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Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk 
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De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Wonen Regio 

Kortrijk”” met zetel te Kortrijk, Nieuwstraat 13, ondernemingsnummer 0405.342.610, 

rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.  

 

De vennootschap werd op 4 januari 1923 erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 

onder nummer 276, later nummer 323, en door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) op 19 

maart 1991 onder nummer 323, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 

1991, onder nummer 910713 – 119. 

 

Opgericht onder de naam “Goedkope Woning” op 17 mei 1923, bekendgemaakt in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 6.709, waarvan de statuten meermaals werden 

gewijzigd, onder meer blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Maertens te Kortrijk op 20 

oktober 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna onder 

nummer 1993-11-17/501, waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen, en voor het laatst blijkens 

proces-verbaal opgemaakt door notaris Lise Voet te Zwevegem (Sint-Denijs) op 29 juni 2017, waarbij 

onder meer de huidige benaming werd aangenomen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 28 augustus daarna onder nummer 2017-08-28/0123837. 

 

Fusie door splitsing van “Eigen Haard is Goud Waard” CVBA op 29 juni 2017, opgericht op 31 juli 1928, 

erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder het nummer 325, en door de VHM op 

19 maart 1991, onder het nummer 3250.  

 

Fusie door overname van de “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij” CVBA op 29 juni 

2017, opgericht op 21 december 1936 onder de naam “Eigen Erf en Huis”, erkend door de Nationale 

Maatschappij voor de Huisvesting op 11 juni 1936 onder het nummer 23, en door de VHM op 19 maart 

1991, onder het nummer 992.  
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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
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WOORD VOORAF 
 
 
De cijfers geven duidelijk aan dat meer dan 50% van de huurders 60+ is, waarvan een belangrijk deel 

zelfs 75+.  We blijven ook in 2018 verder veel investeren in het opwaarderen van het patrimonium – dit 

blijkt ook uit de cijfers - omdat we vaststellen dat huurders in de vernieuwde woningen veel langer thuis 

kunnen blijven wonen.  Op die manier passen we bovendien ons patrimonium gestaag aan aan de 

gewijzigde gezinssamenstelling en levensverwachting.   

 

De Drie Hofsteden site heeft al een serieuze metamorfose ondergaan en is bijna helemaal af.  Drie 

Hofsteden V was al eerder bewoond.  Het nieuwe, derde gebouw op deze site, Drie Hofsteden VI, kreeg 

een bamboe afwerking en is ook volledig klaar eind 2018.  Rest enkel nog het afwerken van de twee 

laatste fasen van Drie Hofsteden IV begin 2019 en in 2020 de omgevingsaanleg. 

  

De masterplannen voor de andere op te waarderen sociale woonwijken in Kortrijk worden 

geconcretiseerd.  In Nieuw Kortrijk startte de eerste fase.  De renovatie van de eerste fase van de wijk 

Kapel Ter Bede werd aangevat.  Cederlaan en Tuighuisstraat werden verder voorbereid om in 2019 

effectief van start te kunnen gaan.   

De heraanleg van het openbaar domein van Venning vordert goed en zal midden 2019 af zijn.     

 

In de deelgemeenten werd gestart met de bouw van de woningen van de Zuidstraat in Bissegem en zijn 

de woningen langs de Spijkersstraat van het project Kersouwpad (Bissegem) klaar voor verhuur.   

 

Verspreid over Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk (Heule) en Waregem zijn er in 2018 99 sociale 

koopwoningen in opbouw.   

 

De woonleningen blijven nagenoeg status quo.   

 

 

 

Ilse Piers  Maxim Veys 

Directeur  Voorzitter 
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1 ORGANISATIE  

1.1 FUSIE 

De sociale huisvestingsmaatschappijen ‘Eigen Haard is Goud Waard’, ‘Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij’ en ‘Goedkope Woning’ zijn op 29 juni 2017 gefusioneerd tot één grote 

Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij ‘Wonen Regio Kortrijk’.. 

 

1.2 AANDEELHOUDERS OP 31/12/2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W O N E N   R E G I O   K O R T R I J K    |   J A A R V E R S L A G  2 0 1 8 6 

Aandeelhouder aantal aandelen ingeschreven

kapitaal

Vlaamse Overheid 1.505.840 15.058

Provincie West-Vlaanderen 2.215.825 22.158

Stad Kortrijk 11.951.860 119.519

Stad Menen 183.520 1.835

Gemeentebestuur Avelgem 62.000 620

Gemeentebestuur Deerlijk 86.800 868

Gemeentebestuur Harelbeke 133.920 1.339

Gemeentebestuur Anzegem 99.200 992

Gemeentebestuur Lendelede 434.000 4.340

Gemeentebestuur Spiere-Helkijn 29.760 298

Gemeentebestuur Waregem 248.000 2.480

Gemeentebestuur Wevelgem 153.760 1.538

Gemeentebestuur Zwevegem 172.360 1.724

Gemeentebestuur Kuurne 88.660 887

OCMW Kortrijk 1.418.840 14.188

OCMW Menen 76.880 769

OCMW Harelbeke 64.480 645

OCMW Lendelede 12.400 124

OCMW Wevelgem 76.880 769

OCWM Zwevegem 1.240 12

Engie 250.000 2.500

De Liberale Sociale Werken VZW 52.100 521

Beweging.net 125.661 1.257

DECOMA NV 12.500 125

Vooruit Nr. 1 CV 5.000 50

Koramic Investment Group 12.500 125

ABVV Kortrijk 49.600 496

Belgische Boerenbond 49.600 496

BGJG Kortrijk 49.600 496

Unizo 49.600 496

Stichting de Bethune 189.725 1.897

Hand in hand 1.803 18

Sansen Antoon 2.750 28

Lauwers Lucas 7.500 75

Vanmaldergem Johan 250 3

Gillon Sabine 2.500 25

Bourdringhien Jean 2.500 25

Callens Antoon 49.600 496

Gheysen Trees 49.600 496

Olivier Marc 49.600 496

Vanderhaeghen Johny 49.600 496

Callewaert Jozef 10.540 105

Pyfferoen Monique 10.540 105

Hanssens Eric 620 6

Cattebeke Marie-Rose 10.540 105

Scholaert Brigitte 10.540 105

Soubry Omer 10.540 105

Vanfleteren Jozef 7.440 74

Vanhee Jean-Pierre 10.540 105

Benoit Marieke 29.760 298

Devos Joël 29.760 298

Hanson Lutgarde 29.760 298

Tanghe Patrick 29.760 298

Vandeleene Madeleine 29.760 298

De Backere Urbain 10.540 105

Dousy Katrien 3.277 33

Leplae Noël 1.310 13

Vandamme Rudi 1.311 13

Windels Jean-Marie 1.966 20

Duquesne Marie-Madeleine 655 7

Faillie Marie-Thérèse 1.311 13

de Bethune J. 4.507 45

de Bethune E. 901 9

Dendooven Michel 5.408 54

Lamolle Denise 4.507 45

Algoed Herwig 4.507 45

Dejaeghere Rudy 4.507 45

Malfait Ivonne 4.507 45

Haesebrouck Frans 5.408 54

Holvoet Joël 36.052 361

Pauwels Eric 18.026 180

Toye Carlos 6.760 68

Vanackere Jacques 1.803 18

Vandaele Philippe 22.533 225

Vanlanckeren Christiane 6.309 63

Vanneste André 22.533 225

Verbrugghe Anny 4.507 45

Waegemans Marcel 4.507 45

Lamolle Roger 4.507 45

Visaert André 5.408 54

De Saegher P. 1.803 18

TOTAAL 20.487.284 204.873
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1.3 RAAD VAN BESTUUR OP 31/12/2018 

De raad van bestuur van de fusiemaatschappij ‘Wonen Regio Kortrijk’ bestaat uit 13 bestuurders.  Eén 

mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de Provincie. Acht mandaten van bestuurder worden 

voorbehouden voor de Gemeente Kortrijk en/of het OCMW van Kortrijk. Zolang het OCMW Kortrijk nog 

niet opgegaan is in stad Kortrijk, zal één mandaat voorbehouden worden voor OCMW Kortrijk en zullen 

zeven mandaten voorbehouden worden voor stad Kortrijk. Drie mandaten van bestuurder worden 

voorbehouden voor andere gemeenten en/of andere OCMW’s. Eén mandaat van bestuurder wordt 

voorbehouden voor de andere inschrijvers die geen provincie, gemeente of OCMW zijn. 

 

Op de bijzondere algemene vergadering van 29 juni 2017 werden volgende 13 bestuurders aangesteld.  

Wouter Allijns  mandaat stad Kortrijk 

Tiene Castelein   mandaat stad Kortrijk 

Jean de Bethune  mandaat provincie 

Philippe De Coene  mandaat OCMW 

Eddy Defoor   mandaat gemeente Zwevegem 

Jules Godefroid   mandaat stad Waregem 

Jacques Laverge  mandaat stad Kortrijk 

Guy Leleu  mandaat private aandeelhouders     
Marc Lemaitre  mandaat stad Kortrijk 

Christian Verdin  mandaat stad Kortrijk 

Maxim Veys  mandaat stad Kortrijk 

Matthijs Vermeersch  mandaat stad Harelbeke 

Frederik Vlaminck mandaat stad Kortrijk     

       

Maxim Veys werd de voorzitter van de raad van bestuur.   

 

1.4 COMMISSARIS – BEDRIJFSREVISOR 

Dhr. Sven Vansteelant van de BVBA Auditas staat in voor de controle van de jaarrekening.    

1.5 PERSONEEL OP 31/12/2018 

Het organigram op de volgende bladzijde geeft de organisatiestructuur weer zoals die na de fusie tot 

stand is gekomen, met vermelding van de medewerkers op 31 december 2018.   

 

In 2018 werd intensief gewerkt rond klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.  Met alle medewerkers 

samen werd een heel traject op dit vlak afgelegd.  Dit resulteerde in een actieplan dat deels in 2018, 

deels in 2019 uitwerking vindt.   
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2 WONEN 

2.1 VERHUUR PATRIMONIUM 

2.1.1 KANDIDAAT-HUURDERS 

In 2018 hebben 547 nieuwe kandidaat-huurders zich ingeschreven.  27 huurders hebben een 

aanvraag ingediend voor een andere sociale woning van het patrimonium (een zogenaamde 

‘mutatieaanvraag’) en 25 huurders kregen een dossier voor herhuisvesting. Het jaar voorheen waren dit 

er 138. 

 

Op 31 december 2018 zijn er in totaal 2873 kandidaten (nieuwe kandidaat-huurders én 

mutatieaanvragers samen).  

 

!

 
 
Profiel  
Het profiel van de kandidaten ziet er als volgt uit.   

 

54 % van de kandidaat-huurders zijn alleenstaand.  Samen met de tweepersoonsgezinnen (koppels of 

alleenstaanden met 1 kind) blijven ze de overgrote meerderheid vormen (69 %).  .  10 % bestaat uit een 

gezin van 3 personen.  Het percentage dat bestaat uit 4 personen of meer, bedraagt 21 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 57 % Belgische kandidaat-huurders.   
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Toewijzingen woningen 
 

Er waren er in 2018 177 toewijzingen die er als volgt uitzien :   

 

Appartement  Woning  

    

8500 KORTRIJK  8500 KORTRIJK  

Minister Tacklaan  Venning 3 

Nieuwstraat  Kapel ter Bede(hof)  

Venning 2 Vredelaan - Goedendaglaan 9 

Pottenbakkershoek  Drie Hofsteden 8 

Gutenberg (Gentpoort) 2 St. Denijssestraat - Blauwe Poort 2 

Drie Hofsteden 60 Lange Munte 13 

Plein 9 Sionlaan – Rozenlaan 15 

Lange Brugstraat  Steyts Koer  

Mosselbank 6 Hugo Verriestlaan  

St. Janslaan  Vlasbloemstraat   1 

Klakkaards Reke 1   

Hugo Verriestlaan    

Elfde Julilaan    

Vaartstraat    

Iepersestraat    

    

8501 HEULE                                          2 8501 BISSEGEM                                                      6 

8578 SPIERE-HELKIJN  8501 HEULE                                                             9 

8511 AALBEKE                                      1 8511 AALBEKE                                                         4 

8510 ROLLEGEM                                  1 8510 ROLLEGEM                                                     1 

8510 MARKE  8510 MARKE                                                            11 

    

    

Aangepaste appartementen  Aangepaste woningen  

    

8500 KORTRIJK  8500 KORTRIJK  

Venning  Venning  

Drie Hofsteden    

Hoog Mosscher (assistentiewoning)  9   

    

    

8501 HEULE  8501 BISSEGEM  

8510 ROLLEGEM  8501 HEULE  

  8511 AALBEKE                                                      2 

 

60 toewijzingen hebben betrekking op de flats van de Drie Hofsteden waar de werken goed vorderen en 

de afgewerkte fasen bewoond kunnen worden. De huurders die in aanmerking kwamen in 2018 voor een 

prioritaire verhuis naar deze appartementen kwamen vooral van de op te waarderen wijken Cederlaan 

(eerste fase), Lange Munte en deels ook van Sionwijk, waar huurders die te groot woonden, konden 

verhuizen naar een flat van de Drie Hofsteden.    

 

Andere huurders van het project Cederlaan (eerste fase) verhuisden ook naar een woning van de tweede 

fase van deze wijk, om na de werken terug te keren naar de eerste fase, of naar een andere woning van 

het patrimonium.   
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gezin bestaande uit : aantal WRK 

31/12/2017

procentueel aantal 

WRK 31/12/2017

aantal WRK 

31/12/2018

procentueel aantal 

WRK 31/12/2018

1 persoon 1083 53,06% 1093 53,34%

2 personen 522 25,58% 507 24,74%

3 personen 140 6,86% 161 7,86%

4 personen 130 6,37% 118 5,76%

5 personen 76 3,72% 73 3,56%

6 personen 50 2,45% 54 2,64%

7 personen 22 1,08% 25 1,22%

8 personen 12 0,59% 14 0,68%

9 personen en meer 6 0,29% 4 0,20%

totaal 2041 2049

Leeftijd huurders Aantal WRK 

31/12/2017

procentueel aantal 

WRK 31/12/2017

aantal WRK 

31/12/2018

procentueel aantal 

WRK 31/12/2018

jonger dan 21 jaar 4 0,20% 1 0,05%

van 21 tot 31 jaar 45 2,20% 41 2,00%

van 31 tot 41 jaar 163 7,99% 166 8,10%

van 41 tot 51 jaar 280 13,72% 288 14,06%

van 51 tot 61 jaar 490 24,01% 472 23,04%

van 61 tot 70 jaar 415 20,33% 430 20,99%

70 jaar en ouder 644 31,55% 651 31,77%

totaal 2041 2049

 

Daarnaast waren er ook opnieuw toewijzingen aan kandidaat-huurders van de wachtlijst.  Tot in 2017 

werden vrijgekomen woningen gereserveerd om de verhuisbewegingen voor de opeenvolgende 

opwaarderingsprojecten op een goede en sociaal aanvaardbare manier te kunnen organiseren; dit 

verklaart ook de toename van de wachttijd.  Dit is nu niet langer in die mate nodig.  Daardoor konden 100 

nieuwe kandidaat-huurders een woning toegewezen krijgen, waaronder 4 in 2018 aan de in het lokaal 

toewijzingsreglement (LTR) welomschreven zwakkere doelgroepen.  

 

 

Wachttijden  
 
Doordat zich meer kandidaten inschreven dan er woningen vrij zijn, zijn er wachttijden.   

In het algemeen kan men stellen dat de wachttijden afhankelijk zijn van volgende factoren:  

• de beschikbaarheid van woningen, afhankelijk van het aantal huuropzeggingen door huurders en 

van bijkomende realisatie, 

• de prioriteit die de kandidaat al dan niet geniet, 

• de keuze voor een bepaald type woning door de kandidaat-huurder, 

• de gezinssamenstelling en de hieraan gekoppelde grootte van de woning waarvoor men opteert. 

 

Nieuw kandidaat-huurders wachten in 2018 8 à 9 jaar voor een woning in Kortrijk en 7 à 8 jaar voor een 

toewijzing in Heule en Bissegem.  Voor Marke, Aalbeke en Rollegem is de gemiddelde wachttijd 3 jaar.  

Een uitzondering zijn wel de woningen met 2 slaapkamers in Marke. Daar wacht men ook gemiddeld 6 à 

8 jaar. 

 
 

2.1.2 HUURDERS 

Profiel 
 
Gezinsgrootte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeftijd 
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Gezinsinkomen Aantal WRK 

31/12/2017

procentueel aantal 

WRK 31/12/2017

aantal WRK 

31/12/2018

procentueel aantal WRK 

31/12/2018

0 -> 6000,99 45 2,20% 50 2,44%

6001,00 -> 12000,99 183 8,97% 177 8,64%

12001,00 -> 18000,99 1035 50,71% 1048 51,15%

18001,00 -> 24000,99 349 17,10% 353 17,23%

24001,00 -> 30000,99 188 9,21% 182 8,88%

30001,00 -> 36000,99 100 4,90% 106 5,17%

36001,00 -> 42000,99 60 2,94% 54 2,64%

42001,00 -> 47999,99 37 1,81% 41 2,00%

48000,00 -> … 44 2,16% 38 1,85%

totaal 2041 2049

Nationaliteit
Aantal WRK 

31/12/2017

procentueel aantal 

WRK 31/12/2017

aantal WRK 

31/12/2018

procentueel aantal 

WRK 31/12/2018

Belg 1713 83,93% 1699 82,92%

niet-Belg 328 16,07% 350 17,08%

totaal 2041 2049

 
Gezinsinkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationaliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huurprijs 
 
Gemiddelde maandelijkse huurprijs voor het ganse patrimonium bedraagt 268 euro. 

Voor Kortrijk is dit 247 euro. Voor de deelgemeenten is dit 302 euro. 

 
 
Huurgelden en -achterstallen 
 

De totaal te innen huurgelden (inclusief diensten en huurlasten) bedroegen 8.721.846,06 EUR in 2018. 

Einde 2018 bedroeg de huurachterstal 95.239,50 euro. Er zijn geen bedragen afgeboekt als niet 

recupereerbare huurgelden.   

 

Van de € 95.239,50 huurachterstal is er: 

€ 14.876,44 achterstal bij zittende huurders die momenteel aan het aflossen zijn  

€ 20.355,32 bij zittende huurders met gerechtelijke procedure (€ 8952,00 collectieve en € 6777,33 

procedure uitzetting en € 4625,99 huurachterstal gerechtelijke procedure) 

€   2.022,68 bij ex-huurders die een aflossing lopende hebben 

€ 12.054,22 bij ex-huurders met gerechtelijke procedure  

€ 35.875,63 bij zittende huurders 

€ 10.055,21 bij ex-huurders 

 

Einde 2017 bedroeg de huurachterstal in totaal 63.084,32 euro ten opzichte van 8.404.298,77 euro totaal 

te innen huurgelden.   
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2.2 VERKOOP SOCIALE KOOPWONINGEN 

2.2.1 ALGEMEEN 

Het werkgebied voor sociale koopwoningen is het arrondissement Kortrijk.   

In 2018 werden 12 verkoopaktes verleden.   

 

2.2.2 NIEUWBOUW 

 
Avelgem – Yzerwegstraat – woningen : 3 aktes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Deerlijk – Meerkoetstraat – woningen (excl. grond) : 5 aktes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Wevelgem (Gullegem) – Bankstraat -appartementen : 4 aktes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.2.3 WEDERVERKOPEN 

In 2018 waren er geen sociale verkopen van wederingekochte woningen.   

 

Lot Verkooppprijs 

Yzerwegstraat 34 € 153.184,75 

Yzerwegstraat 14 € 169.506,98 

Yzerwegstraat 12 € 180.300,97 

 € 502.992, 70 

Lot Verkooppprijs 

Meerkoetstraat 1 € 112.339,62 

Meerkoetstraat 9 € 106.392,89 

Meerkoetstraat 10 € 112.339,62 

Meerkoetstraat 11 € 112.339,62 

Meerkoetstraat 20 € 112.339,62 

 € 555.751,37 

Lot Verkooppprijs 

Bankstraat 19/2 € 145.148,87 

Bankstraat 19/101 € 196.146,78 

Bankstraat 19/102 € 152.497,31 

Bankstraat 19/201 € 156.277,40 

 € 650.070,35 
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2.3 VLAAMSE WOONLENING  

2.3.1 ALGEMEEN  

In 2018 werden  in totaal 91 aktes verleden voor een bedrag van € 12.371.339 voor het bekomen van 

een Vlaamse Woonlening. 

 

2.3.2 AANKOOP, AANKOOP MET RENOVATIE OF EEN BIJKOMENDE LENING 

In 2018 werden 85 kredietaktes verleden voor een bedrag van € 11.411.139.  
 

aantal kredieten 

aankoop/Aankoop + renovatie 
 wederopname 

 
bijkomende lening renovatie eigen woning/behoud woning 

Jaar Totaal Aantal bedrag Aantal Bedrag 

2008 78 65 € 7.780.268,00 13 € 358.903,00 

2009 65 51 € 6.717.917,00 14 € 480.018,00 

2010 83 71 € 9.556.186,00 12 € 180.810,00 

2011 79 75 € 10.611.647,00 4 € 44.294,00 

2012 98 83 € 11.633.742,00 15 € 280.881,00 

2013 167 153 € 23.355.765,00 14 € 250.402,00 

2014 192 173 € 26.674.632,00 19 € 321.483,00 

2015 93 71 € 11.095.756,00 22 € 298.106,00 

2016 85 64 € 9.525.169,40 21 € 266.443,00 

2017 77 59 € 9.429.404,00 18 € 271.008,00 

2018 85 65 € 11.115.155,00 20 € 295.984,00 

 

 

Het overzicht van het aantal kredieten per gemeente ziet er als volgt uit: 

 

Avelgem  2 

Deerlijk 5 

Harelbeke 9 

Ingelmunster 8 

Izegem 1 

Kortrijk 31 

Kuurne 4 

Lendelede 2 

Menen 4 

Ronse 1 

Sint-Eloois-Winkel 2 

Tielt 5 

Waregem 1 

Wervik 2 

Wevelgem 3 

Wondelgem 1 

Zwevegem 4 
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2.3.3 AANKOOP VAN EEN SOCIALE KOOPWONING 

Bij de aankoop van een sociale koopwoning kan de koper eveneens aanspraak maken op een gunstige 

Vlaamse Woonlening. 

 

Van de 12 verkochte sociale koopwoningen (appartementen) hebben 6 kopers beroep gedaan op een 

Vlaamse woonlening: 

Gullegem ,Bankstraat : 4 verkochte appartementen, 1 krediet (€ 157.600) 

Avelgem ,Yzerwegstraat : 3 verkochte woningen, 2 kredieten (totaal : € 329.500) 

Deerlijk, Meerkoetstraat: 5 verkochte woningen, 3 kredieten (totaal : € 473.100) 
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3 PATRIMONIUM 

3.1 HUURPATRIMONIUM 

3.1.1 ALGEMEEN  

Wonen Regio Kortrijk beschikt op 31 december 2018 over 2461 woongelegenheden.  

 

Volgende woningen werden aangekocht in 2018 : Olmenlaan 17, Cederlaan 88, Cederlaan 20 en 

Sparrenlaan 12. Dit heeft opnieuw te maken met de realisatie van homogene gehelen en volledige 

bouwblokken (of toch zoveel mogelijk) en de realisatie van opgemaakte masterplannen voor de 

opwaardering van verschillende wijken.   De woning in de Hoefbladstraat 8 in Bissegem werd verkocht. 

 

In 2018 werd het nieuwe appartementsgebouw tussen de twee opgewaardeerde flatgebouwen van de 

Drie Hofsteden opgeleverd en levert een bijkomend aanbod van 32 woongelegenheden op.   

 

Het woningaantal wordt – tijdelijk – verminderd door de sloop van 83 woningen in Nieuw Kortrijk (eerste 

fase) in 2018 (zie punt 3.1.2.2.).   

 

Het totaal aantal van 2461 woningen zal stijgen door de projecten voor de verdere uitbreiding en 

opwaardering van het patrimonium (zie punt 3.1.2.).  De bestaande woningen die hiervan deel uitmaken 

dienen te worden vrijgemaakt.  In afwachting van de effectieve start van het project en tijdens de 

uitvoering van renovatie, kunnen we leegstand niet vermijden.   

 

 

Leegstand woningen 
 

Camelot beheert 34 van de woningen die in afwachting van de opwaardering van woningen in Nieuw 

Kortrijk al leeggemaakt waren; ze sluiten bezettingscontracten af voor tijdelijke bewoning van deze 

woningen.  10 woningen worden tijdelijk als doorgangswoning gebruikt door het CAW.   

 

Daarnaast zijn er nog 236 woningen die leegstaan in functie van de hiervoor vermelde lopende 

opwaarderingsprojecten (Nieuw Kortrijk, Kapel ter Bede, Tuighuisstraat, Cederlaan, Blauwe Poort, Lange 

Munte).  Hiervan zijn er 31 waaraan de renovatiewerken effectief opgestart zijn in 2018.  45 woningen 

(Cederlaan) worden begin 2019 gesloopt.  Van de resterende 160 zullen er een aantal tijdelijk nog 

opnieuw worden verhuurd omdat er vertraging is in de planning (bvb. Lange Munte, Sioenwijk) of omdat 

ze in een latere fase opgenomen worden.  

 

De overige 24 woningen die leegstaan zijn verspreid over Kortrijk en deelgemeenten en zijn nagenoeg 

uitsluitend frictieleegstand.   

 

 

Leegstand appartementen 
 
In totaal staan er 103 appartementen leeg.  

 

Hiervan zijn er 58 op de site van de Drie Hofsteden.  40 appartementen van de site Drie Hofsteden IV 

zijn namelijk nog in volle renovatie.  In Drie Hofsteden IV en VI waren 18 appartementen eind 2018 wel 

opgeleverd maar nog niet verhuurd.  1 appartement van Drie Hofsteden V stond op 31 december 2018 

leeg door een huurderswissel.   
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In Hoog Mosscher staan 5 appartementen leeg op 31 december.  Het gaat om assistentiewoningen die 

kunnen genieten van de diensten van het RVT Pottelberg.  Door overlijden of verhuis naar het rusthuis, 

komen er geregeld appartementen vrij.  De wachttijden hier zijn quasi nihil.  Door stricte 

toewijzingsvoorwaarden (o.a. eigendomsvoorwaarde) komt niet iedere geïnteresseerde in aanmerking.  

De Vlaamse wetgeving wordt normaliter vanaf januari 2020 versoepeld.    

 

In 2018 werd het merendeel van de appartementen die voorheen bewust vrijgehouden werden om 

verhuisbewegingen voor opwaarderingsprojecten vlot te laten verlopen, opnieuw verhuurd.  

Een beperkt aantal frictieleegstand is niet te vermijden.    

 
 

 

3.1.2 OPWAARDERING EN UITBREIDING PATRIMONIUM  

3.1.2.1.  Projecten in voorbereiding (masterplanning) 
 
Tuighuisstraat (Kortrijk)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het studiebureau Tetra Architecten werd aangesteld voor de opwaardering van de sociale woonwijk aan 

de Tuighuisstraat.  Het masterplan voor de opwaardering van de wijk werd in 2017 goedgekeurd. In 

2018 werden de plannen verder uitgewerkt om in de tweede helft van 2019 tot uitvoering te kunnen 

overgaan.   

De woningen zijn de eerste die Goedkope Woning in de jaren ’20 bouwde als ‘Tuinwijk’.  Ze zijn 

gebouwd rond een inmiddels grotendeels verhard binnengebied. Deze ‘Tuinwijk’ telt in totaal 56 

woningen, waarvan er nog 18 in eigendom van Wonen Regio Kortrijk zijn.   

De 20
ste

 eeuwse wijk wordt transformeerd tot een wijk waarin hedendaagse woonvormen een plaats 

kunnen vinden. De 18 rijwoningen worden vervangen door 12 rijwoningen en 16 appartementen. Twee 

grotere bouwvolumes op de hoek van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan zullen de 

woonomgeving beter doorwaadbaar maken.    
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Blauwe Poort (Kortrijk)  
Aansluitend op eerder onderzoek maakte architect Lieven Dejaeghere een analyse van de wijk ‘Blauwe 

Poort’ als basis voor de opmaak van een masterplan voor de opwaardering van de wijk.  Het masterplan 

werd goedgekeurd in 2016.  De uitvoering wordt voorzien in verschillende fasen die in het masterplan 

een duidelijke afbakening krijgen. 

In een eerste fase worden de gestapelde hoekappartementen in deze wijk vervangen door rijwoningen 

en hoekwoningen, waar mogelijk gecombineerd met een doorsteek naar het tuingebied.   

In een tweede fase worden de woningen langs de Vierinwandeling gerenoveerd.   

In 2018 werden enkele opmerkingen van de VMSW geformuleerd.  Hiermee rekening houdend zullen de 

plannen in 2019 verder worden uitgewerkt.       
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Cederlaan (Kortrijk)  
 
Kras Architecten maakte vroeger al een masterplan op voor de opwaardering van deze wijk die gelegen 

is tussen de minister De Taeyelaan (waarlangs verderop ook de flatgebouwen ‘Drie Hofsteden IV en V 

liggen) en Kapel ter Bedehof.  Het studiebureau werkte in 2017 de plannen verder uit voor de realisatie 

van een eerste fase : 76 nieuwe woningen (nl. 18 assistentiewoningen voor mensen met een beperking, 

18 rijwoningen en 40 appartementen met ondergrondse parking), na het slopen van 45 

woongelegenheden.    

 

 

In 2018 werd na een openbare procedure een aannemer aangesteld voor de sloopwerken.  In het najaar 

werden alle nutsvoorzieningen afgesloten en hierop aansluitend volgde de start van de effectieve 

sloopwerken.  Een openbare procedure voor de bouwwerken werd ook nog georganiseerd in 2018 om 

deze werken begin 2019 te gunnen en van start te laten gaan.   
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Lange Munte (Kortrijk) 
 
 

Het masterplan voor de opwaardering 

tot een duurzame en energiezuinige 

sociale woonwijk, werd opgemaakt in 

2015 door AWG Architecten. Het gaat 

uit van een gefaseerde uitvoering : 

• vervangen van het 

buitenschrijnwerk van 

woningen (zone 1) 

• vervangende nieuwbouw na 

sloop van bestaande 

woningen (zone 2) 

• aanleg van collectieve en 

publieke ruimte 

• renovatie van woningen (zone 

1) 

• opwaardering zone 3 

 

Vanaf de zomer van 2016 werd zoals gepland, werk gemaakt van het vervangen van het 

buitenschrijnwerk van de woningen uit zone 1.  Dit werd afgerond begin januari 2017.   

 

Om de vervangende nieuwbouw te kunnen realiseren en hierop aansluitend ook de bestaande woningen 

te kunnen opwaarderen, is het opmaken van een RUP noodzakelijk, ter vervanging van een oud BPA.  

Eind 2017 kwam het engagement vanwege de stad om dit effectief in het voorjaar van 2018 op te starten 

i.s.m. Leiedal en dit af te werken tegen het najaar van 2019.  Vervolgens kan de nieuwbouw in zone 2 

starten, wat logischerwijze niet meer kon voor 2018 zoals eerst voorzien, maar vermoedelijk voor 2020 

(mits een strikte opvolging van de timing van het RUP).  

In maart 2018 was er een infomoment voor de buurt over de opstart van het RUP.   
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Sioenwijk (Kortrijk) 
 
Bart Dehaen Architecten en Collectief Noord werden in 2015 aangesteld om een masterplan voor de 

Sioenwijk op te maken en in te staan voor het ontwerp en de uitvoering van de opwaardering van de 

gebouwen.   

 

Er werd reeds studiewerk verricht, maar dit wordt nog meer in detail bekeken.   

Er werd reeds een voorstel van masterplan aan de raad van bestuur voorgelegd in 2016. Er werd 

afgesproken om het project te herwerken om tot een brede consensus te kunnen komen.   

Gezien de staat van de huizen en de geringe leegstand behoort de aanpak van deze wijk niet tot de 

prioriteiten. 

 
 
 
Kloosterstraat (Marke)  

 
 
Eind 2017 werden de nodige voorbereidingen getroffen om met de werken te kunnen starten in mei 

2018: de financiering werd aangevraagd, het aanbestedingsdossier werd op punt gesteld, … Als 

studiebureau werd B2Ai aangesteld door EHGW voor dit project.   

 

Vanaf de Kloosterstraat wordt een nieuw woonerf aangelegd, dat het bestaande woonzorgcentrum en 5 

nieuwbouwprojecten ontsluit. Het tweede deelproject (blok B) betreft 14 sociale assistentiewoningen en 

zes garages. 
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Voor de bouwwerken van de 14 assistentiewoningen werd een openbare procedure georganiseerd in het 

voorjaar van 2018.  Er werd slechts 1 offerte ingediend.  De aanzienlijke overschrijding van de geraamde 

waarde en van het voorziene budget, evenals het feit dat er slechts één offerte werd ingediend deed 

twijfel ontstaan over het concurrentiële karakter van de door de inschrijver geboden prijs.  Daarom werd 

de offerte niet aanvaard.    Conform de overheidsopdrachtenwetgeving, werd er beslist over te gaan tot 

een nieuwe plaatsingsprocedure (mededingingsprocedure met onderhandeling).   

 

De onderhandeling nam nog enkele maanden in beslag; de werken konden zodoende niet meer in 2018 

worden gegund, wel begin 2019.     
  

 

 
 
 
 
Marktstraat (Marke) 
 
Een eerste en tweede fase werden vroeger al gerealiseerd.  Er bestaan plannen voor een derde fase met 

18 woningen voor senioren en kleine, jonge gezinnen, opgemaakt door architect Veerle Decraene.   
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3.1.2.2.  Projecten in uitvoering 
 
Venning (Kortrijk)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle 196 energiezuinige woningen van de ECO-Life Venning wijk - ontwerper is Buro II & ARCHI+I 

inmiddels B2ai geworden - zijn al een tijd af en bewoond.  Enkel de heraanleg van het openbaar domein 

stond nog te gebeuren.  De werken gingen van start in mei 2017.  Er wordt verwacht dat ze midden 2019 

af zullen zijn.   
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Drie Hofsteden flatgebouwen (Kortrijk)  

De werken voor de duurzame en energiezuinige opwaardering van de flatgebouwen van de wijk Drie 

Hofsteden lopen naar hun einde.  De werken voor de blokken IV, V en VI (extra blok) verlopen in drie 

fasen, die telkens ongeveer een jaar in beslag nemen.   De ontwerper is het studiebureau B2ai.    

 

 

De eerste fase werd aangevat begin 2015 met blok V.  Begin 2016 werden de eerste (rond de eerste lift) 

34 gerenoveerde appartementen opnieuw bewoond.  In 2017 konden zowel de appartementen van de 

tweede fase als van de derde fase opnieuw worden bewoond.  Het gebouw Drie Hofsteden V is 

sindsdien dus terug helemaal verhuurd eens de werken er voorbij waren.   

 

De renovatie van blok IV nam een aanvang in augustus 2016.  Ook hier wordt gefaseerd per liftkern te 

werk gegaan.  In tegenstelling tot blok V wordt hier bijzondere aandacht geschonken aan het beperken 

van de hinder voor de (nog resterende) bewoners. We hebben de ambitie om elke fase binnen de 6 

maanden af te werken i.p.v. na 12 maanden. Er wordt met de aannemer in bouwteam samengewerkt 

binnen het kader van een IWT- proeftuinproject.  De eerste fase ging van start in augustus 2016.  Twee 

fasen werden al afgewerkt en terug bewoond in 2017.  In de zomer van 2018 waren twee volgende fasen 

klaar om in gebruik te nemen.  De twee laatste fasen zullen begin 2019 af zijn.   

 

In het voorjaar van 2017 zijn ook de 

werken gestart voor de bouw van 

Drie Hofsteden VI, het bijkomende 

derde gebouw op de site, dat tussen 

de 2 bestaande gebouwen in komt te 

liggen.  Het omvat 32 nieuwe 

appartementen.  In het najaar van 

2018 waren ze af.     

De plannen voor de 

omgevingsaanleg zijn in opmaak.   
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Nieuw Kortrijk (Kortrijk)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2015 werd een masterplan voor de opwaardering van de wijk Nieuw Kortrijk opgemaakt. Samen met 

ABSCIS ARCHITECTEN en Sileghem & Partners gebeurden de verdere voorbereidingen voor de 

uitvoering van een eerste fase die effectief van start ging in 2018.     

 

Na voorbereidende werkzaamheden zoals het afsluiten van alle nutsvoorzieningen, werden 83 woningen 

afgebroken vanaf 15 juni 2018.  De bouwwerken van de 77 meergezinswoningen zijn gestart op 1 

september 2018.  Met het renoveren van 22 woningen en het bouwen van 6 nieuwe woningen ging men 

van start begin oktober 2018. 
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Kapel ter Bedehof 
 
In 2015 werd de beslissing genomen om de bestaande woningen van deze kleinere wijk (33 

woongelegenheden) te renoveren.  Een uitvoeringsdossier werd uitgewerkt door Sileghem & Partners.   

 

In 2018 werd een openbare procedure georganiseerd voor de eerste fase van de opwaardering van 

deze wijk, nl. de renovatie van 9 woningen.  Een aannemer werd aangesteld en ging van start op 12 

november 2018.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Knok (Bissegem) 
 
Het project De Knok omvat de 

opwaardering van de woningen in 

de omgeving van de Dalia-, 

Burgemeester Thiers- en 

Egelantierstraat en Kersouwpad. 

(eerste fase).  Cnockaert 

Architecture is het aangestelde 

studiebureau voor het ontwerp van 

de woningen in dit project.  

 

In 2015-2016 werden voor de 

realisatie van een eerste fase 

eerst 33 woningen gesloopt.  Eind 

november 2016 werd de bouw van 

41 sociale huurwoningen op deze 

locatie gestart.    

Eind december 2018 waren de 5 rijwoningen in de Spijkerstraat zo goed als af; de blokken met telkens 3 

stapelwoningen rond de vijver volgen.  In 2018 werden de plannen voor de aanleg van de infrastructuur 

verder uitgewerkt.   
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Zuidstraat (Heule) 
 
Er werd eerst werk gemaakt van de aanleg van de infrastructuur binnen dit project.  Dit gebeurde in de 

periode 2016-2017.  Van de zijstraten werden enkel de onderfunderingen uitgevoerd om schade bij de 

bouwwerken van de woningen te vermijden.  
 

De eerste plannen voor de woningen in deze wijk dateren van 2014.   Het bureau Callewaert – 

Creupelant staat in voor de opmaak hiervan.  In februari 2018 zijn de werken voor de tweede fase 

gestart.    

 

Na deze tweede fase (18 woningen) volgt nog een derde fase (38 woningen).  In totaal worden hier dus 

56 nieuwe woonentiteiten (huur) gerealiseerd de komende periode.   
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3.2 SOCIALE KOOPWONINGEN 

3.2.1 ALGEMEEN  

Het werkgebied voor de bouw van sociale koopwoningen is het arrondissement Kortrijk.  Hieronder volgt 

een overzicht van de stand van zaken van de lopende en in voorbereiding zijnde projecten.   

 

3.2.2 PROJECTEN IN UITVOERING 

Anzegem 
Ter Schabbe (Henri Heffinckstraat) – 16 woningen 

Bouwwerken: Bouwen van 16 koopwoningen en 34 

huurwoningen (Mijn Huis – Harelbeke) 

Ontwerper: Bart Van de Kerckhove - Kortrijk 

Stedenbouwkundige vergunning : 19 mei 2015. 

Openbare aanbesteding : 10 december 2015 met BBC als 

laagste regelmatige inschrijver. 

Startdatum werken : 28 november 2016 

De woningen zijn bijna volledig af. De voorlopige oplevering is 

gepland voor het voorjaar van 2019. 

 

 
Avelgem 
IJzerwegstraat (Stationsomgeving) – 12 woningen 
Bouwen van 12 koopwoningen met tuinberging en 9 garages 

aan uitgeruste weg 

Ontwerper: Architectenbureau Callewaert-Creupelant bvba - 

Heule 

Stedenbouwkundige vergunning : 23 maart 2016 

Openbare aanbesteding : 22 maart 2016 met Damman als 

laagste regelmatige inschrijver 

Start van de werken : 19 september 2016  

Alle woningen werden afgewerkt.  De voorlopige oplevering 

vond plaats op 8 februari 2018. 

 

 

Deerlijk 
Driesknoklaan (Meerkoetsstraat) – 8 woningen 

Bouwen van 8 koopwoningen en 12 huurwoningen (Mijn Huis 

– Harelbeke) 

Ontwerper: bvba Steven Verbeke - Harelbeke 

Stedenbouwkundige vergunning: 16 mei 2015 

Openbare aanbesteding: 18 februari 2016 met Damman als 

laagste regelmatige inschrijver 

Start van de werken : 7 november 2016 

De woningen zijn afgewerkt en opgeleverd op 22 maart 2018. 
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Deerlijk 
Paanderstraat (De Sneppe) –  14 woningen 

Project van 14 koopwoningen en 10 sociale 

huurappartementen (shm Mijn Huis), 2 sociale kavels en 21 

kavels van Leiedal 

Ontwerper: 2DVW Architecten - Antwerpen 

Stedenbouwkundige vergunning : 18 maart 2015 

De openbare aanbesteding vond plaats op 29 oktober 2015.  

Aangezien het laagste inschrijvingsbedrag ruim de raming 

overtrof, werd het dossier aangepast en heraanbesteed.  

Deze heraanbesteding vond plaats op 14 juli 2016 met BBC 

als laagste regelmatige bieder.   

Start van de werken : 20 februari 2017 

De 14 koopwoningen zijn klaar en opgeleverd op 23 augustus 2018.    

 

 
Kortrijk (Heule) 
Zuidstraat fase 1 – 27 woningen 
Infrastructuur: 

Ontwerper: Studiebureau Cnockaert - Wervik 

Stedenbouwkunidge verguning : 9 december 2015  

Openbare aanbesteding: 17 mei 2016 met Wegenbouw 

Ivan Vuylsteke bvba uit Meulebeke 

Start van de werken : 5 december 2016 

Bouwwerken: 

Bouwen van 27 koopwoningen 

Ontwerper: Architectenbureau Callewaert – Creupelant 

bvba - Heule 

Stedenbouwkundige vergunning : 22 mei 2017 

Openbare aanbesteding : 28 februari 2017 met Damman als laagste regelmatige bieder 

Start van de werken : 19 februari 2018 

De woningen zijn bijna winddicht.  Het eind van de werken is gepland voor het voorjaar van 2020.  

 
 
Waregem 
Castorwegel fase II – 22 woningen 
Bouwen van 22 sociale koopwoningen aan uitgeruste weg 

Ontwerper: Sileghem & Partners cvba - Zwevegem 

Stedenbouwkundige vergunning : 26 februari 2016 

Openbare aanbesteding: 29/6/2016 met Damman uit Deerlijk 

als laagste regelmatige bieder 

Start van de werken : 15 november 2016 

De binnenpleisterwerken van de woningen zijn in uitvoering. 

De woningen zijn opgeleverd op 5 juli 2018.  
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3.2.3 PROJECTEN IN VOORBEREIDING  

Harelbeke (Bavikhove)  
Vierkeerstraat  
Bouwen van 4 koopwoningen en 8 huurwoningen (Mijn Huis – Harelbeke) 

Ontwerper: Architectenbureau Callewaert-Creupelant bvba - Heule 

De aanbestedingsprocedure werd afgerond eind 2018. De bestelling werd geplaatst zodat de werken 

aansluitend op de beëindiging van de infrastructuurwerken (april 2019) van start kunnen gaan. 

 

 

Harelbeke (Bavikhove) 
Grote Vierkeerstraat  
Grond is eigendom van Mijn Huis – Harelbeke (1,9ha). Hierop kunnen 50 woningen gebouwd worden, 

waarvan een deel koopwoningen. Mijn Huis onderhandelt voor de aankoop van meer grond hierop 

aansluitend. Ze verwierf 0,9 ha extra langs de Vondelstraat. Het project kan nu verder geactiveerd 

worden. 

 

 
Harelbeke 
Vaartstraat (site Marbra-Lys)  
Dit project zou bestaan uit een combinatie van 24 huur- en 12 koopappartementen, in respectievelijk 2 en 

1 bouwvolumes.  In deze optiek werden de gronden gezamenlijk, en in deze verhouding 2/3 en 1/3 

aangekocht door respectievelijk Mijn Huis (die instaat voor de huurwoningen in Harelbeke) en de Zuid-

West-Vlaamse SHM die zou instaan voor de sociale koopwoningen. 

 

Er is echter gebleken dat slechts 29 appartementen mogelijk zijn.  Voor de subsidieerbaarheid van de 

aanzienlijke infrastructuur voor dit project is de 80/20 regel van toepassing.  Dit betekent dat hier slechts 

5 koopappartementen zouden kunnen worden gerealiseerd in combinatie met 24 huurappartementen.   

Het gaat hier om slechts 5 koopappartementen in een gemengd project.  Dergelijke mix van sociale huur 

en koop bleek in het verleden niet bevorderlijk voor de verkoopbaarheid.  Ook de aankoopprijs van de 

grond voor slechts 5 koopwoningen is een moeilijk punt.   

 

Daarom werd halverwege 2018 principieel beslist om hiervan af te zien en het grondaandeel van de 

Zuid-West-Vlaamse SHM (thans Wonen Regio Kortrijk) te verkopen aan Mijn Huis om hier dan integraal 

sociale huurappartementen te bouwen op deze locatie.  De verkoop wordt verder voorbereid zodat dit in 

2019 kan worden gefinaliseerd.   

 

 

Kuurne 
Pouckeweg  
In het verleden kocht de Zuid West Vlaamse SHM grond aan van Huyzentruyt in het kader van sociale 

last. Dit gebeurde samen met Eigen Gift Eigen Hulp in Kuurne. Een combinatie van koop (ZWVl SHM) en 

huur EGEH) zou worden gerealiseerd. Het gaat hier om een kleinschalig project van in totaal 9 

woongelegenheden (waarvan 5 koopwoningen en 4 huurwoningen). 

 

Naar aanleiding van een gerechtelijke procedure opgestart door Huyentruyt werd de koop teniet gedaan 

omdat die zou zijn gebaseerd op een ongeldige regelgeving. Er werd echter in beroep gegaan. Dit is 

hangende. Het is onzeker wat de uitkomst van deze beroepsprocedure zal zijn. 

 

EGEH is voorstander om de procedure eventueel stop te zetten en te gaan naar een minnelijke 

schikking, wat een akkoord met andere partijen en vooral Huysentruyt en de Vlaamse overheid 

veronderstelt.  Deze piste werd verder onderzocht.   
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Wevelgem  
Stationsomgeving  
Infrastructuur: 

Studiebureau: Studiebureau Cnockaert - Wervik 

Voorontwerp wegenis is in uitvoering 
Bouwwerken: 

Bouwen van 20 koopwoningen en 15 koopappartementen en 9 huurwoningen en 15 huurappartementen 

(shm De Vlashaard uit Wevelgem) 

Ontwerper: bvba architectuurstudio Verborgh - Oostende 

Het project werd stopgezet in de huidige vorm en wordt herwerkt (vermoedelijk 30 huurappartementen, 

18 huurwoningen en 11 koopwoningen). 

 

 
Wevelgem – Vinkestraat – 32 woningen 
Infrastructuur: 

Studiebureau: Studiebureau Cnockaert - Wervik 

Archeologisch bijkomend onderzoek is afgerond. 

Stedenbouwkundige vergunning werd bekomen en de openbare aanbesteding vond plaats op 1 

augustus 2017 met als laagste regelmatige inschrijver DEVAGRO. 

Bouwwerken: 

Bouwen van 32 koopwoningen en 31 huurwoningen (shm De Vlashaard uit Wevelgem) 

Ontwerper: bvba Inoforma - Wevelgem 

Stedenbouwkundige vergunning : 30 augustus 2017 

Het dossier werd verder voorbereid en de bouwwerken voor de 32 koopwoningen werden toegewezen.  

De infrastructuurwerken zijn in uitvoering.  Wanneer deze af zijn kunnen de bouwwerken starten.  Dit is 

voorzien op 15 juni 2019.   

 

 

Zwevegem (Otegem)  
Fatima 
Bouwen van 16 huurwoningen en 4 koopwoningen (i.s.m. Eigen Haard) 

Ontwerper : Cnockaert Architecture & Urbanism 

Voor het realiseren van sociale koopwoningen zocht Eigen Haard, de sociale huisvestingsmaatschappij 

die in Zwevegem instaat voor sociale huurwoningen, begin 2018 Wonen Regio Kortrijk op als partner.  In 

het project Fatima kunnen er 20 woningen worden gebouwd.  Hiervan zullen er 4 als sociale koopwoning 

door Wonen Regio Kortrijk gerealiseerd en verkocht worden.   

De plannen zijn reeds ver gevorderd; in samenwerking met Eigen Haard wordt het project verder 

uitgewerkt.   
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Zwevegem  
Transfosite   
Bouwen van 21 huurwoningen en 3 koopwoningen 

Ontwerper : atelier M Architects + Planners bv.cvba 

Ook hier was er de vraag om samenwerking in dit project van Eigen Haard.  Eigen Haard behoudt de 21 

huurwoningen.  Wonen Regio Kortrijk staat in voor de realisatie en verkoop van 3 woningen.   

In 2018 werden de plannen uitgewerkt om in 2019 tot aanbesteding te kunnen overgaan.   

 

 

 

 

Zwevegem  
Leanderhof  
Bouwen van 32 huurwoningen en 8 koopwoningen 

Ontwerper : Dehullu Architecten 

Op deze locatie werd afgesproken dat Wonen 

Regio Kortrijk 8 woningen bouwt en verkoopt.  

Eigen Haard krijgt op deze locatie 32 

huurwoningen.  

De plannen zijn reeds ver gevorderd; in 

samenwerking met Eigen Haard wordt het project 

verder uitgewerkt.   

 

 

 

 

Daarnaast zijn er nog projecten waarvan de besprekingen nog maar pas zijn opgestart, nog lopende zijn 

of waarvan de gronden nog niet zijn verworven:  

 

Anzegem (Ingooigem) – Antonius-Eik 

Deerlijk – Waregemstraat  
Kortrijk – Langwater 
Kortrijk – Proosdijstraat  
Wevelgem (Moorsele) – Wagenbrugstraat 
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4 MIDDELEN 

4.1 COMMENTAAR OP DE JAARREKENING PER 31.12.2018 

Hierna worden de belangrijkste activa - en passiva posten en de diverse rubrieken van de 

resultatenrekening besproken, en wordt hun mutatie tijdens het boekjaar summier toegelicht.  

4.1.1 BALANS 

Activa 
 

De bezittingen van de vennootschap bedragen per 31.12.2018, 223.154.438,24 EUR en zijn 

samengesteld als volgt:  

 

Materiële vaste activa: 197.512.044,00 EUR  

zijnde terreinen en gebouwen 167.218.732,14 EUR  

zijnde installaties, machines en uitrusting   54.245,53 EUR 

zijnde meubilair en rollend materieel  95.530,08 EUR 

zijnde overige materiële vaste activa  2.250,00 EUR   

zijnde activa in aanbouw & vooruitbetalingen  30.141.286,25 EUR  

 

Tijdens het afgelopen boekjaar zijn er investeringen verricht voor een bedrag van 19.983.235,73 EUR. 

Dit betrof quasi uitsluitend investeringen m.b.t. activa in aanbouw, met name voor een bedrag van 

19.183.646,62 EUR. 

 

Verder gebeurden tijdens het boekjaar 2018 9.170.478,42 EUR overboekingen van rubriek 27 naar 

rubriek 22. In vergelijking met 2017 is dit een aanzienlijke daling, de overboeking bedroeg toen immers 

17.411.503,52 EUR. 

 

De afschrijvingen van het boekjaar bedroegen 4.313.811,49 EUR (zie verder), en liggen hiermee 10,36% 

of 404.852,06 EUR hoger dan boekjaar 2017 (3.908.959,43 EUR). 

 

 

Financiële vaste activa: 7.954,57 EUR 

De financiële vaste activa betreffen borgtochten voor elektriciteit, gas en water; waarborgen voor OVAM-

bodemattesten en huur voor het administratief gebouw. Deze zijn met 312,00 EUR gedaald t.o.v. 2017. 

 

 

Voorraden: 16.513.986,52 EUR 

De voorraden van onroerende goederen bestemd voor de verkoop zijn als volgt samengesteld: 

Onbebouwde gronden:   3.941.660,86 EUR 

Bebouwde gronden sociale koopwoningen: 1.348.734,92 EUR 

Woningen bestemd voor verkoop:             11.217.068,29 EUR 

Sociale kavels:           6.522,45 EUR  

      

De voorraden zijn met 30,38% of 3.848.016,27 EUR gestegen ten opzichte van 2017 (12.665.970,25 

EUR). De voorraad van de onbebouwde gronden is nagenoeg stabiel gebleven (+1.971,44 EUR of 

+0,05%), terwijl de voorraad van de gebouwen in aanbouw (die zijn bestemd voor verkoop) zeer sterk 

zijn toegenomen met maar liefst 4.040.847,14 EUR of +56,31%. De voorraad van de bebouwde gronden 

voor sociale koopwoningen zijn dan weer gedaald met 201.324,76 EUR of een afname van 12,99%. 
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Vorderingen op ten hoogste één jaar: 666.405,41 EUR  

Zijnde vorderingen m.b.t. handelsdebiteuren:   100.220,15 EUR (-179.266,31 EUR of -64,14%) 

Zijnde overige vorderingen:           566.185,26 EUR (-110.145,32 EUR of -16,29%) 

 

Het vermelde bedrag van de handelsdebiteuren bevat o.a. vorderingen op huurders (t.b.v. 44.876,02 

EUR) en vorderingen op kopers (t.b.v. -12.272,98 euro). Daarnaast zijn er nog 56.910,27 EUR te innen 

opbrengsten (+30.224,64 EUR of +113,26%) en 26.767,11 euro dubieuze debiteuren waarop 16.060,27 

euro waardevermindering werd geboekt. 

 

Vorig jaar bedroegen de dubieuze debiteuren nog 90.188,72 EUR waarop een waardevermindering van 

71.606,99 EUR werd geboekt. 

 

De overige vorderingen worden hoofdzakelijk samengesteld uit terug te vorderen BTW t.b.v. 221.313,55 

EUR (+141.462,37 EUR of +177,16%), te ontvangen kapitaalsubsidies t.b.v. 176.768,84 EUR (-

191.772,21 EUR of -52,04%) en diverse vorderingen (168.102,87) zoals de te ontvangen subsidies voor 

de aankoop van de grond in het project ‘Marbra Lys’ (26.254,39 EUR), de voorschotten van het Fonds 

Brunfaut (118.533,15 EUR), de te ontvangen schadevergoedingen m.b.t. wederverkopen en 

uittredingsvergoedingen (27.925,20 EUR) en nog enkele diverse debiteuren (5.444,22 EUR). Voorlopig 

dient een tegemoetkoming van Domus Flandria nog te worden teruggestort (10.054,09 EUR). 

 

 

Geldbeleggingen: 643,13 EUR 

De geldbeleggingen bestaan slechts uit enkele minimale participaties. In vergelijking met 2017 is deze 

post ontzettend sterk gedaald aangezien de lange termijnrekening huurwaarborgen ten belope van 

530.000 EUR in 2017 nog onder de geldbeleggingen werden uitgedrukt. Deze zijn in 2018 verschoven 

naar de rekening RC huurwaarborgen VMSW onder de liquide middelen.  

 

 

Liquide middelen: 7.577.490,03 EUR 

Dit betreft alle liquide middelen die beschikbaar zijn voor de maatschappij en zijn uitgesplitst over de 

verschillende elementen: 

zijnde rekeningen courant VMSW:       6.806.013,00 EUR (+40.121,78 EUR of +0,59%) 

zijnde bankrekeningen en postcheque- en girodiensten:   954.467,03 EUR (-661.921,76 EUR of -40,95%) 

zijnde kassen:                             1.110,00 EUR (-10.616,93 EUR of -90,53%) 

 

Daarbovenop werd een betaling t.b.v. 184.100 EUR vanwege de VMSW verkeerdelijk ontvangen, welke 

per 30/01/2019 werd teruggestort. 

   

De liquide middelen zijn in hun globaliteit gedaald met 816.516,91 EUR of afgenomen met 9,73%. 

Wanneer ook de overboeking van de geldbeleggingen hierbij in rekening wordt gebracht, zijn de liquide 

middelen met 1.346.516,91 EUR gedaald. 

 

 

Lopende rekeningen: 875.914,58 EUR 

Deze rubriek heeft betrekking op over te dragen kosten ten belope van 20.614,40 EUR en verkregen 

opbrengsten ten belope van 855.300,18 EUR. Deze verkregen opbrengsten hebben uitsluitend 

betrekking op de FS3-subsidies. 

 

De over te dragen kosten zijn relatief gezien sterk toegenomen (+10.811,68 EUR of +110,29%) maar 

blijven dus vrij gering. Dit kan niet gezegd worden voor de verkregen opbrengsten die zowel nominaal als 

relatief zeer sterk zijn toegenomen (+418.683,05 EUR of +95,89%). Deze toename is uitsluitend te wijten 

aan de FS3 leningen van de VMSW. 
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Passiva 

 

Het vermogen van de maatschappij bedraagt per 31.12.2018 223.154.438,24 EUR en is als volgt 

samengesteld: 

 

Het eigen vermogen van de maatschappij steeg van 36.769.149,06 EUR in 2017 naar 37.447.813,65 

EUR in 2018 of met 678.664,59 EUR of 1,85%. Deze toename vindt haar oorsprong hoofdzakelijk in een 

afname van het overgedragen verlies wat een negatieve invloed heeft op het eigen vermogen (- 

461.268,26 EUR of 29,96%) en een toename van de kapitaalsubsidies t.b.v. 268.631,55 EUR of 2,09% 

tot 13.107.199,94 EUR. 

 

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 

De voorzieningen en uitgestelde belastingen bedragen per einde boekjaar 4.967.605,00 EUR en bestaan 

uit voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (3.966.359,44 EUR), voorzieningen voor 

overige risico’s en kosten (159.395,36 EUR) en uitgestelde belastingen (841.850,20 EUR).  

De voorzieningen bleven ongewijzigd behouden, terwijl de uitgestelde belastingen slechts gering zijn 

toegenomen (+10.870,48 EUR of +0,22%). 

 

 

Vreemd vermogen 

Het vreemd vermogen van de maatschappij is met 17.647.172,58 EUR of 10,82% gestegen ten opzichte 

van vorig jaar en bedraagt 180.739.019,59 EUR versus 163.091.847,01 EUR het vorige jaar. Het 

aandeel van het vreemd vermogen tegenover het balanstotaal is eveneens toegenomen van 79,63% in 

2017 tot 80,99% in 2018. 

 

Hierna volgt een korte bespreking van de diverse rubrieken van het passief: 

 

 

Kapitaal: 81.389,84 EUR 

Er werd in huidig boekjaar geen kapitaalverhoging doorgevoerd, noch een terugbetaling van het gestort 

kapitaal of reserves. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 204.872,81 EUR en is volstort ten bedrage 

van 81.389,84 EUR. De niet opgevraagde som bedraagt bijgevolg 123.482,97 EUR. 

 

 

Reserves en overgedragen resultaat: 24.259.223,87 EUR 

De reserves (incl. resultaatverwerkingen) per einde boekjaar bedragen 25.337.504,65 EUR  

Zijnde wettelijke reserves                      15.776,82 EUR (+0,00 EUR of +0%) 

Zijnde onbeschikbare reserves      20.773.288,77 EUR (+0,00 EUR of +0%) 

Belastingvrije reserves                     4.548.439,06 EUR (-51.235,44 EUR of -1,11%) 

 

Het overgedragen resultaat per einde boekjaar bedraagt -1.078.280,78 EUR. Dit betekent een daling van 

het negatieve resultaat t.b.v. 461.268,48 EUR of 29,96%. 

 

 

Kapitaal subsidies: 13.107.199,94 EUR 

In het boekjaar 2018 werden extra kapitaalsubsidies toegekend voor nieuwe projecten die zijn 

aangevangen in 2018. Daarnaast vond ook de jaarlijkse afboeking van de subsidies naar het resultaat 

plaats, waardoor de integrale mutatie van de rubriek kapitaalsubsidies een toename van 268.631,55 

EUR of 2,09% vertoont. 

 

Op deze wijze is de balanspost gestegen van 12.838.568,39 EUR in 2017 naar 13.107.199,94 EUR in 

2018. 
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Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 4.967.605,00 EUR 

De voorzieningen en uitgestelde belastingen zijn op te delen in drie grote rubrieken: 

 

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN: GROTE HERSTELLINGS- EN 

ONDERHOUDWERKEN 

De voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken bedragen 3.966.359,44 EUR en zijn 

ongewijzigd gebleven t.o.v. boekjaar 2017. 

 

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN: OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN 

De voorzieningen voor overige risico’s en kosten (concreet voor kosten i.v.m. verkochte koopprojecten) 

bedragen 159.395,36 EUR en zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. boekjaar 2017. 

 

UITGESTELDE BELASTINGEN 

De uitgestelde belastingen op de kapitaalsubsidies bedragen per einde boekjaar en per saldo 841.850,20 

EUR. Deze worden in resultaat geboekt a rato van de afschrijvingen op de materiële vaste activa 

waarvoor de subsidie is toegekend.  

 

 

Schulden op meer dan een jaar: 160.531.039,76 EUR 

Deze schulden zijn opgebouwd uit volgende deelcomponenten: 

Kredietinstellingen (VMSW / NFS)                159.285.521,32 EUR (+10.003.918,09 EUR of +6,70%)  

Overige schulden (Huurborgtochten)                1.245.518,44 EUR (+68.783,38 EUR of +5,85%) 

 

De integrale stijging van de schulden op meer dan een jaar vindt haar oorsprong in de toename van de 

investeringen. In plaats van alles met eigen middelen te financieren wordt beroep gedaan op de 

modaliteiten van de VMSW. Ondertussen worden de liquide middelen in buffer gehouden. 

 

 

Schulden op minder dan een jaar: 18.507.093,17 EUR 

De schulden op ten hoogste één jaar zijn als volgt samengesteld: 

 

Leningen > 1 jr die binnen het bj vervallen   13.236.704,84 EUR (+8.420.261,15 EUR of +174,82%)  

Leveranciersschulden en TOF                        4.142.942,59 EUR (-1.138.951,60 EUR of -21,56%)  

Belastingen                                                        756.662,65 EUR (+73.968,70 EUR of +10,83%)  

Bezoldigingen en sociale bijdragen (provisie)    130.927,82 EUR (-53.311,54 EUR of -28,94%)  

Overige schulden                                                239.855,27 EUR (-405.752,55 EUR of -62,85%)  

 

De sterke stijging van de leningen > jaar die binnen het boekjaar vervallen vindt haar oorsprong in de 

toename van de nieuwe projecten die voor een aanzienlijk deel gefinancierd werden met vreemd 

vermogen. Daarnaast worden de leningen die zijn aangegaan voor de koopprojecten integraal afgelost 

van zodra deze worden gerealiseerd. 

 

 

Overlopende rekeningen van het passief: 1.700.886,66 EUR 

Zijnde toe te rekenen kosten:                         1.009.678,81 EUR 

Zijnde over te dragen opbrengsten:                  691.207,85 EUR 

 

De toe te rekenen kosten betreffen integraal de toe te rekenen intresten op leningen VMSW, terwijl de 

over te dragen opbrengsten uitsluitend projectsubsidies m.b.t. koopwoningen uitmaken. 
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4.1.2 BESPREKING VAN HET RESULTAAT 

- De omzet van de maatschappij bedraagt 11.071.582,53 EUR en bestaat hoofdzakelijk uit: 

Huuropbrengsten (per saldo):              7.967.032,77 EUR (+375.736,26 EUR of +4,95%) 

Vergoedingen voor huurlasten en onderhoud:  567.147,94 EUR (+20.631,83 EUR of +3,78%) 

Vergoedingen voor leveringen:                 378.105,29 EUR (+ 77.965,76 EUR of +25,98%) 

Verkopen onroerende goederen:             2.159.286,53 EUR (+966.421,28 EUR of +81,02%) 

Diversen:                                                                          10,00 EUR (+10,00 EUR) 

 

De omzet van 2018 is daarmee 1.425.977,69 EUR of 14,78% hoger dan in 2017 waar de omzet 

9.645.604,84 EUR bedroeg. 

 

- De geproduceerde vaste activa bedraagt 32.447,70 EUR (+7.342,86 EUR of +29,25%). 

 

- De andere bedrijfsopbrengsten bedragen dit jaar 1.347.945,03 EUR, versus 994.186,58 EUR in 2017 

(+353.758,45 EUR of +35,58%) en bestaan hoofdzakelijke uit subsidies t.b.v. 461.528,74 EUR (+ 

34,46%), recuperaties van kosten t.b.v. 23.654,14 EUR (-71,68%), vergoedingen door de VHM t.b.v. 

273.789,26 EUR (-2,89%) en diversen t.b.v. 521.900 EUR (+86,12%) zoals bijvoorbeeld de 

ontvangen fusiepremie t.b.v. 353.200 EUR.. 

 

- De aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen bedragen per saldo 1.672.933,70 EUR (+ 

659.072,69 of +65,01%). Het belang van deze rubriek ten opzichte van de omzet (70 rekening) 

bedraagt 15,11% terwijl dit vorig jaar nog 10,51% bedroeg. 

 

- De diensten en diverse goederen bedragen 2.873.854,98 EUR (-209.305,29 EUR of -6,79%). Het 

belang van deze rubriek ten opzichte van de omzet (70 rekening) bedraagt 25,96%, terwijl dit vorig 

jaar nog 31,96% bedroeg. 

 

- De rubriek “Onderhoud en herstellingen” (een sub-rekening van de diensten en diverse goederen) 

bedraagt 1.730.910,70 EUR t.o.v. 2.044.666,83 euro in 2017 ( -313.756,13 EUR of -15,35%) en 

omvat het gros van de diensten en diverse goederen. 

 

- De diensten en diverse goederen omvatten daarnaast nog de volgende voornaamste rubrieken:  

Zijnde kantoor- en administratiekosten:   249.646,41 EUR (+37.565,07 EUR of +17,71%) 

Zijnde aankopen water, gas en elektriciteit: 497.170,02 EUR (-6.328,11 EUR of -1,26%) 

Zijnde verzekeringskosten:   199.531,50 EUR (+76.925,16 EUR of +62,74%) 

Zijnde kosten voor akten en gerechtskosten:   82.203,37 EUR (-63.538,52 EUR of -43,60%) 

Zijnde diverse kosten:      39.586,51 EUR (-86.488,73 EUR of -68,60%) 

Zijnde beheersvergoedingen VHM:      4.886,87 EUR (+128.622,88 EUR of -103,95%) 

Zijnde uitzendkrachten:     53.526,67 EUR (+53.526,67 EUR) 

Zijnde zitpenningen:      16.392,93 EUR (-35.833,58 EUR of -68,61%) 

 

- De rubriek 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) bedraagt 1.136.231,29 EUR terwijl dit 

vorig jaar 1.591.205,43 EUR was. Deze daling van 454.974,14 EUR of 28,59% is te verklaren als 

volgt : in 2017 werd nog een opzegvergoeding aan de voormalige directeur van de Zuid-West-

Vlaamse SHM uitbetaald; uitstroom van werknemers met een lange loopbaan die worden vervangen 

door jongere werknemers; in beperkte mate wordt gewerkt met alternatieve contractvormen (zoals 

uitzendkrachten, zie rubriek hiervoor).    

 

- De afschrijvingen bedragen 4.313.811,49 EUR en hebben daarmee een belang van 38,96% t.o.v. de 

omzet (70-rekening). Vorig jaar bedroegen deze met 3.908.959,43 EUR nog 40,53%. De terugnames 

van de waardeverminderingen op handelsvorderingen bedragen dan weer meer dan de 

toevoegingen, waardoor er per saldo een negatieve som van 3.755,23 EUR resteert. 
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- De rubriek andere bedrijfskosten bedraagt 948.843,73 EUR waarbij de onroerende voorheffing het 

gros van de kosten vertegenwoordigt. Hiermee vertegenwoordigen de andere bedrijfskosten 8,57% 

t.o.v. de omzet. Vorig jaar vertegenwoordigde deze post 998.174,02 EUR of 10,35% van de omzet. 

 

- Eén en ander heeft tot gevolg dat de bedrijfswinst 1.628.123,47 EUR bedraagt of 14,71% ten 

opzichte van de omzet. Vorig jaar bedroeg het bedrijfsresultaat 170.266,86 EUR winst, of 1,77% ten 

opzichte van de omzet. 

 

- Bij de financiële opbrengsten bedragen de intrestsubsidies 2.189.832,26 EUR (t.o.v. 1.684.622,45 

EUR vorig jaar of +505.209,81 EUR of +29,99%), de kapitaalsubsidies 204.875,55 EUR (t.o.v. 

201.137,03 EUR vorig jaar of +3.738,52 EUR of +1,82%), de diverse financiële opbrengsten 1.343,34 

EUR (t.o.v. 207.298,15 EUR vorig jaar of -99,35%) en de opbrengsten uit de vlottende activa 

3.397,62 EUR (t.o.v. 5.259,30 EUR vorig jaar of -35,40%). Samen zorgt dit voor een totaal aan 

financiële opbrengsten van  2.399.448,77 EUR t.o.v. 2.098.316,93 EUR vorig jaar. Dit betekent een 

toename van 301.131,84 EUR of 14,35%. Uiteindelijk bedragen de financiële opbrengsten 21,67% 

van de totale omzet (t.o.v. 21,75% vorig jaar). 

 

- De financiële kosten bedragen 3.643.944,06 EUR t.o.v. 3.341.504,47 EUR vorig jaar (+302.439,59 

EUR of +9,05%) en bestaan quasi uitsluitend uit intresten op leningen. 

 

De conclusie is dat ná verrekening van financiële kosten en opbrengsten, een winst van 383.628,18 EUR 

wordt opgetekend, wat tegenover de omzet een belang van 3,46% betekend. Vorig jaar resulteerde 

dezelfde bewerking in een verlies van 1.072.920,68 EUR of -11,12% t.o.v. de toenmalige omzet. De 

winststijging bedraagt 1.456.548,86 EUR (of -135,76%). 

 

 

Tenslotte is er een saldo aan terug te vorderen belastingen t.b.v. 11.565,69 EUR.  

 

Na onttrekking aan (en overboeking naar) de belastingvrije reserves en uitgestelde belastingen en na 

boeking van de geraamde belastingen is het te bestemmen resultaat van het boekjaar respectievelijk 

461.268,48 EUR winst, t.o.v. 1.015.674,38 EUR verlies in 2017. 

 

4.2 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT  

De winst over het afgelopen boekjaar bedraagt na belastingen 461.268,48 EUR, en wordt als volgt 

bestemd: 

Resultaat van het boekjaar (winst) 461.268,48 EUR 

Te bestemmen verliessaldo 1.078.280,78 EUR 

Over te dragen verlies  1.078.280,78 EUR  
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4.3 OVERZICHT VAN DE KERNCIJFERS 

    
2018 

 

      

Omzet 
   

11.071.582,53 100,00% 

    

Geproduceerde vaste activa 
 

32.447,70 0,34% 

Andere bedrijfsopbrengsten  1.347.945,03 13,97% 

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten  120.756,70 1,25% 

    
  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  1.672.933,70 15,11% 

Diensten en diverse goederen 
 

2.873.854,98 25,96% 

Bezoldigingen 
  

1.136.231,29 10,26% 

Afschrijvingen 
  

4.313.811,49 38,96% 

Waardevermindering op vorderingen -3.755,23 -0,03% 

Voorziening voor risico's en kosten 0,00 0,00% 

Andere bedrijfskosten 
 

948.843,73 8,57% 

Niet-recurrente bedrijfskosten  2.688,53 0,02% 

  
  

 
  

BEDRIJFSWINST     1.628.123,47 14,71% 

    
  

Kosten van schulden 
  

3.641.468,97 32,89% 

Andere financiële kosten 
 

2.475,09 0,02% 

    
  

Opbrengsten uit vlottende activa 
 

3.397,62 0,03% 

Andere financiële opbrengsten 
 

2.396.051,15 21,64% 

    

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN 383.628,18 3,46% 

    
  

Onttrekking aan uitgestelde belastingen 14.839,17 0,13% 

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 0,00% 

    
  

Belastingen op het resultaat 
 

-11.565,69 -0,10% 

Regularisatie van de geraamde belasting 0,00 0,00 

    
  

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR   410.033,04 3,70% 

    
  

Onttrekking aan belastingvrije reserves 51.235,44 0,46% 

Overboeking naar de belastingvrije reserves 0,00 0,00% 

    
  

TE BESTEMMEN WINST/VERLIES V/H BOEKJAAR 461.268,48 4,17% 
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4.4 EINDE VAN HET BOEKJAAR 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te melden welke zich na het einde van het boekjaar hebben 

voorgedaan, en die een belangrijke impact hebben op de financiële positie van de vennootschap. 

4.5 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP 

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te melden die een belangrijke impact hebben of kunnen hebben 

op de financiële situatie van de vennootschap.  

4.6 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

Tijdens het boekjaar zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling. 

4.7 KAPITAALSVERHOGING 

Tijdens het boekjaar heeft zich geen kapitaalsverhoging voorgedaan. 

4.8 VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN 

Tijdens het boekjaar verwierf of vervreemdde de vennootschap geen eigen aandelen. Op de 

balansdatum heeft de maatschappij geen eigen aandelen in portefeuille. 

4.9 BESCHRIJVING WAARDERINGSREGELS 

Voor de beschrijving van de waarderingsregels wordt verwezen naar de toelichtingen bij de externe 

jaarrekening.  

 

4.10 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS   

Gedurende het voorbije boekjaar werden er door de commissaris geen uitzonderlijke werkzaamheden of 

bijzondere opdrachten vervuld. 
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4.11 GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN DOOR DE 
VENNOOTSCHAP  

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals bepaald in artikel 96 ten 

achtste van het Wetboek vennootschappen. 

 

4.12 FINANCIELE PRESTATIEINDICATOREN 

GECORRIGEERDE LIQUIDITEITSRATIO IN ENGE ZIN 

 

De gecorrigeerde liquiditeitsratio in enge zin bedraagt 0,45; of een daling van 0,40 ten opzichte van het 

vorige boekjaar. Zowel de liquide middelen (- 7.577.490,03 EUR of - 9,73%) als de vorderingen op korte 

termijn (- 289.411,63 EUR of – 30,28%) zijn immers gedaald terwijl de schulden op korte termijn 

(+6.896.21416 EUR 59,39%) net zijn toegenomen.  

 

NETTO WINSTMARGE UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 

 

Met een netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitoefening van 2,56% wordt beter gedaan dan de 

behaalde marge in 2017 (-8,30%). Het jaar 2018 afzettend tegen dit van 2017, moet worden opgemerkt 

dat de opbrengsten uit de gewone bedrijfsuitoefening, in het kader van deze ratio, sterker stegen dan 

diezelfde kosten. 

 

SOLVABILITEITRATIO 

 

De solvabiliteitsratio bedraagt 10,91% tegenover 11,68% in 2017. 

 

Het vreemd vermogen op lange termijn t.o.v. het balanstotaal bedraagt 71,94% t.o.v. 73,46% in 2017. 
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5 SOCIAAL OOGMERK VAN DE VENNOOTSCHAP  

Rekening houdend met : 

 

- Art. 164 bis, 6de van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, 

 

- Art. 661, 6de van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen zoals 

aangepast door de wet van 23 januari 2001, 

 

- Artikel 14 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2012 en 

gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2012 onder nummer 0112508,  

 

wordt hierbij bevestigd dat tijdens het jaar 2017 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal 

oogmerk dat overeenkomstig artikel 1 van de statuten is bepaald. 

 

Er is vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren 

om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. 
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6 KLACHTEN  

Er waren in 2018 4 klachten.  Deze klachten gaan deels over technische zaken (openstaande 

opmerkingen koopwoning, staat van een woning/duurtijd herstel) , deels over de lange duurtijd voor het 

teruggeven van het saldo huurwaarborg.   

 

Klachten werden/worden aangegrepen om intern de procedures verder te optimaliseren Een aantal 

zaken kwamen al aan bod in 2018 (principe om huurwaarborg op andere wijze af te handelen 

(onmiddellijk na opzeg), inzetten op accurate opvolging meldingen, …).  Naar aanleiding van de fusie en 

het integreren van de drie huisvestingsmaatschappijen, worden planmatig diverse aspecten voor een 

goede interne werking met het oog op een klantvriendelijke organisatie aangepakt.   

In het najaar 2018 werd met de ganse équipe actief ingezet op klantgericht- en klantvriendelijkheid.  Een 

actieplan werd uitgewerkt en is in uitvoering.   

In het voorjaar van 2019 wordt ingezet op klare taal.  Alle schriftelijke communicatie wordt gescreend en 

bijgewerkt tegen april 2019.   

In het voorjaar van 2019 optimaliseren we verder de procedures. De herwerkte klachtenprocedure maakt 

daar deel van uit. 

 

Dit alles kadert binnen de werkzaamheden na het fusioneren midden 2017.    
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JAARREKENING WRK OP 31 DECEMBER 2018 
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VERSLAG COMMISSARIS-REVISOR 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING  



Kantoren

Aalst Keizersplein 40A bus 4, 9300 Aalst 053/ 60.63.50 aalst@auditas.be

Antwerpen Noorderlaan 147 box 9, 2030 Antwerpen 0496/ 28.25.96 antwerpen@auditas.be

Roeselare Westlaan 348, 8800 Roeselare 051/ 26.14.00 info@auditas.be

www.auditas.be

Verslag van de commissar is

aan de algemene vergader ing van de

CVBA WONEN REGIO KORTRIJK

over het boekjaar afgesloten op

31 december 2018

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van deCVBAWONENREGIOKORTRIJK,

leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook

de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering

van 28 maart 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt

af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening

afgesloten op 31 december 2019. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van

de vennootschap uitgevoerd gedurende 8 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die

de balans op 31 december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar

afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 223.154.438,24 EUR en

waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 410.033,04 EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de

financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2018, alsook van haar resultaten

over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van

toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s)

zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden

zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de

controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die

relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze

met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor

onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel.
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Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw

beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig

referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht

voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het

gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten

van demogelijkheid van de vennootschap omhaar continuïteit te handhaven, het toelichten,

indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het

gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft

om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen

realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of

de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van

fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is

opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is

geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking

van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als

gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische

beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat

van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de

controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van

materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en

uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico

van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien

die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij

fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met

als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden

geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit

van de interne beheersing van de vennootschap;

het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan

gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de

verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met

betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen
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ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te

handhaven.

Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij

ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop

betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen

inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de

vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en

van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen

weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing

van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele

significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze

controle.

*

* *

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en

van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen

te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften

die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het

Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in

2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het

onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag

en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften

dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het

Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze

aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag en andere informatie hierin opgenomen

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij

van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het

overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag

en de andere informatie hierin opgenomen, zijnde :

Punt 4. Middelen
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een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die onjuist vermeld is of

anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd,

hebben wij geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 100,

§ 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle

door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde

inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze

opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de

wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en is in de loop van ons mandaat

onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.

Andere vermeldingen

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding

gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en

bestuursrechtelijke voorschriften.

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de

statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Roeselare, 21 mei 2019.

CVBAAUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

Commissaris

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor


