de 1469 huurders is 38% alleenstaand. 357 huurders of ruim 24% van alle huurders, zijn 
eenoudergezinnen. Gezinnen met kinderen vormen 22% van het totaal aantal huurders.

HUURDERS 2012 VOLGENS GEZINSTyPE    AANTAL

Alleenstaanden 562
Eenoudergezinnen 357
Gezin met kinderen 318
Koppel zonder kinderen 232

TOTAAL 1.469 
 

Huurders 2012 volgens gezinstype

4.2.2  HERKOMST

Van de 1469 huurders heeft ruim 68,82% van de hoofdhuurders de Belgische Nationaliteit. 
Huurders geboren in Turkije vormen met 6,45% de tweede grootste groep van de huurderspopu-
latie en de derde grootste groep met 5,38% is geboren in Marokko. In totaal huisvest Cordium 
hoofdhuurders van 42 nationaliteiten.

4.2.3  LEEfTIjD

Bijna 33% van de huurderspopulatie (1469 huurders) is ouder dan 60 jaar. 34% heeft een 
leeftijd tussen 30 en 50 jaar. In 2012 stijgt het aantal huurders jonger dan 30 jaar lichtjes 
van 3,12% in 2011 naar 3,40%. Dit komt door de voorrang die jongeren (< 20 jaar) van de 
bijzondere jeugdzorg krijgen (volgens het KBSH).

LEEfTIjDSGRENZEN AANTAL PERSONEN %

< 20 jaar 3 0,20%
21 – 30 47 3,20%
31 – 40 172 11,71%
41 – 50 327 22,26%
51 – 60 431 29,34%
61 – 70 281 19,13%
71 – 80 156 10,62%
81 – 90 49 3,34%
91 – 100 3 0,20%

 TOTAAL 1.469 100%

4.2.4  INKOMEN

22,60% van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 12.080 per jaar. Huurders 
met een inkomen hoger dan € 22.000 vormen 19,74% van de huurderspopulatie.

Huurders volgens hun inkomsten:

VAN  AANTAL %

€ 0,00 – € 12.080 332 22,60%
€ 12.081 – € 22.000 847 57,66%
€ 22.001 – € ………………. 290 19,74%

 TOTAAL 1.469 100%
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4.3.2  HERKOMST

Van de 98 nieuwe huurders in 2012 heeft ruim 73% van de hoofdhuurders de Belgische nati-
onaliteit. 7% heeft de Marokkaanse nationaliteit, 5% heeft de Turkse nationaliteit en  
5% heeft de Afghaanse nationaliteit. Over de 98 nieuwe huurders noteren we 12 verschil-
lende nationaliteiten.

4.3.3  LEEfTIjD NIEUWE HUURDERS

Bijna 15% van de huurderspopulatie (98 huurders) is ouder dan 60 jaar. 54% heeft een 
leeftijd tussen 30 en 50 jaar. In 2012 stijgt het aantal huurders jonger dan 20 jaar lichtjes. Dit 
komt door de voorrang die jongeren van de bijzondere jeugdzorg krijgen (volgens het KBSH).

LEEfTIjDScATEGORIE AANTAL TOEWIjZINGEN %

< 20 jaar 2 2,04%
21 – 30 13 13,27%
31 – 40 23 23,47%
41 – 50 30 30,61%
51 – 60 16 16,33%
61 – 70 12 12,24%
71 – 80 1 1,02%
81 – 90 0 0%
91 – 100 1 1,02%

 TOTAAL 98 100%

4.2.5  VERDELING AANTAL HUURDERS VOLGENS REËEL 
  BETAALDE HUURPRIjS

29,68% van de huurders betaalt een huurprijs lager dan € 200 en de grootste groep van de 
huurders, 717 huurders ofwel 48,81% betaalt een huurprijs tussen € 200 en € 400. 20,49% 
heeft een huurprijs tussen € 400 en € 600. In 2012 zijn er 15 huurders die een huurprijs van 
meer dan € 600 betalen.

Verdeling aantal huurders volgens reëel betaalde huurprijs in euro

4.2.6  OVERZIcHT GEMIDDELDE NETTO HUURPRIjS

De gemiddelde netto huurprijs bedraagt op 31.12.2012 € 289. Deze netto huurprijs is geste-
gen ten opzichte van € 275 in 2011. 

Overzicht gemiddelde netto huurprijs in €/maand

4.3 NIEUWE HUURDERS 2012

In 31.12.2012 noteerden we 98 nieuwe huurders, inclusief de 9 nieuwe huurders op de Grote 
Baan en 15 nieuwe huurders op de Roeselstraat te Kuringen. 

Het aantal nieuwe huurders is gestegen ten opzichte van 2011.

Overzicht aantal verhuizingen vanaf 2001

4.3.1  GEZINSSAMENSTELLING VAN DE NIEUWE HUURDERS 2012

Van de 98 huurders is 42% alleenstaand. 26 huurders of ruim 26% van de nieuwe huurders 
zijn eenoudergezinnen. Gezinnen met kinderen vormen 22% van het totaal aantal nieuwe 
huurders. 10% van de nieuwe huurders zijn koppels zonder kinderen.

NIEUWE HUURDERS 2011 VOLGENS GEZINSTyPE    AANTAL

Alleenstaanden 41
Eenoudergezinnen 26
Gezin met kinderen 22
Koppel zonder kinderen 9

TOTAAL 98 
 

4.3.4  INKOMEN VAN DE NIEUWE HUURDERS

32% van de huurders heeft een inkomen dat lager ligt dan € 12.300 per jaar. Huurders met 
een inkomen hoger dan € 22.300 vormen 57% van de huurderpopulatie. 

Nieuwe huurders 2012 volgens hun inkomen:

VAN  AANTAL %

€ 0,00 – € 12.081,00 26 26,53%
€ 12.082,00 – € 22.000,00 60 61,22%
€ 22.000,00 – € ……………..  12 12,24%

 TOTAAL 98 100%

Leeftijd van de hoofdhuurder
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4.4 HUURTOELAGEN EN HUURcOMPENSATIE

Drie huurders genoten van een huurtoelage ten laste van de Vlaamse Gemeenschap gezien 
zij een ongezonde woning verlaten hadden. Het totaal bedrag der toegestane huurtoelagen 
bedroeg € 807,75

Zeven huurders genoten een huurcompensatie ten laste van de Vlaamse Gemeenschap in het 
kader van de verhuringen volgens het systeem van “Alternatieve financiering”. Het totaal bedrag 
der toegestane verminderingen bedroeg €  13.783,80.

4.5 HUURAcHTERSTAL

De totale huurachterstal van zittende huurders per 31.12.2012 is t.o.v. 31.12.2011 gedaald met 
€ 4.639 van € 90.833 naar € 86.194. De achterstallen van vertrokken huurders stegen van 
€ 2.149 in 2011 naar € 5.347 in 2012.

4.5.2  INDELING VOLGENS HET BEDRAG VAN DE 
  HUURAcHTERSTAL PER HUURDER

INDELING AcHTERSTAL VOLGENS BEDRAG IN 2012 AANTAL HUURDERS MET AcHTERSTAL

€ 0,00 — € 199,99     51
€ 200,00  —  € 399,99     42
€ 400,00  —  € 599,99     33
€ 600,00  —  € 799,99     17
€ 800,00  —  € 999,99       6
€ 1.000,00  —  € 1.199,99       7
€ 1.200,00 — en meer      15

AANTAL HUURDERS MET AcHTERSTAL    171
GEMIDDELDE AcHTERSTAL PER HUURDER € 504,06 

4.5.3  INDELING VOLGENS AANTAL HUURDERS MET AANTAL
  MAANDEN HUURAcHTERSTAL

Overzicht aantal huurders met aantal maanden huurachterstal

4.5.4  INDELING VOLGENS HET BEDRAG VAN DE HUUR-
  AcHTERSTAL PER WIjK 2012

4.5.1  STATISTIScHE INLIcHTINGEN OVER DE HUURAcHTERSTAL

HUURAcHTERSTAL 2008 2009 2010 2011 2012

Huurders 78.756 92.001 91.413 90.833 86.194
Vertrokken huurders   10.145     6.630  4.693  2.149 5.347

TOTAAL HUURAcHTERSTAL 88.901 98.631 96.106 92.982 91.542

jAAR HUUROMZET BEDRAG AcHTERSTAL IN € AcHTERSTAL IN%

2002  3.763.575  62.627 1,66%
2003  4.003.581  59.363 1,48%
2004  4.162.716  57.159 1,37%
2005  4.386.168  59.198 1,35%
2006  4.567.585  56.317 1,23%
2007  4.732.628  82.088 1,73%
2008  4.801.613  88.901 1,85%
2009  4.982.636  98.631 1,98%
2010  5.108.026  96.106 1,88%
2011 5.395.197  92.982 1,72%
2012 5.661.825 91.542 1,61%

GEMEENTE / DEELGEMEENTE AANTAL WONINGEN VERHUURD AcHTERSTAL OP 31.12.2012 
    

1. ALKEN      

 Hakkeveld 93 8.358
 Totaal ALKEN 93 8.358

2. BILZEN    

 BILZEN centrum 254 15.302
 GROTE SPOUWEN Riemsterweg 5 0
 BEVERST  183 9.736   
 MOPERTINGEN 14 405 
 MUNSTERBILZEN 76  2.670   
 EIGENBILZEN 28  0   
 Totaal BILZEN 560 28.113

3. HASSELT      

 HASSELT centrum 9 608
 KURINGEN  236   12.125
 KERMT 55 1.967   
 ST. LAMBRECHTS HERK  170 11.107  
 Totaal Hasselt 470 25.807

4. HOESELT     

 Totaal HOESELT 175 10.334

5. KORTESSEM      

 KORTESSEM 104 8.616
 VLIERMAALROOT 101  4.700 
 VLIERMAAL  4 266 
 WINTERSHOVEN 4  0   
 Totaal KORTESSEM 213 13.582
      
ALGEMEEN TOTAAL 1.511 86.194 
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In 2012 werd de weg verder ingeslagen om de dienstverlening van de technische dienst nog 
verder te verbeteren.  Dit resulteerde in een doorgedreven optimalisatie van de dienst, door 
middel van informatica toepassingen en rendementsverhogende ingrepen.

Sinds januari 2012 is het softwarepakket Planon in gebruik om de technische klachten te 
registreren en op te volgen.  Tevens worden de prijsvragen en opdrachten aan externe aan-
nemers via dit programma opgevolgd.

Gekoppeld aan de nieuwe website van Cordium zal een tweede module in gebruik genomen 
worden in de eerste helft van 2013 waarbij de huurders hun meldingen via de website van 
Cordium kunnen doorgeven. Zij kunnen via hun login ook de status van de melding opvolgen.

Anderzijds werd de aanzet genomen om het rendement van de eigen regie te optimaliseren.  
Hiertoe werd er een track and trace- systeem ingevoerd om zo de planning te verfijnen, de 
interventietijden te verminderen en de service te verhogen.

5.1 BEHANDELDE WERKAANVRAGEN

Er werden tijdens het werkjaar 2012 in totaal 1398 meldingen gedaan van technische klach-
ten van de huurwoningen eigendom van Cordium cvba.

1083 meldingen (78%) werden door onze eigen regie behandeld, 315 (22%) door externe 
partners.
De meldingen in verband met centrale verwarming worden rechtstreeks behandeld door de 
onderhoudsfirma. 
Deze meldingen werden hoofdzakelijk telefonisch doorgegeven aan de technische dienst. Een 
minderheid werd persoonlijk gemeld op het bureel, per e-mail of brief doorgegeven.

5. Onderhoud  
en herstellingen
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5.2 VERDELING VAN DE MELDINGEN PER KLAcHTENSOORT

77,48% van de meldingen werden opgelost door de technische dienst van Cordium. De hoofd-
moot van het eigen werk bestaat uit het oplossen van problemen met sanitaire installaties, 
hang- en sluitwerk en elektriciteit.
Sinds 1 september 2008 is het onderhoudscontract met de firma Cofely in werking getreden 
voor de klachten van centrale verwarming. Hierdoor hebben we in het werkjaar 2012 amper 
werkopdrachten ontvangen voor herstellingen aan de centrale verwarming.

Overzicht meldingen 2012

5.3  EVOLUTIE VAN HET AANTAL KLAcHTEN SINDS 2001

jAAR AANTAL BONNEN AANTAL WONINGEN BONNEN/EENHEID 

2001 2.603 1.344 1,94
2002 3.359 1.369 2,45
2003 2.681 1.397 1,92
2004 2.862 1.399 2,05
2005 2.667 1.442 1,85
2006 2.408 1.455 1,65
2007 2.386 1.460 1,63
2008 2.319 1.456 1,59
2009 1.634 1.458 1,12
2010 1.496 1.478 1,01
2011 1.430 1.493 0,96
2012 1.398 1.511 0,93

Evolutie van het aantal klachten sinds 2001

Door de doorgedreven renovatieaanpak die plaatsvond sinds mei 2009 stellen we vast dat het 
aantal meldingen per woning sterk afgenomen is.
Voor het werkjaar 2012 noteerden we 0,93 meldingen per woongelegenheid.
Per 31/12/2012 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd over alle opdrachten voor de eigen 
technische dienst, vanaf de melding tot de oplossing 2,91 dagen.
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5.4 MUTATIEONDERHOUD

Om het kwaliteitsniveau van de woningen en appartementen op peil te houden wordt er 
geïnvesteerd in het renoveren telkens er een mutatiebeweging plaatsvind.

De woningen van Cordium worden indien nodig bij elke verhuis hersteld al dan niet ten laste 
van de huurder.

Jonge woningen krijgen een opfrisbeurt. Dit houdt in: behangpapier van de muren verwijderen 
en uitplamuren, vloeren vervangen waar nodig, binnenschrijnwerk aanpassen waar nodig, wit 
schilderen van deuren en muren, aanpassen en herstellen van keukenmeubilair en badkamer, 
elektriciteit en sanitair aanpassen waar nodig.

Woningen die ouder zijn dan 25 jaar worden volledig gerenoveerd ter bevordering van het 
comfort en het tegen gaan van algemene slijtage die er in de loop van de volgende jaren zou 
kunnen optreden.

Deze laatste woningen bevinden zich vooral in: Hoeselt, Sint Lambrechts Herk, Kuringen, 
Schoonbeek en Bilzen.

Telkens er een woning leeg komt te staan door verhuis of om andere redenen wordt de proce-
dure opgestart. 

Een ‘Kleine Renovatie’ wordt toegewezen met een beperkte prijsvraag en de uitvoering neemt 
20 kalenderdagen in beslag. 

Een ‘Grote renovatie’ wordt toegewezen na een openbare aanbesteding en neemt 45 kalen-
derdagen in beslag voor de uitvoering van de werken.

5.4.1  KLEIN MUTATIEONDERHOUD 2012

Het klein mutatieonderhoud bestaat vooral uit volgende werken:
• Verwijderen van muurbekleding
• Herstellen van muren
• Schilderen van muren en plafonds
• Controle hang- en sluitwerk
• Controle en eventueel vervangen van sanitair en kranen
• Vervangen van soepele vloeren

Tijdens het jaar 2012 werd deze procedure toegepast op 23 woongelegenheden.
De gemiddelde kostprijs per eenheid bedroeg € 3.815,25 excl.btw. 

WIjK BEDRAG IN € (ExcL. BTW) AANTAL WONINGEN

Alken 0,00   0
Bilzen 54.549,09 14
Hasselt 10.154,73   3
Hoeselt 3.522,25   1
Kortessem 19.523,27   5
  
TOTAAL 87.749,93 23

5.4.2  GROOT MUTATIEONDERHOUD 2012

Voor de uitvoering van de renovatie van woningen, ouder dan 25 jaar, werd er een openbare 
aanbesteding uit geschreven op het einde van 2011. 
Door met één aannemer als aanspreekpunt gedurende een gans jaar voor de grote renovatie 
van alle woningen samen te werken, hadden we het voordeel om een betere prijs te bekomen 
en daarbij de administratie te vereenvoudigen.

Er waren 3 inschrijvers met een klasse 5D die deelnamen aan de openbare aanbesteding. Na 
verbetering van de offerte was aannemer Baillien de laagste inschrijver. Na een jaar samen-
werken werd er met het budget van 28 woningen een renovatie uitgevoerd in 36 woningen. 
De aanbesteding werd uitgebreid met één jaar.

WIjK BEDRAG IN € (ExcL. BTW) AANTAL WONINGEN

Alken 52.915,16   2
Bilzen 729.383,20   17
Hasselt 649.137,30   13
Hoeselt 102.523,49 2
Kortessem 376.377,39   8
  
TOTAAL 1.910.336,54 42

Bij een ‘Grote renovatie na verhuis’ worden de woningen gestript om zo geen zwakke punten 
in de woning uit te sluiten. Alle zichtbare en onzichtbare delen die een defect kunnen oplopen 
in de volgende 20 jaar worden vervangen; sanitair-leidingen, cv-leidingen, radiatoren, vloeren, 
wandtegels, keukenmeubelen, badkamertoestellen kortom alles wat onder hevig is aan 
slijtage. 

Cordium gebruikt een aantal standaard afwerkingen bij de nieuw geplaatste materialen die 
intern worden bepaald. 
• de muren worden geschilderd in een witte kleur met latexverf.
• in de badkamer en de keuken worden witte wandtegels geplaatst 
• de harde vloeren worden uitgevoerd met een keramische tegel in een antracietgrijze kleur 
• de soepele vloeren in linoleum van 2,5mm dikte met beige kleur
• de binnendeuren hebben een kanaalvulling en een inox deurbeslag 
• de toplaag van de keukenmeubelkastjes is vervaardigd uit laminaat en voorzien van  
inox-handgreepjes

Zo proberen we onze woningen naar de huidige comforteisen te upgraden maar toch binnen het 
kostenplaatje te blijven dat ons wordt opgelegd. De buitenschil van de woningen worden niet 
individueel aangepakt maar enkel op wijkniveau.

Tijdens het jaar 2012 werden in 42 woongelegenheden een groot mutatieonderhoud uitge-
voerd. De gemiddelde kostprijs per eenheid bedroeg € 45.484,20.

5.4.3  GROTE RENOVATIEWERKEN 2012

Cordium probeert de kwaliteit van haar patrimonium steeds te optimaliseren en aan te passen 
aan de moderne comfortnormen. Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met een doorge-
dreven investeringsprogramma voor de renovatie van de bestaande woningen.

Deze investeringen worden steeds op niveau van de wijken aanbesteed.

Op deze wijze worden de woningen en appartementen opgewaardeerd, het comfort voor de 
huurder verhoogd en worden de kosten van de eigen regie voor de herstellingen geminimali-
seerd.

In het werkjaar 2012 resulteerde dit in het realiseren van volgende projecten:

WIjK AANTAL PROjEcT BESTELBEDRAG TERMIjN STARTDATUM STATUS
 EENHEDEN  IN b   31.12.2012

Hoeselt II en III 63 Isoleren van zoldervloeren met aanbrengen van houten vloer 50.945,18 180 01/10/2011 Opgeleverd
Schoonbeek I, II en III 120 Renovatie en isoleren platte daken 892.592,80 400 25/08/2011 In uitvoering
Bilzen, Gansbeek I en II 91 Isoleren van zoldervloeren 129.634,18 180 16/01/2012 Opgeleverd
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6.1 VISIE

Sinds 2010 bestaat er een intense samenwerking tussen de dienst bewonerszaken en vzw RIMO, 
onze partner gespecialiseerd in samenlevingsopbouw. Samen met vzw RIMO werden in 2012 de 
krijtlijnen van de dienst bewonerszaken verder uitgetekend.

De werking van de dienst bewonerszaken baseert zich op 3 uitgangsprincipes:

• Proactief en zichtbaar aanwezig zijn in de buurten. Cordium is aanspreekbaar en houdt de 
vinger aan de pols. 

• Een gestructureerde en doordachte aanpak die voor duidelijkheid en professionaliteit staat. 
De huurders kunnen rekenen op een huisbaas die inzet op een relatie op maat en kwaliteits-
vol wonen.

• Interactie met de huurdersgroepen. Daarnaast is dialoog binnen de lokale en interne context 
eveneens belangrijk.

Om deze principes volledig tot hun recht te laten komen, wordt er gewerkt op 3 niveaus:
In eerst instantie op individueel niveau. Elke huurder die een probleem ervaart moet hiermee 
terecht kunnen bij onze vennootschap. Deze kunnen van heel uiteenlopende aard zijn zoals het 
betalen van de huur, technische problemen die in de 
woning voorkomen, de buurt, de wooncultuur, enz. 

Een tweede niveau is het collectieve niveau. Dit kan 
gaan van een appartementsblok tot een hele wijk. Wat 
als mensen zich niet houden aan afspraken binnen de 
blok? Hoe omgaan met leefbaarheidsproblemen, veilig-
heid, afval, energieverbruik,… 
Het aanpakken van gemeenschappelijke problemen 
doen we steeds in overleg met de huurders. Een oplos-
sing die komt vanuit de huurders heeft vaak een veel 
grotere kans op slagen. 

En dan hebben we het derde niveau, het beleidsniveau (zowel het beleid binnen Cordium als 
de externe beleidsvoerders). De dienst bewonerszaken zal met zijn bevindingen op basis van wat 
onze huurders aangeven, bij de beleidsmensen aankloppen. 

Het ene niveau kan niet op zichzelf functioneren zonder in aanraking te komen met de twee 
andere niveaus. Het is een constante wisselwerking, een blijvend geven en nemen welk niet kan 
losgekoppeld worden. Dit geldt zo voor een huurder die in zijn eigen wooneenheid, niet 
losgekoppeld kan worden van zijn appartementsblok of wijk, maar ook niet van Cordium of de  
maatschappij. Evenzeer geldt dit voor de dienst bewonerszaken die rekening moet houden 
met zijn huurders alsook met de organisatie of de maatschappij die zij vertegenwoordigt.

6.2 BEWONERSPARTIcIPATIE

De afgelopen jaren heeft de dienst bewo-
nerszaken, samen met RIMO vzw, inspan-
ningen geleverd om een goede basis te 
creëren voor bewonersparticipatie.  

Als kandidaat-huurders een woning 
toegewezen krijgen, worden zij vanaf dat 
moment gebruikers van het goed, maar 
ook van alles wat er mee verbonden is 
(leefbaarheid, groen, voorzieningen,…) Het 
leven in onze woningen en binnen onze 

wijken maakt van hen ervarings-deskundigen in het “sociaal wonen”. Om te pijlen naar de tevre-
denheid bij de huurders voert de dienst bewonerszaken op regelmatige tijdstippen enquêtes uit.
Een volgende stap is met de huurders hierover in dialoog te gaan. Adhv bewonersvergaderingen 
wordt de knowhow tussen de dienst bewonerszaken en de huurders uitgewisseld. In de toekomst 
wil de dienst bewonerszaken nog een aantal stappen verder gaan. Zo wil de dienst komen tot 
het punt waar de huurders partners worden. Bij zowel renovatie als bij nieuwe projecten wil de 
dienst advies gaan inwinnen bij de huurders. Samen wordt er gezocht hoe inspraak binnen een 
wereld van strikte regels kan verwezenlijkt worden. Daarnaast wordt er getracht de huurders 
voldoende te motiveren zodat ze uit eigen initiatief acties ondernemen om hun eigen leefomge-
ving te verbeteren.

6.2.1  BEWONERSVERGADERINGEN IN fUNcTIE VAN RENOVATIE/
  NIEUWE PROjEcTEN

In 2012 organiseerden we enkele bewonersvergaderingen in functie van renovatie en nieuwe 
projecten waarbij informatie tussen huurders en Cordium werden uitgewisseld.

Dakisolatie 
In de gemeenten Bilzen, Kuringen, Alken werden er infovergaderingen gehouden over het aan-
brengen van dakisolatie. Vzw Stebo gaf uitleg over de geplande werken, en er werd gelegenheid 
gegeven om de nodige vragen te stellen en opmerkingen te geven. In totaal werden er 300-tal 
woningen voorzien van dakisolatie.

Herontwikkeling Hoeselt I
Er werd definitief beslist om 27 huizen en 4 appartementen in Hoeselt af te breken. 23 woonge-
legenheden hiervan waren nog bewoond. Deze huurders werden op 7 november 2012 uitgeno-
digd op een infovergadering. Alle huurders 
waren hierop aanwezig. Dit toont aan hoe 
belangrijk en ingrijpend deze beslissing voor 
deze huurders is. Nadien werd iedereen aan 
huis bezocht voor een persoonlijk gesprek. 
Zij werden ingeschreven als kandidaat-huur-
der en kregen uitleg en antwoord op hun 
vragen. Na het beëindigen van de huisbe-
zoeken begonnen we vanaf december met 
de herhuisvesting van deze huurders. 

Aankoop “Residentie Aphrodite” 28 appartementen
Op 17 december 2012 was er een infovergadering voor de huurders van Aphrodite van de 
Stationstraat en Tongersesteenweg. Cordium gaf de huurders info over de aankoop van hun ap-
partementsblok door Cordium. De huurders maakten kennis met Cordium en “sociaal huren”.

6. Dienst  
bewonerszaken
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6.2.2  BEWONERSVERGADERINGEN IN fUNcTIE VAN 
  LEEfBAARHEID

De dienst bewonerszaken is het aanspreekpunt voor huurders als het gaat over leefbaarheids-
problemen, onaangepast woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene proble-
men in een appartementsgebouw of wooncomplex, ... In heel wat situaties is deze dienst een 
luisterend oor, en bemiddelt bij kleine geschillen. Wanneer het probleem echter een groot deel 
van een wijk of een appartementsblok betreft, organiseert de dienst een bewonersvergadering 
om samen met alle betrokken huurders naar een gezonde oplossing te zoeken.

Volgende bewonersvergaderingen vonden dit jaar plaats:

Kermt: 
De carports van het complex ‘Belgiëplein’ waren 
meer opslagplaatsen voor allesbehalve voertuigen. 
Resultaat: onbekenden liepen in het complex rond 
en er werd vaak gestolen. Het veiligheidsgevoel 
kwam serieus in het gedrang. De huurders werden 
openlijk met de toestand geconfronteerd. Doel 
van de vergadering was huurders bewust te maken 
en samen te zoeken naar een oplossing om het 
veiligheidsgevoel terug te garanderen. 11 van de 
13 huurders namen vlot het initiatief. Slechts 2 
huurders konden pas na tussenkomst van de dienst 
bewonerszaken hun afspraken nakomen.

Hoeselt, Meremweg, Mopertingen:
Op deze 3 locaties was er reeds geruime tijd 
een probleem met afval en zwerfvuil. Na over-
leg met de betrokken huurders werd er besloten 
om op deze locaties te werken met gemeen-
schappelijke afvalcontainers. In februari 2012 
werd op deze 3 plaatsen een infovergadering 
gehouden over de opstart van het gebruik van 
deze containers. Tevens werd op deze vergade-
ring de gelegenheid gegeven aan de huurders 
om vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Vliermaalroot:
In een aantal appartementen in Vliermaalroot waren er problemen tussen de huurders onder-
ling. In 2011 werd hier een eerste aanzet gegeven in overleg met de huurders om de samenle-
vingskwaliteit te verbeteren. Ook dit jaar werd een bewonersvergadering gehouden. Op deze 
vergadering trachten wij door samenspraak ervoor te zorgen dat de huurders elkaar beter leren 
begrijpen. Een aantal aandachtspunten werden doorgegeven aan onze technische dienst. Ook 
werd in ons overleg met de gemeente Kortessem gezocht naar oplossingen voor problemen rond 
het openbaar groen.

6.2.3  INfORMATIEVERGADERINGEN IN fUNcTIE VAN INHUIZING
  NIEUWE PROjEcTEN

Bij het openstellen van een nieuw project, organiseren we er 
voor de nieuwe huurders een gezamenlijke bewonersvergade-
ring. Dienst kandidaat-huurders, dienst bewonerszaken en de 
technische dienst slaan de handen in elkaar om de nieuwe 
huurders warm te verwelkomen. De huurders krijgen, naast 
een lekker hapje en drankje, uitleg over het reilen en zeilen 
binnen Cordium. Alsook wordt er een bondige uitleg gegeven 
over de technische snufjes in hun woonst. De meerwaarde 
voor Cordium is dat de huurders direct een gezicht kunnen 
plakken op de verschillende diensten. Daarnaast is er een (in)
formeel contact met hun nieuwe buren om het ijs te breken.

In volgende appartementsblokken mochten we nieuwe huur-
ders welkom heten:
• Grote Baan (Kuringen): 9 nieuwe huurders
• Roeselstraat (Kuringen): 15 nieuwe huurders

6.3  SAMENWERKING ExTERNE DIENSTEN

Als huisvestingsmaatschappij is het niet gemakkelijk om alle factoren onder controle te houden. 
Zo bouw je bv. een wooncomplex nooit in niemandsland, maar maakt het deel uit van een 
grotere samenleving. Of bouw je niet enkel betaalbare woningen voor mensen met een beperkt 
inkomen, maar heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar hen toe. Het is om deze 
redenen belangrijk dat je als huisvestingsmaatschappij over een uitgebreid netwerk van externe 
diensten beschikt. 

6.3.1  SAMENWERKING MET cAW LIMBURG

Bij dossiers van problematisch huurgedrag kan Cordium zich melden bij de dienst bemoeizorg 
van CAW Limburg. 

Het doel is om via de woonbegeleiding huurders die met uithuiszetting worden bedreigd, te on-
dersteunen en te begeleiden omtrent concrete knelpunten. Het kan gaan over woongedrag, het 
veroorzaken van overlast, relaties met anderen (vb. medebewoners), onderhoud van de woning 
en/of tuin, hygiëne,…

Er wordt vervolgens een begeleidingscontract opgesteld met concrete doestellingen en termij-
nen.

De woonbegeleiding gaat dan wekelijks op huisbezoek om samen met de huurder rond de 
knelpunten te werken.

Indien nodig wordt er door de woonbegeleiding gewerkt rond het uitbouwen van een hulpverle-
ningsnetwerk voor de huurder.

6.3.2  SAMENWERKING MET STEDELIjKE/GEMEENTELIjKE 
  DIENSTEN

De stad Bilzen en Cordium hebben een structureel weerkerend overleg uitgewerkt. Dit werd 
opgestart in 2010. Op dit overleg zijn voor de stad Bilzen aanwezig een politieke vertegenwoor-
diging, dienst wijkwerking, sociale dienst, OCMW Bilzen, groendienst, milieudienst, diensthoofd 
wijkpolitie, dienst wonen. 

In dit overleg is er informatie-uitwisseling naar elkaar rond de activiteiten van de verschillende 
stadsdiensten en Cordium. De samenwerking rond gemeenschappelijke aandachtspunten wor-
den hier uitgewerkt. Het actief aanwezig zijn in de wijken en in de wijkwerking in Gansbeek en 
Schoonbeek is voor Cordium belangrijk. Wij zijn op regelmatige basis aanwezig op de vergade-

ringen en overleg momenten van de wijk-
werking. Door veel in de wijken aanwezig 
te zijn en door de vele contacten met 
de huurders nemen wij de opmerkingen 
van de huurders mee. In overleg met de 
verschillende diensten trachten wij de 
wensen en noden van de bewoners over 
te maken en bespreken wij de mogelijke 
oplossingen.

Naar aanleiding van de bouw van o.a. 2 nieuwe wijklokalen aan de Gansbeek, werd op 2 sep-
tember 2012 door de stad Bilzen en Cordium de gelegenheid geboden aan de buurtbewoners 
om deze lokalen te bezoeken. Om er een feestelijke zondagnamiddag van te maken werd hierbij 
een barbecue georganiseerd.

Met de gemeente Kortessem werd op 16 mei 2012 een eerste verkennend gesprek gehouden 
i.v.m. het opstarten van een structureel weerkerend overleg tussen de gemeente Kortessem en 
de dienst bewonerszaken van Cordium. De gemeente reageerde positief op onze vraag. Hierdoor 
vonden in 2012 reeds twee vergaderingen plaats.  
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7. Project wonen - welzijn

WONEN - WELZIjN

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisbehoefte en vormt een onmisbare voorwaarde 
voor het welzijn van ieder mens. Bij uitstek de meest kwetsbare mensen moeten daarin worden 
ondersteund. Liefst in een samenspel tussen woon- en welzijnsactoren. 

In deze context lanceren Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche, en Vlaams minis-
ter van Welzijn Jo Vandeurzen, een open oproep tot het indienen van experimentele projecten 
waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal staat. 
Bedoeling is innovatieve initiatieven te steunen die inzetten op een structurele samenwerking 
tussen een huisvestingsactor en een welzijnsactor, en dat ten opzichte van de meest kwetsbare 
doelgroepen.

SAMENWERKING

Vanuit de werkgroep ‘Zorgcircuit Wonen’ van het lokaal sociaal beleid in Hasselt hebben  
Cordium, OCMW Hasselt en 5 welzijnsactoren (vzw Basis, vzw Bewust, vzw De Oever, CAW Sonar 
en CAW ’t Verschil) geconcludeerd dat elke actor binnen hun eigen dienst worstelt met een 
aantal noden rond woonaanbod.

Zo stellen de welzijnsactoren vast dat het aangeboden traject binnen de organisatie dat inspeelt 
op de terugkerende kwetsbaarheid op allerlei levensdomeinen, vaak voor hun doelgroepen niet 
voldoende is. Bij een eventuele opstart in het zelfstandig wonen, zijn ze, door hun beperkte 
financiële mogelijkheden, aangewezen op SHM’s en/of SVK’s. Beperkte instroommogelijkheden 
(lange wachtlijsten) dwingt deze doelgroepen tot het huren van minder goede woongelegenhe-
den op de private huurmarkt.

Cordium merkt dat de afgelopen jaren meer en meer huurders 
met verschillende problematieken te kampen hebben. Er is 
echter zelden sprake van woonbegeleiding door een hulp-
verleningsdienst. Daarom besluit Cordium dat bijkomende 
ondersteuning noodzakelijk is voor deze doelgroepen. De weg 
naar de juiste hulpverlening vinden, is voor deze huurders niet 
haalbaar.

Deze gemeenschappelijke noden hebben in eind december 
2010 geleid tot het indienen van een project Wonen-Welzijn.
Door het oprichten van één woontraining voor deze kwetsbare 
doelgroepen kunnen de krachten en ervaringen gebundeld 
worden. Het resultaat van dit initiatief is een vlotte samenwer-
king tussen alle betrokken partijen (nl. huurder, hulpverlening 
en SHM).

VERWEZENLIjKING

In het najaar van 2012 werd de aanbesteding voor het nieuwbouwproject in de Crutzenstraat 
te Hasselt aangevraagd. Vanaf april 2013 zullen er 452 dagen nodig zijn om deze nieuwbouw 
te verwezenlijken. Om het project al te laten starten, is er gezocht op de private huurmarkt naar 
een pand, geschikt voor dit project. De heer Frank Hegmans was bereid om een studentenpand, 
gelegen op de Gaarveldstraat 3 te Hasselt, vrij te geven. Het pand bestaat uit 8 studio’s en 5 
kamers met gemeenschappelijke keuken. Na wat opknapwerk, konden de eerste cliënten op 1 
oktober 2012 inhuizen. 

1. Intakes

De welzijnsorganisaties hebben tussen 1 oktober en 31 december 2012 12 intakes doorverwe-
zen, waaruit 12 opnames volgden. De cliënten werden gescreend op verschillende levensdomei-
nen en de mate van zelfredzaamheid. De 12 opnames waren 2 koppels en 10 alleenstaanden.

2. Leeftijd      
Van de 15 bewoners zijn er 11 personen die jonger zijn dan 26 jaar. Dit is te verklaren doordat 2 
organisaties zich specifiek richten tot jongeren en jongvolwassenen. 

Tabel leeftijd

      Tabel nationaliteit

3. Geslacht    
 

 4. Nationaliteit
Het merendeel van de bewoners zijn van Vlaamse afkomst, maar we merken op dat 40% van  
allochtone afkomst is. Buiten de Nederlandse studente zijn de andere 5 bewoners politieke 
vluchtelingen. Dit zijn voornamelijk jongeren die naar België gekomen zijn om meer slaagkansen 
in hun leven te krijgen. Er zijn meerdere redenen waarom deze jongeren in dit project terecht 
zijn gekomen:
• geen familiale ondersteuning
• beperkte zelfredzaamheid wegens jonge leeftijd
• Nederlandse taal beperkt machtig
• door afkomst moeilijker aan werk te geraken
• ....

5. Werken aan zelfredzaamheid
    De bewoners nemen deel aan het project zodat ze een aantal vaardigheden onder de knie 
    krijgen vooraleer ze volledig zelfstandig kunnen functioneren. De tabel hieronder geeft de 
    voornaamste levensdomeinen weer waaraan gedurende het project gewerkt wordt.
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