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Wonen Regio Kortrijk – jaarverslag 2020
Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor aan de algemene vergadering
Maatschappelijke zetel
Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk
Kantoor
Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk
T + 32 (0)56 26 02 20
info@wonenregiokortrijk.be
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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WOORD VOORAF

2020 was een apart jaar. Door de coronacrisis schakelden we van de ene dag op de andere over op
telewerk. We plukten de vruchten van de inzet op verdere digitalisering de afgelopen jaren, en van de
positieve effecten van een eerdere omschakeling van verhuursoftware die dit op eenvoudige wijze
ondersteunt. Ook in deze nieuwe omstandigheden konden de huurders blijvend op het team
medewerkers van Wonen Regio Kortrijk rekenen en was er de enthousiaste inzet van de medewerkers in
het belang van onze huurders en kandidaat-huurders.
De coronacrisis heeft evenwel ook wel vertragingen veroorzaakt, in nagenoeg alle werven. De pas
opgestarte werf in de Cederlaan liep wat vertraging op, die naderhand door extra inspanningen van de
aannemer, nagenoeg volledig ingelopen werd. Ook in Nieuw Kortrijk liepen de werken vertraging op.
Infrastructuurwerken in Zuidstraat en De Knok verliepen een stuk trager dan normaal. Hierdoor waren de
woningen pas later bewoonbaar. Herstelwerken in opnieuw te verhuren woningen, werden uitgesteld,
wat ook vertraging in de verhuur meebracht. Tijdens de eerste lockdown zijn tijdelijk geen
toewijzingsprocedures doorgegaan. Nadien volgde een inhaalbeweging. Dit alles samen had ook zijn
weerslag op de huurinkomsten 2020.
Ook het afsluiten van woonleningen ondervond een negatieve invloed van de coronacrisis. Er werden
beduidend minder woonleningen afgesloten.
De investeringen waren evenwel niet lager dan het jaar voorheen, wel integendeel. Met een
investeringsbedrag van bijna 24.000.000 geeft Wonen Regio Kortrijk blijk van een hoge graad van
bouwactiviteit en een blijvende inzet om het patrimonium op te waarderen en uit te breiden.
Met projecten als Nieuw Kortrijk, Cederlaan, Kloosterstraat, …. maar ook de projecten in voorbereiding,
zoals Sionwijk, Blauwe Poort, Tuighuisstraat, Lange Munte, … werkt Wonen Regio Kortrijk daadwerkelijk
aan een verruimd én duurzaam woonaanbod voor de kwetsbare sociale huurder.
Ook werd in 2020 verder ingezet op het bouwen en verkopen van sociale koopwoningen in de regio, die
een weerslag zullen hebben op de verkoopresultaten van 2021. Een nieuw CBO-project voor 31 sociale
koopappartementen in de ontwikkeling Leanderhof in centrum Zwevegem werd voorbereid om begin
2021 al in realisatie te gaan.

Ilse Piers
Directeur

WONEN REGIO KORTRIJK

Maxim Veys
Voorzitter

| JAARVERSLAG 2020

4

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 31/12/2020
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Aandeelhouder

aantal aandelen ingeschreven
kapitaal
€ 15.058,40

Vlaamse Overheid

1.505.840

Provincie West-Vlaanderen

2.215.825

€ 22.158,25

Stadsbestuur Kortrijk

11.951.860

€ 119.518,60

Stadsbestuur Menen

183.520

€ 1.835,20

Gemeentebestuur Avelgem

62.000

€ 620,00

Gemeentebestuur Deerlijk

86.800

€ 868,00

133.920

€ 1.339,20

Stadsbestuur Harelbeke
Gemeentebestuur Anzegem

99.200

€ 992,00

Gemeentebestuur Lendelede

434.000

€ 4.340,00

29.760

€ 297,60

Stadsbestuur Waregem

248.000

€ 2.480,00

Gemeentebestuur Wevelgem

153.760

€ 1.537,60

Gemeentebestuur Zwevegem

172.360

€ 1.723,60

Gemeentebestuur Spiere-Helkijn

88.660

€ 886,60

1.418.840

€ 14.188,40

OCMW Menen

76.880

€ 768,80

OCMW Harelbeke

64.480

€ 644,80

OCMW Lendelede

12.400

€ 124,00

OCMW Wevelgem

76.880

€ 768,80

OCMW Zwevegem

1.240

€ 12,40

250.000

€ 2.500,00

52.100

€ 521,00

Gemeentebestuur Kuurne
OCMW KORTRIJK

Engie
De Liberale Sociale Werken
Sansen Antoon
Forum Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
N.V. BESIX INFRA SUPPORT
C.V. Vooruit Nr. 1
Koramic Investment Group
Lauwers Lucas
Vanmaldergem Johan
Gillon Sabine

2.750

€ 27,50

125.661

€ 1.256,61

12.500

€ 125,00

5.000

€ 50,00

12.500

€ 125,00

7.500

€ 75,00

250

€ 2,50

2.500

€ 25,00

2.500

€ 25,00

ABVV Kortrijk

49.600

€ 496,00

Belgische Boerenbond

49.600

€ 496,00

Gezinsbond Gewest Kortrijk

49.600

€ 496,00

Unizo

49.600

€ 496,00

Callens Antoon

49.600

€ 496,00

Gheysen Trees

79.360

€ 793,60

Olivier Marc

49.600

€ 496,00

Vanderhaeghen Johny

49.600

€ 496,00

Callewaert Jozef

10.540

€ 105,40

Pyfferoen Monique

10.540

€ 105,40

Boudringhien Alexandre

620

€ 6,20

Cattebeke Marie-Rose

10.540

€ 105,40

Scholaert Brigitte

10.540

€ 105,40

Soubry Omer

10.540

€ 105,40

Hanssens Eric

7.440

€ 74,40

Vanhee Jean-Pierre

10.540

€ 105,40

Devos Joël

29.760

€ 297,60

Hanson Lutgarde

29.760

€ 297,60

Tanghe Patrick

29.760

€ 297,60

Vandeleene Madeleine

29.760

€ 297,60

De Backere Urbain

10.540

€ 105,40

Dousy Katrien

3.277

€ 32,77

Leplae Noël

1.311

€ 13,11

Vandamme Rudi

1.311

€ 13,11

Windels Jean-Marie

1.966

€ 19,66

Vanfleteren Jozef

Duquesne M.–M.
Faillie Marie -Thérèse

655

€ 6,55

1.311

€ 13,11

189.725

€ 1.897,25

de Bethune J.

4.507

€ 45,07

de Bethune E.

901

€ 9,01

Dendooven Michel

5.408

€ 54,08

Lamolle Denise

4.507

€ 45,07

Algoed Herwig

4.507

€ 45,07

Dejaeghere Rudy

4.507

€ 45,07

Malfait Ivonne

4.507

€ 45,07

Haesebrouck Frans

5.408

€ 54,08

Holvoet Joël

36.052

€ 360,52

Pauwels Eric

18.026

€ 180,26

Toye Carlos

6.760

€ 67,60

Vanackere Jacques

1.803

€ 18,03

45.065

€ 450,65

Vandermeersch Bernard

6.309

€ 63,09

Verbrugghe Anny

4.507

€ 45,07

Waegemans Marcel

4.507

€ 45,07

Lamolle Roger

4.507

€ 45,07

Visaert André

5.408

€ 54,08

De Saegher P.

1.803

€ 18,03

Hand in hand

1.803

€ 18,03

20.487.281

€ 204.872,81

Stichting de Bethune

Vandaele Philippe

TOTAAL
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1.3

RAAD VAN BESTUUR OP 31/12/2020
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 algemene vergadering van 24 juni 2019 werden volgende 13 bestuurders aangesteld.
Mohamed Ahouna
mandaat stad Kortrijk
Wouter Allijns
mandaat stad Kortrijk
Hayat Achrifi
mandaat stad Kortrijk
Madlen Aslanyan
mandaat private aandeelhouders
Koen Byttebier
mandaat stad Kortrijk
Mario Craeynest
mandaat OCMW Kortrijk
Veronique Decaluwe
mandaat stad Kortrijk
Charka Dewaele
mandaat stad Waregem
Rik Soens
mandaat provincie
Annelies Vandenbussche mandaat gemeente Kuurne
Christian Verdin
mandaat stad Kortrijk
Matthys Vermeersch
mandaat stad Harelbeke
Maxim Veys
mandaat stad Kortrijk
Maxim Veys is de voorzitter van de raad van bestuur.

1.4

COMMISSARIS – BEDRIJFSREVISOR
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren staat in voor de controle van de jaarrekening.

1.5

PERSONEEL OP 31/12/2020
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 2020.

WONEN REGIO KORTRIJK
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2

WONEN

2.1

VERHUUR PATRIMONIUM

2.1.1

KANDIDAAT-HUURDERS
In 2020 hebben 473 nieuwe kandidaat-huurders zich ingeschreven. 37 huurders hebben een aanvraag
ingediend voor een andere sociale woning van het patrimonium(een zogenaamde ‘mutatieaanvraag’).
Op 31 december 2020 zijn er in totaal 3229 kandidaten (nieuwe kandidaat-huurders én
mutatieaanvragers samen). Het jaar voordien waren dit er 2992.

Profiel
Het profiel van de kandidaten ziet er als volgt uit.
51 % van de kandidaat-huurders zijn alleenstaand. Samen met de tweepersoonsgezinnen (koppels of
alleenstaanden met 1 kind) blijven ze de overgrote meerderheid vormen (67 %). 11 % bestaat uit een
gezin van 3 personen. Het percentage dat bestaat uit 4 personen of meer, bedraagt 22 %.

Er zijn 63 % Belgische kandidaat-huurders.
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Toewijzingen woningen
Er waren er in 2020 124 toewijzingen die er als volgt uitzien :

Appartement

Woning

8500 KORTRIJK
Minister Tacklaan
Nieuwstraat
Venning
Pottenbakkershoek
Gutenberg (Gentpoort)
Drie Hofsteden
Plein
Lange Brugstraat
Mosselbank
St. Janslaan
Klakkaards Reke
Hugo Verriestlaan
Elfde Julilaan
Vaartstraat
Iepersestraat

3
2
13
6
6
1

8500 KORTRIJK
Venning
Kapel ter Bede(hof)
Vredelaan - Goedendaglaan
Drie Hofsteden
St. Denijssestraat - Blauwe Poort
Lange Munte
Sionlaan – Rozenlaan
Steyts Koer
Hugo Verriestlaan
Vlasbloemstraat
Walle
Stasegemsestraat

4
2
3

1

8501 HEULE
8510 MARKE
8510 ROLLEGEM
8511 AALBEKE
8578 SPIERE-HELKIJN

4
2
6
2

8501 BISSEGEM
8501 HEULE
8510 MARKE
8510 ROLLEGEM
8511 AALBEKE

Aangepaste appartementen

Aangepaste woningen

8500 KORTRIJK
Venning
Drie Hofsteden
Hoog Mosscher (assistentiewoning)

8500 KORTRIJK
Venning

8501 HEULE
8510 ROLLEGEM
8501 BISSEGEM

5

18
17
9
1
9

11

1
3

8501 BISSEGEM
8501 HEULE
8511 AALBEKE

De toewijzingen in Bissegem en Heule hebben voornamelijk betrekking op het verhuren van de nieuwe
woongelegenheden in de projecten De Knok (Bissegem) en Zuidstraat (Heule).
Voorst zijn er ook 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
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verklaart ook de toename van de wachttijd. Dit is nu niet langer in die mate nodig. Daardoor konden 85
nieuwe kandidaat-huurders een woning toegewezen krijgen.

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.
Nieuwe kandidaat-huurders wachten in 2020 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 nu 5 jaar
of meer.

2.1.2

HUURDERS
Profiel
Gezinsgrootte
gezin bestaande uit :

aantal
procentueel aantal
31/12/2017
31/12/2017

aantal
31/12/2018

procentueel aantal
31/12/2018

aantal
procentueel aantal
31/12/2019
31/12/2019

aantal
31/12/2020

procentueel aantal
31/12/2020

1 persoon

1083

53,06%

1093

53,34%

1098

53,35%

1104

54,17%

2 personen

522

25,58%

507

24,74%

506

24,59%

497

24,39%

3 personen

140

6,86%

161

7,86%

170

8,26%

164

8,05%

4 personen

130

6,37%

118

5,76%

115

5,59%

115

5,64%

5 personen

76

3,72%

73

3,56%

73

3,55%

61

2,99%

6 personen

50

2,45%

54

2,64%

60

2,92%

60

2,94%

7 personen

22

1,08%

25

1,22%

22

1,07%

22

1,08%

8 personen

12

0,59%

14

0,68%

12

0,58%

11

0,54%

6

0,29%

4

0,20%

2

0,10%

4

0,20%

9 personen en meer
totaal

2041

2049

2058

2038

Leeftijd
Leeftijd huurders

aantal
procentueel aantal
31/12/2017
31/12/2017

aantal
31/12/2018

procentueel aantal
31/12/2018

aantal
procentueel aantal
31/12/2019
31/12/2019

aantal
31/12/2020

procentueel aantal
31/12/2020

jonger dan 20 jaar

4

0,20%

1

0,05%

2

0,10%

4

0,20%

van 21 tot 30 jaar

45

2,20%

41

2,00%

42

2,04%

42

2,06%

van 31 tot 40 jaar

163

7,99%

166

8,10%

166

8,07%

163

8,00%

van 41 tot 50 jaar

280

13,72%

288

14,06%

274

13,31%

279

13,69%

van 51 tot 60 jaar

490

24,01%

472

23,04%

458

22,25%

444

21,79%

van 61 tot 70 jaar

415

20,33%

430

20,99%

470

22,84%

500

24,53%

70 jaar en ouder

644

31,55%

651

31,77%

646

31,39%

606

29,74%

totaal
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Gezinsinkomen
Gezinsinkomen

aantal
procentueel aantal
31/12/2017
31/12/2017

0 -> 6000,99

aantal
31/12/2018

procentueel aantal
31/12/2018

aantal
procentueel aantal
31/12/2019
31/12/2019

aantal
31/12/2020

procentueel aantal
31/12/2020

45

2,20%

50

2,44%

44

2,14%

49

6001,00 -> 12000,99

183

8,97%

177

8,64%

180

8,75%

132

6,48%

12001,00 -> 18000,99

1035

50,71%

1048

51,15%

1056

51,31%

973

47,74%

18001,00 -> 24000,99

349

17,10%

353

17,23%

365

17,74%

429

21,05%

24001,00 -> …

429

21,02%

421

20,55%

413

20,07%

455

22,33%

totaal

2041

2049

2058

2,40%

2038

Nationaliteit
Nationaliteit

aantal
procentueel aantal
31/12/2017
31/12/2017

Belg
niet-Belg
totaal

aantal
31/12/2018

procentueel aantal
31/12/2018

aantal
procentueel aantal
31/12/2019
31/12/2019

aantal
31/12/2020

procentueel aantal
31/12/2020

1713

83,93%

1699

82,92%

1884

91,55%

1873

91,90%

328

16,07%

350

17,08%

174

8,45%

169

8,29%

2041

2049

2058

2038

Huurgelden en -achterstallen
De totaal te innen huurgelden (inclusief diensten en huurlasten) bedroegen 9.087.011,53 euro in 2020.
Einde 2020 bedroeg de huurachterstal 123.052,19 euro. Er is een bedrag afgeboekt van 10.069,40 als
niet recupereerbare huurgelden.
Einde 2019 bedroeg de huurachterstal in totaal 161.274,08 euro ten opzichte van 9.000.972,72 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 2020 werden 9 verkoopaktes verleden.

2.2.2

NIEUWBOUW
Anzegem – Ter Schabbe – woningen : 6 aktes
Lot

Verkoopprijs

H. Heffinckstraat 46

234.768,96 euro

H. Heffinckstraat 45

227.598,09 euro

H. Heffinckstraat 41

242.785,84 euro

Ter Schabbe 11

234.814,67 euro

Ter Schabbe 3

230.028,79 euro

Ter Schabbe 9

240.199,67 euro
1.410.196,02 euro

Deerlijk – Sneppe – woningen: 1 akte
Lot

Verkoopprijs

Sneppe 19

184.513,59 euro
184.513,59 euro

Waregem – A.de Gasperilaan – woningen : 2 aktes
Lot

Verkoopprijs

A.de Gasperilaan 9

272.403,51 euro

A.de Gasperilaan 12

262.842,31 euro
535.245,81 euro

2.2.3

WEDERVERKOPEN
In 2020 waren er geen sociale verkopen van wederingekochte woningen.

WONEN REGIO KORTRIJK
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2.3

VLAAMSE WOONLENING

2.3.1

ALGEMEEN
In 2020 werden in totaal 55 aktes verleden voor een bedrag van 7.975.490 euro voor het bekomen van
een Vlaamse Woonlening.

2.3.2

AANKOOP, AANKOOP MET RENOVATIE OF EEN BIJKOMENDE LENING
In 2020 werden 46 kredietaktes verleden voor een bedrag van 5.893.860 euro.
aankoop/aankoop + renovatie
renovatie eigen woning/behoud woning

aantal kredieten

bedrag

wederopname
bijkomende lening

Jaar

Totaal

Aantal

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

2019

76

57

€ 10.040.625,00

19

€ 452.913,00

2020

46

32

€ 5.584.579,00

14

€ 309.281,00

Het overzicht van het aantal kredieten per gemeente ziet er als volgt uit:
Avelgem
Deerlijk
Harelbeke
Diest
Kortrijk
Kuurne
Ledegem
Loker
Menen
Moorslede
Sint-Baafs-Vijve
Waregem
Wervik
Wevelgem
Zelzate
Zwevegem

WONEN REGIO KORTRIJK
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1
3
1
17
4
1
1
1
1
1
2
1
5
1
5
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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 9 verkochte sociale koopwoningen/appartementen hebben alle 9 kopers beroep gedaan op een
Vlaamse woonlening:
Anzegem, Ter Schabbe:
6 verkochte woningen, 6 kredieten (totaal 1.354.750 euro)
Deerlijk, Sneppe:
1 verkochte woning, 1 krediet (totaal: 197.000 euro)
Waregem, A.de Gasperilaan:
2 verkochte woningen, 2 kredieten (totaal: 529.880 euro)

WONEN REGIO KORTRIJK

| JAARVERSLAG 2020

15

3

PATRIMONIUM

3.1

HUURPATRIMONIUM

3.1.1

ALGEMEEN
Wonen Regio Kortrijk beschikt op 31 december 2020 over 2464 woongelegenheden.
Eén woning werd verkocht in 2020. Het gaat om Vlasbloemstraat 64 in Kortrijk gelegen.
In 2020 werden 18 nieuwe woongelegenheden in de wijk Zuidstraat (Heule) opgeleverd. Ook werden
eind december reeds 38 van de 77 appartementen van de eerste fase van het project Nieuw Kortrijk
(Kortrijk) opgeleverd.
Het woningaantal wordt – tijdelijk – verminderd door de sloop van 18 woningen voor het project
Tuighuisstraat (Kortrijk) (zie punt 3.1.2.2.). en door de sloop van 24 woningen voor de tweede fase van
het project Nieuw Kortrijk (Kortrijk) (zie punt 3.1.2.2.).
Het totaal aantal van 2464 woningen zal stijgen. Er wordt verwacht dat er de 6 komende jaren meer dan
300 woningen zullen bij komen onder meer door het finaliseren van nieuwe projecten en door de
opwaardering van het patrimonium (zie punt 3.1.2. en overzicht in bijlage). In afwachting van de start van
de opwaarderingsprojecten en tijdens de uitvoering van renovatie, kunnen we leegstand niet vermijden.

Leegstand
Er zijn 252 woongelegenheden die effectief leeg staan in functie van lopende opwaarderingsprojecten
(cfr. punt 3.1.2.). Hiervan zijn er 25 waaraan de renovatiewerken aan de gang waren in 2020. Voor de
overige starten de werken later. Bijvoorbeeld voor het project Lange Munte staan er al jaren 44 woningen
leeg in afwachting van de administratieve afhandeling van het bouwdossier (zie punt 3.1.2.1.).
13 woningen worden in afwachting van voormelde opwaarderingsprojecten tijdelijk nog gebruikt door het
CAW als doorgangswoning. Het Oranjehuis gebruikt 3 dergelijke woongelegenheden tijdelijk.
38 nieuwe appartementen die deel uitmaken van het project Nieuw Kortrijk fase 1 waren af in december
2020. De verhuur werd nog opgestart in 2020 maar ze zullen pas begin 2021 bewoond zijn. Dit geldt
ook voor de 9 afgewerkte woningen na de renovatie van Kapel Ter Bede fase 1. Ook voor de 18 nieuwe
woningen van de Zuidstraat fase 1 werd de verhuur in het najaar opgestart, na het afwerken van de
omgevingsaanleg. De omgevingsaanleg van De Knok maakte dat de resterende 19 woningen die voor
de toegankelijkheid hiervan afhankelijk waren ook eind december in verhuur konden gaan om begin 2021
bewoond te zijn.
Daarnaast is er frictieleegstand. Het gaat hier om 22 woningen in de randgemeenten en 48
woongelegenheden in Kortrijk zelf.

WONEN REGIO KORTRIJK
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3.1.2

OPWAARDERING EN UITBREIDING PATRIMONIUM

3.1.2.1.

Projecten in voorbereiding (masterplanning)

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. Eind 2020 werd
de omgevingsvergunning verkregen. In 2021 volgt de opmaak van het uitvoeringsdossier en een
aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen.
In een tweede fase zullen de woningen langs de Vierinwandeling gerenoveerd worden.

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

WONEN REGIO KORTRIJK
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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. De
initiële planning voorzag om hierop aansluitend
te starten met de vervangende nieuwbouw in
zone 2.
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. Verdere vertraging in de
RUP-procedure maakt dat deze procedure
wellicht pas in 2021 rond zal zijn en de
vervangende nieuwbouw niet vroeger dan
2022 kan starten.

WONEN REGIO KORTRIJK
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Sioenwijk (Kortrijk)

In 2015 werden voor de opwaardering van de verschillende wijken van Goedkope Woning in Kortrijk
verschillende studiebureaus aangesteld. Voor de Sionwijk werden Bart Dehaen Architecten en Collectief
Noord aangesteld om een masterplan op te maken en in te staan voor het ontwerp en de uitvoering van
de opwaardering van de gebouwen.
De wijk bevindt zich in de omgeving van de invalsweg Oudenaardsesteenweg en de E17
(afrittencomplex R8) en paalt aan de VTI-scholen van Kortrijk. Rozenlaan, Sionlaan, Hyacintenlaan,
Jasmijnenlaan en Scheutistenlaan liggen in deze sociale woonwijk.
De Sionwijk bevindt zich bij de Oudenaardsesteenweg. Er zijn heel weinig voorzieningen aanwezig in de
wijk. De nabije scholencluster biedt mogelijk kansen voor de nieuwe wijk. Op heden is de wijk slecht
verbonden met Kortrijk. Langs de oprit van de autosnelweg is er een bouwvrije zone met een
groenmassa. Deze ligt momenteel weggestopt achter de bebouwing. De kwaliteiten van het groen
worden niet benut.
Kortom: de wijk ligt redelijk geïsoleerd. De connectiviteit moet verbeterd worden. Er zijn veel
mogelijkheden voor de vernieuwde wijk.
Vandaag is er heel wat versnipperd groen dat weinig gebruikswaarde heeft. De adressen van de
woningen liggen veelal aan de achterzijde en het straatbeeld bevat heel wat garageboxen. De wijk heeft
overigens een overvloed aan brede wegen. Minder verharding is dus zeker mogelijk.
Uit een screening die vroeger al gebeurde naar de mogelijkheid en opportuniteit om de woningen te
renoveren, was de conclusie vrij negatief. Het masterplan houdt dus rekening met sloop van de
bestaande woningen en vervangende nieuwbouw.

WONEN REGIO KORTRIJK
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De hoofdlijnen van het masterplan :
Ambities
-

-

Herkenbaarheid geven aan de wijk.
Een kwalitatieve rand aan de wijk maken en meer binding tot stand brengen met de rondom
liggende gebouwen.
Een groen hart maken in de wijk, aansluitend op het groen van de Paters Scheutisten.
Sionlaan beter laten aansluiten bij de Beekstraat om de connectiviteit te vergroten.
Groenmassa bij de berm benutten en betrekken bij de wijk.
Eventueel een fietsverbinding langs de groene berm mogelijk organiseren.

Masterplan
-

-

Vijf bouwvelden – ensembles van woningen

sluiten aan bij het groen hart binnenin en op de groene rand

elk bouwveld sluit ook zelf een ruimte in, met een collectief-privaat karakter
Verhardingen reduceren

Parkeerruimte wordt gebundeld in verschillende zones

Landschapsontwerp: voortbouwen op de groenmassa van de berm.

Bouwvelden
-

De zone langs de snelweg wordt niet meer bebouwd (bouwvrije strook van 30 m)
In vijf bouwzones wordt een gevariëerd aanbod van woonentiteiten voorzien

Data
-

-

Aanzienlijk minder grondinname (footprint daalt van ca. 7.700 m² naar ca. 5.700 m²) terwijl de bruto
vloeroppervlakte toeneemt (van ca. 13.900 m² tot ca. 15.500 m²) op een interessantere en
kwalitatievere manier en er ca. 20 wooneenheden extra kunnen worden voorzien (122 ipv 102 in de
bestaande toestand).
Grotere diversiteit aan typologieën

Er wordt verwacht om in het najaar van 2021 de bouwvergunning te krijgen om in 2022 van start te gaan
met de bouwwerken van een eerste fase.

3.1.2.2.

Projecten in uitvoering
Venning (Kortrijk)

WONEN REGIO KORTRIJK
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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 door de VMSW gesubsidieëerde
heraanleg van het openbaar domein stond nog te gebeuren. De werken gingen van start in mei 2017.
Eind 2020 waren ze af. Dezelfde aannemer kreeg de opdracht van de stad om in deze wijk een
aangrenzend deel openbaar domein ook her aan te leggen. Dit gebeurt de eerst helft van 2021. Daarna
verdwijnen de aannemers uit het straatbeeld en is de wijk volledig af.

WONEN REGIO KORTRIJK
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Drie Hofsteden flatgebouwen (Kortrijk)
De werken voor de duurzame en energiezuinige opwaardering van de flatgebouwen van de wijk Drie
Hofsteden zijn af en de gebouwen zijn alle drie in gebruik genomen. 260 huurders hebben er hun thuis.
Voor de omgevingsaanleg is de start van de werken gepland in mei 2021.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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 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 en waren volledig af deels eind 2020, deels begin 2021. Met het renoveren van 22
woningen en het bouwen van 6 nieuwe woningen ging men van start begin oktober 2018 om in 2021
volledig af te zijn. De coronamaatregelen hebben hier wel enige vertraging mee gebracht.

WONEN REGIO KORTRIJK
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In 2019 werden de plannen voor een tweede fase uitgewerkt Het gaat hier om 38 woongelegenheden (15
woningen en 23 appartementen) na het slopen van 27 woningen. In 2020 werden de woningen gesloopt. De
start van de bouwwerken van deze fase wordt gepland in 2021.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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. De aangestelde aannemer ging van start op 12 november
2018. Eind 2020 werden de woningen afgewerkt.
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het opmaken van de plannen voor een tweede fase van
renovatie in deze wijk.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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 2019 werden de bestaande gebouwen binnen deze eerste fase gesloopt. Hierop aansluitend vatte de
aannemer de bouwwerken aan. Er wordt verwacht dat ze midden 2021 af zullen zijn.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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.
Vervolgens werden de plannen opgemaakt, verder uitgewerkt en werden alle administratieve procedures
doorlopen om in 2020 met de uitvoering te kunnen starten.
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 20ste eeuwse wijk wordt getransformeerd 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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In 2020 werden de bestaande woningen gesloopt. Hierbij werd omzichtig te werk gegaan. Bij de aanpak
van het project Tuighuisstraat wordt namelijk resoluut voor een circulaire aanpak gekozen. Niet alleen
worden de materialen van de huidige woningen zoveel mogelijk gerecupereerd en hergebruikt, er wordt
ook actief onderzoek gevoerd naar het gebruik van een nieuw soort mortel dat hergebruik ook in de
toekomst extra makkelijk moet maken. Daarmee is de huisvestingsmaatschappij andermaal pionier in
Vlaanderen.
Wonen Regio Kortrijk werkt in dit verband samen met bakstenenproducent Wienerberger, die onderzoek
voert naar het actief recupereren van dakpannen en gevelstenen in dit project. Dit alles kadert in een
breder onderzoek van afvalmaatschappij OVAM en het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijf) die zoveel mogelijk data verzamelen rond afvalstromen, selectief slopen, enz….
Met deze unieke benadering en expliciete aandacht voor circulair bouwen bevestigt Wonen Regio
Kortrijk meer dan ooit haar toekomstgerichte pioniersrol in de sociale woningbouw.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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 nog voor de
fusie aangesteld voor het ontwerp van de
woningen in dit project.
In 2015-2016 werden 33 woningen gesloopt
om vervangen te worden door 41 sociale
huurwoningen op deze locatie. De werf ging
van start in november 2016. Midden 2019 waren alle woningen af.
Voor de omgevingsaanleg werd een aanbestedingsprocedure georganiseerd. De
goedkeuringsprocedure liet op zich wachten door een aanzienlijke overschrijding van het subsidiabel
plafond. Deze werken gingen uiteindelijk van start in 2020, met daarbovenop enige coronavertraging en
zullen halverwege 2021 helemaal af zijn. Door de aanzienlijke vertraging van de buitenruimte, konden
de woningen pas vanaf eind 2020 verhuurd worden.

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
stond in voor de opmaak hiervan. In februari 2018 zijn de werken voor de tweede fase gestart. In maart
2020 werden ze opgeleverd in volle corona-lockdown. Hierop aansluitend werden de
infrastructuurwerken afgerond zodat de 18 nieuwe woningen in het najaar konden verhuurd worden.
Na deze tweede fase (18 woningen) volgt nog een derde fase (38 woningen). In 2020 werden de
plannen hiervoor verder uitgewerkt. In totaal worden hier dus 56 nieuwe woonentiteiten (huur)
gerealiseerd de komende periode.

WONEN REGIO KORTRIJK
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Kloosterstraat (Marke)

Vanaf de Kloosterstraat wordt een nieuw woonerf aangelegd, dat het bestaande woonzorgcentrum en 5
nieuwbouwprojecten ontsluit. Het tweede deelproject (blok B) omvat 14 sociale assistentiewoningen en
zes garages. Eigen Haard is Goud Waard stelde destijds (voor de fusie) B2Ai aan als studiebureau.
Na de infrastructuurwerken volgde de start van de bouw van deze assistentiewoningen in 2020. In het
najaar volgde evenwel de faling van de aangestelde aannemer voor de bouwwerken. Eind 2020 werd
opnieuw een aanbestedingsprocedure gehouden om de werken zo snel mogelijk te kunnen verder
zetten.

WONEN REGIO KORTRIJK
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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
Harelbeke (Bavikhove)
Vierkeerstraat
Bouwwerken:
Bouwen van 4 koopwoningen en 8 huurwoningen (Mijn
Huis – Harelbeke)
Ontwerper: Architectenbureau Callewaert-Creupelant
bvba - Heule
Stedenbouwkundige vergunning : 26 september 2017
Openbare aanbesteding : 25 oktober 2018 met
Damman als laagste regelmatige inschrijver
Startdatum werken : 29 april 2019
Eind 2020 zijn de woningen nagenoeg volledig afgewerkt,
zodat ze begin 2021 opgeleverd kunnen worden.

Kortrijk (Heule)
Zuidstraat fase 1 – 27 woningen
Infrastructuur:
Ontwerper: Studiebureau Cnockaert - Wervik
Stedenbouwkundige 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 werken zijn opgeleverd op 18 februari 2020. Hierop aansluitend werd de infrastructuur afgewerkt.
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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.
Start van de werken : 17 juni 2019
Eind 2020 zijn de werken goed gevorderd. Het opleveren van de werken wordt gepland in het voorjaar
van 2021.

3.2.3

PROJECTEN IN VOORBEREIDING
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. Van zodra het project wat verder staat,
worden de mogelijkheden bekeken.
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).
Zwevegem
Fatima - Transfosite – Leanderhof
Begin 2018 kreeg Wonen Regio Kortrijk een vraag van Eigen Haard, de sociale
huisvestingsmaatschappij die in Zwevegem instaat voor sociale huurwoningen, om 15 sociale
koopwoningen te realiseren in Zwevegem op drie verschillende eigendommen de bouwmaatschappij. Na
nader onderzoek bleek dit geen haalbare kaart te zijn.
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Zwevegem
CBO Leanderhof
Via de CBO-procedure 1kreeg Wonen Regio Kortrijk een kans om op korte termijn bijkomend aanbod aan
kwalitatieve sociale koopwoningen te realiseren in Zwevegem op de site Leanderhof.

Wonen Regio Kortrijk schreef zich in op CBO-aanbod (procedure 2018) in 2018.
Het project voor de bouw van 31 koopappartementen in Zwevegem (Leanderhof) werd door de
ontwikkelaar ingediend en positief beoordeeld door de VMSW.

1

De VMSW omschrijft de CBO als volgt :
“Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) wil sociale woningen laten bouwen door private ontwikkelaars
op gronden van deze ontwikkelaar. De opdracht bestaat uit het ontwerp en de bouw van sociale woningen, samen
met de verkoop van de grond die bij deze woningen hoort.
De CBO-procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling met naleving van Europese
bekendmakingsregels. De procedure wil zoveel mogelijk aannemingsovereenkomsten binnen het beschikbare budget
afsluiten. Elk afgesloten contract behandelt de bouw van sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van
de grond aan een SHM.
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Concreet gaat het om de bouw van 31 appartementen met parkeerplaatsen op een braakliggend terrein
van 1505 m² in de nieuwe ontwikkeling Leanderhof (vroegere Bekaertsite), gelegen in het centrum van
Zwevegem.
De werken voor dit CBO-project starten in april 2021 en zullen maximum twee jaar duren.

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 31.12.2020
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 31.12.2020 249.592.671,43 EUR en zijn
samengesteld als volgt:
Materiële vaste activa: 229.352.615,68 EUR
zijnde terreinen en gebouwen
207.819.924,67 EUR
zijnde installaties, machines en uitrusting
45.586,26 EUR
zijnde meubilair en rollend materieel
80.424,62 EUR
zijnde overige materiële vaste activa
2.250,00 EUR
zijnde activa in aanbouw & vooruitbetalingen 21.404.430,13 EUR
Tijdens het afgelopen boekjaar zijn er investeringen verricht voor een bedrag van 20.725.604,89 EUR.
Dit betrof quasi uitsluitend investeringen m.b.t. terreinen en gebouwen inzake het huurpatrimonium, met
name een bedrag van 1.341.728,83 EUR en activa in aanbouw voor een bedrag van 19.360.087,29
EUR.
Verder gebeurden tijdens het boekjaar 2020 22.631.578,32 EUR overboekingen van rubriek 27 naar
rubriek 22. Dit betreft hoofdzakelijk de oplevering van Nieuw Kortrijk fase 1 (15.805.662,95 EUR). In
vergelijking met 2019 is dit een geringe daling, de overboeking bedroeg toen immers 24.861.471,18
EUR.
De afschrijvingen van het boekjaar bedroegen 5.222.001,92 EUR (zie verder), en liggen hiermee 6,33%
of 310.681,75 EUR hoger dan boekjaar 2019 (4.911.320,17 EUR).

Financiële vaste activa: 9.264,57 EUR
De financiële vaste activa betreffen borgtochten voor elektriciteit, gas en water; waarborgen voor OVAMbodemattesten, huur voor het administratief gebouw en een waarborg bij IMOG. Daarnaast werden er
aandelen aangekocht van Aster cv voor een waarde van 1.000 euro. De maatschappij is bewust geen
medeoprichter van deze coöperatieve waardoor geen oprichtersaansprakelijkheid geldt. De totale
financiële vaste activa zijn met 892,00 EUR gestegen t.o.v. 2019 (8.372,57 EUR).

Voorraden: 16.101.225,82 EUR
De voorraden van onroerende goederen bestemd voor de verkoop zijn als volgt samengesteld:
Onbebouwde gronden:
3.706.587,17 EUR
Bebouwde gronden sociale koopwoningen: 432.863,28 EUR
Woningen bestemd voor verkoop:
11.955.252,92 EUR
Sociale kavels:
6.522,45 EUR
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De voorraden zijn met 15,32% of 2.138.950,81 EUR toegenomen ten opzichte van 2019 (13.962.275,01
EUR). De voorraad van de onbebouwde gronden is in zeer beperkte mate gestegen (+ 6.083,00 EUR of
0,16%). Daarnaast is de voorraad van de gebouwen in aanbouw (die zijn bestemd voor verkoop) sterk
gestegen met maar liefst 2.358.945,31 EUR of 24,58%. De voorraad van de bebouwde gronden voor
sociale koopwoningen zijn opnieuw sterk gedaald met 226.077,50 EUR of een afname van 34,31%.

Vorderingen op ten hoogste één jaar:
1.336.256,26 EUR
Zijnde vorderingen m.b.t. handelsdebiteuren: 317.645,12 EUR (+ 187.571,57 EUR of +144,20%)
Zijnde overige vorderingen:
1.018.611,14 EUR (+ 528.208,53 EUR of +107,71%)
Het vermelde bedrag van de handelsdebiteuren bevat o.a. vorderingen op huurders t.b.v. 101.630,55
EUR (+ 42.670,61 EUR of +72,37%). De vorderingen op huurders zijn samengesteld uit een post
“Achterstal” t.b.v. 38.414,46 EUR (een daling van 16.202,32 EUR of 29,67%) en uit een post “Afbetaling
achterstal” t.b.v. 63.216,09 EUR. Deze post is gestegen met 58.872,93 EUR of 1.355,53% t.o.v. 2019.
Dit is m.a.w. een stevige toename van het aantal huurders die met achterstallen staan op hun
afbetalingsplan.
Verder bevatten de handelsdebiteuren vorderingen op kopers (t.b.v. 126.324,36 EUR). Dit is een stijging
met 124.524,36 EUR of +6.918,02%. Dit betreft hoofdzakelijk een vordering wegens een doorrekening
van kosten voor inrichting van een bibliotheek in Drie Hofsteden aan Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk.
Hiervan werd per 8 januari 2021 60.000 EUR ontvangen en per 22 maart 2021 64.521,36 EUR.
Daarnaast zijn er nog 62.745,70 EUR te innen opbrengsten (+ 26.001,07 EUR of +70,76%) en
107.559,59 EUR dubieuze debiteuren (+ 4.444,93 EUR of +4,31%) waarop 80.615,08 EUR
waardevermindering (+ 10.069,40 EUR of +14,27%) werd geboekt.

De overige vorderingen worden hoofdzakelijk samengesteld uit te ontvangen kapitaalsubsidies VKF t.b.v.
757.937,52 EUR (+ 554.867,48 EUR of + 273,24%) en te ontvangen creditnota’s t.b.v. 147.324,69 EUR.
De voorschotten van het Fonds Brunfaut blijven ongewijzigd op 118.533,15 EUR. Voorlopig dient een
tegemoetkoming van Domus Flandria nog steeds te worden teruggestort (10.054,09 EUR).
De kapitaalsubsidies werden hoofdzakelijk toegekend n.a.v. de projecten Cederlaan (224.962,17 EUR),
Nieuw Kortrijk fase 1 (297.820,22 EUR) en Kapel Ter Bedehof fase 1 (18.749,42 EUR).
De te ontvangen creditnota’s hebben hoofdzakelijk betrekking op de beheersvergoeding van de VMSW.

Geldbeleggingen: 643,13 EUR
De geldbeleggingen bestaan slechts uit enkele minimale participaties en zijn identiek aan deze van 2018
en 2019. 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: 1.524.003,27 EUR
Dit betreft alle liquide middelen die beschikbaar zijn voor de maatschappij en zijn uitgesplitst over de
verschillende elementen:
zijnde rekeningen courant VMSW:
1.171.912,51 EUR (- 3.698.893,58 EUR of -75,94%)
zijnde bankrekeningen, postcheque- en girodiensten: 348.931,88 EUR (- 840.235,90 EUR of -70,66%)
zijnde kassen:
3.158,88 EUR (+ 1.204,41 EUR of +61,62%)
De liquide middelen zijn in hun globaliteit gedaald met 4.537.925,07 EUR of afgenomen met 74,86%.
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Lopende rekeningen: 1.268.662,70 EUR
Deze rubriek heeft betrekking op over te dragen kosten ten belope van 161.471,51 EUR en verkregen
opbrengsten ten belope van 1.107.191,19 EUR. Deze verkregen opbrengsten hebben uitsluitend
betrekking op de FS3-subsidies.
De over te dragen kosten zijn relatief gezien sterk toegenomen (+ 111.210,90 EUR of +221,27%) maar
blijven dus gering t.o.v. het totaal van deze rubriek. Deze stijging t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt door een
ander timing van de facturatie van het onderhoudscontract van de liften en enkele verzekeringen. De
verkregen opbrengsten blijven ongeveer even hoog en namen toe met slechts 29.955,42 euro (+ 2,78%).

Passiva
Het vermogen van de maatschappij bedraagt per 31.12.2020 249.592.671,43 EUR en is als volgt
samengesteld:
Het eigen vermogen van de maatschappij steeg van 38.696.917,51 EUR in 2019 naar 39.096.101,54
EUR in 2020 of met 399.184,03 EUR of 1,03%. Het boekhoudkundig verlies van 276.437,06 EUR werd
gecompenseerd door een toename van de belastingvrije reserves op meerwaarden met 331.866,81 EUR
of +1,31% tot 25.633.173,48 EUR en een toename van de kapitaalsubsidies met 343.754,28 EUR of
+2,46% tot 14.337.213,57 EUR.
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
De voorzieningen en uitgestelde belastingen bedragen per einde boekjaar 4.145.319,37 EUR en bestaan
uit voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (3.222.497,26 EUR) en uitgestelde
belastingen (922.822,11 EUR).
De voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken zijn afgenomen met 288.430,11 EUR of
-8,22%, terwijl de uitgestelde belastingen slechts gering zijn toegenomen met 35.750,23 EUR of
+4,03%).

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen van de maatschappij is met 13.945.316,38 EUR of +7,25% gestegen ten opzichte
van vorig jaar en bedraagt 206.351.250,52 EUR versus 192.405.934,14 EUR het vorige jaar. Het
aandeel van het vreemd vermogen tegenover het balanstotaal is eveneens toegenomen van 81,65% in
2019 tot 82,68% in 2020.
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: 24.677.498,13 EUR
De reserves (incl. resultaatverwerkingen) per einde boekjaar bedragen 25.633.173,48 EUR
Zijnde wettelijke reserves
Zijnde onbeschikbare reserves
Belastingvrije reserves
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Het overgedragen resultaat per einde boekjaar bedraagt -955.675,35 EUR. Dit betekent een toename
van het negatieve resultaat t.b.v. 276.437,06 EUR of 40,70%.
De toename van de belastingvrije reserves vindt haar basis in de keuze tot het gespreid laten taxeren
van de gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van de huurwoningen in de Vlasbloemstraat en de
Garenstraat.

Kapitaal subsidies: 14.337.213,57 EUR
In het boekjaar 2020 werden extra kapitaalsubsidies toegekend voor nieuwe projecten die zijn
aangevangen in 2020. Daarnaast vond ook de jaarlijkse afboeking van de subsidies naar het resultaat
plaats, waardoor de integrale mutatie van de rubriek kapitaalsubsidies een toename van 343.754,28
EUR of 2,46% vertoont.
Op deze wijze is de balanspost gestegen van 13.993.459,29 EUR in 2019 naar 14.337.213,57 EUR in
2020.
Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 4.145.319,37 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 3.222.497,26 EUR en zijn
afgenomen met 288.430,11 EUR of 8,22% t.o.v. boekjaar 2019.
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)
zijn integraal weggevallen.
UITGESTELDE BELASTINGEN
De uitgestelde belastingen op de kapitaalsubsidies bedragen per einde boekjaar en per saldo 922.822,11
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: 189.002.837,29 EUR
Deze schulden zijn opgebouwd uit volgende deelcomponenten:
Kredietinstellingen (VMSW / NFS)
Overige schulden (Huurborgtochten)

187.651.252,75 EUR (+ 12.546.332,08 EUR of +7,17%)
1.351.584,54 EUR (+ 54.394,16 EUR of +4,19%)

De integrale stijging van de schulden op meer dan een jaar vindt haar oorsprong in de toename van de
investeringen enerzijds en de toename van koopprojecten anderzijds. De financiering van de
koopprojecten wordt doorgaans integraal afgelost van zodra een project wordt verkocht. Daarom kunnen
zich hier van jaar tot jaar grote verschillen voordoen. Het gebruik van het vreemd vermogen op langer
dan een jaar (waarbij beroep wordt gedaan op de modaliteiten van de VMSW) zorgt dat de eigen
middelen in buffer kunnen worden gehouden.

Schulden op minder dan een jaar: 15.747.419,01 EUR
De schulden op ten hoogste één jaar zijn als volgt samengesteld:
Leningen > 1 jr die binnen het bj vervallen
Leveranciersschulden en TOF
Belastingen
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Bezoldigingen en sociale bijdragen (provisie)
Overige schulden

91.562,96 EUR (- 25.957,77 EUR of +22,09%)
614.789,26 EUR (+ 274.313,85 EUR of +80,57%)

Zowel de schulden op lange termijn als de schulden op korte termijn zijn zo toegenomen. Dit komt door
het financieren van nieuwe projecten met vreemd vermogen.
De stijging van de belastingen betreft in hoofdzaak een toename van de verschuldigde BTW. Eind 2019
was dit 52.276,20 EUR terug te vorderen, eind 2020 was dit 641.572,02 EUR te betalen. Dit bestaat uit
196.111,71 EUR BTW naar aanleiding van de aangifte van het vierde kwartaal van 2020. Door de
integratie van de koopsector na de fusie, wordt er gewerkt onder het btw-stelsel en is er in 2020 een btwcontrole doorgegaan. Naar aanleiding van deze controle werden ook de facturen van de huurprojecten
nagezien en daarin bleken een aantal posten aan 21% btw door te storten ipv aan de gebruikelijke 6%
voor sociale huisvesting (bvb. brandblussers, verlichtingsarmaturen, keukentoestellen, omgevingsaanleg,
niet-residentiële oppervlaktes). Dit leidde tot een extra door te storten btw bedrag van in totaal
418.460,31 EUR. Naar aanleiding hiervan werden de facturen van 2020 gecontroleerd op de correcte
toepassing van het btw-stelsel en wordt voor nieuwe projecten afgesproken met aannemers en
architecten welke BTW-percentages van toepassing zijn.
De overige schulden zijn toegenomen wegens hogere ontvangen vooruitbetalingen van huurders (+
285.256,22 EUR). Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van de afrekening van
huurlasten en betreft een timingverschil. De afrekeningen werden per december verstuurd waardoor de
meeste betalingen pas in 2021 worden ontvangen. Verder zien we meer waarborgen van kopers m.b.t.
koopwoningen (+ 12.500 EUR).

Overlopende rekeningen van het passief: 1.600.994,22 EUR
Zijnde toe te rekenen kosten:
1.175.013,01 EUR (+ 35.457,76 EUR of +3,11%)
Zijnde over te dragen opbrengsten:
425.981,21 EUR (+ 382.971,70 EUR of +890,43%)
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. De sterke stijging
van de over te dragen opbrengsten heeft betrekking op de SBRE Subsidie voor Heule Zuidstraat fase 1.
4.1.2

BESPREKING VAN HET RESULTAAT
-

De omzet van de maatschappij bedraagt 10.896.365,07 EUR en bestaat hoofdzakelijk uit:
Huuropbrengsten (per saldo):
7.996.774,01 EUR (- 116.031,26 EUR of -1,43%)
Vergoedingen voor huurlasten en onderhoud:
450.366,50 EUR (- 66.487,32 EUR of -12,86%)
Vergoedingen voor leveringen:
445.882,43 EUR (- 15.316,75 EUR of -3,32%)
Verkopen onroerende goederen:
1.999.836,13 EUR (- 4.887.522,31 EUR of -70,96%)
Diversen:
3.506,00 EUR (+ 2.433,92 EUR of +227,03%)
De omzet van 2020 is daarmee 5.088.973,72 EUR of 31,84% lager dan in 2019 waar de omzet
15.985.338,79 EUR bedroeg. De daling van de huuropbrengsten werd veroorzaakt door COVID-19
gerelateerde vertragingen bij de infrastructuurwerken en de toewijzingsprocedures. Hoewel beiden na
de eerste lockdown een sterke inhaalbeweging maakten, heeft dit toch een invloed gehad op de
huurinkomsten van 2020. De verkoopopbrengsten zijn erg projectgebonden en daarmee inhoudelijk
al grilliger. Hoewel er van jaar tot jaar sterke verschillen kunnen bestaan in de timing van de verkoop
van onroerende goederen, stond het project van Heule Zuidstraat initieel gepland om te worden
verkocht in 2020. Omwille van COVID-19 zullen de aktes verleden worden in 2021.
Daarnaast heeft ook de administratieve vertraging in projecten waardoor woningen langer leegstaan
dan voorzien (cfr. punt 3.1.1. mbt Lange Munte) een negatieve impact.

-

De geproduceerde vaste activa bedraagt 27.898,76 EUR (- 1.894,94 EUR of -6,36%).
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-

De andere bedrijfsopbrengsten bedragen dit jaar 1.215.226,07 EUR, versus 919.771,21 EUR in 2019
(+ 295.454,86 EUR of +32,12%) en bestaan hoofdzakelijk uit de meerwaarden die werden
verwezenlijkt n.a.v. de verkoop van de huurwoningen in de Vlasbloemstraat en de Garenstraat t.b.v.
388.597,78 EUR, subsidies t.b.v. 274.421,56 EUR (-35,78%), recuperatie van BV in het kader van de
coronasteunmaatregelen t.b.v. 4.913,18 EUR, recuperaties van kosten t.b.v. 155.270,22 EUR
(+760,49%) wegens een recuperatie van gerechtskosten van verschillende huurders die in het
verleden niet correct werden afgesloten, vergoedingen door de VHM t.b.v. 274.130,96 EUR (+0,22%)
en diversen t.b.v. 140.620,64 EUR (-28,47%).

-

De niet recurrente bedrijfsopbrengsten zijn toegenomen met 136.670,11 EUR (+ 555,75%) tot
161.262,25 EUR. Dit betreft een terugname van voorzieningen m.b.t. kosten voor het TSA-project dat
al meer dan 10 jaar oud is. In samenspraak met de revisor werd dit bedrag afgeboekt.

-

De aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen bedragen per saldo 1.539.113,59 EUR (4.424.589,08 of -74,19%). Het belang van deze rubriek ten opzichte van de omzet (70 rekening)
bedraagt 14,13% terwijl dit vorig jaar 37,31% bedroeg.

-

De diensten en diverse goederen bedragen 3.062.254,64 EUR (- 28.149,16 EUR of -0,91%). Het
belang van deze rubriek ten opzichte van de omzet (70 rekening) bedraagt 28,10%, terwijl dit vorig
jaar maar 19,33% bedroeg.

-

De rubriek “Onderhoud en herstellingen” (een sub-rekening van de diensten en diverse goederen)
bedraagt 2.004.370,53 EUR t.o.v. 2.150.322,19 euro in 2019 (- 145.951,66 EUR of -6,79%) en
vertegenwoordigt het gros van de diensten en diverse goederen. Deze daling is het gevolg van
enerzijds een steeds verbeterend huurpatrimonium (hier is al sinds enkele jaren een inhaalbeweging
aan de gang) doch anderzijds ook wegens een uitstel van sommige werven n.a.v. COVID-19. Deze
zullen in 2021 ingehaald worden.

-

De diensten en diverse goederen omvatten daarnaast nog de volgende voornaamste rubrieken:
Zijnde kantoor- en administratiekosten:
146.169,70 EUR (- 32.637,30 EUR of -18,25%)
Zijnde aankopen water, gas en elektriciteit:
406.803,41 EUR (+ 14.751,76 EUR of +3,76%)
Zijnde verzekeringskosten:
132.500,04 EUR (+ 68.683,03 EUR of +107,62%)
Zijnde kosten voor akten en gerechtskosten:
86.928,78 EUR (- 27.530,28 EUR of -24,05%)
Zijnde diverse kosten:
89.519,29 EUR (+41.782,95 EUR of +87,53%)
Zijnde beheersvergoedingen VHM:
-130.139,14 EUR (- 117.164,69 EUR of +903,04%)
Zijnde zelfstandigen en uitzendkrachten:
311.427,60 EUR (+ 169.396,10 EUR of +119,27%)
Zijnde zitpenningen:
14.674,43 EUR (+ 520,93 EUR of +3,68%)
De daling van de kantoor- en administratiekosten wordt veroorzaakt door een afname van kosten
zoals kantoorbenodigdheden en drukwerken. Het thuiswerk n.a.v. COVID-19 is hier een oorzaak van.
De verzekeringskosten zijn tegenover 2019 sterk toegenomen. Dit komt vooral omdat er in 2019 een
negatieve correctie werd geboekt die betrekking had op 2018. Tevens werd voor nieuwe werven een
verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
De daling van de akte- en gerechtskosten wordt veroorzaakt door een geringer aantal geschillen t.o.v.
2019.
De stijging van de kosten voor tewerkstelling van zelfstandigen en uitzendkrachten vindt haar oorzaak
vooral in een stijging van laatstgenoemde.

-

De rubriek 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) bedraagt 937.197,59 EUR terwijl dit
vorig jaar 1.043.068,33 EUR was. Dit betreft een daling van 105.870,74 EUR of -10,15%. Tegenover
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2019 werd er minder personeel uitgedrukt in voltijdse equivalenten tewerkgesteld. Tegelijk werd er
wel meer beroep gedaan op zelfstandigen en uitzendkrachten.
-

De afschrijvingen bedragen 5.222.001,92 EUR en hebben daarmee een belang van 47,92% t.o.v. de
omzet (70-rekening). Vorig jaar bedroegen deze met 4.911.320,17 EUR nog 30,72%. Naar aanleiding
van de update van de dubieuze debiteuren, werd voor 10.069,40 EUR extra waardeverminderingen
op handelsvorderingen geboekt. Tegelijk werd 0,00 EUR waardeverminderingen op
handelsvorderingen teruggenomen.

-

Aan de voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken werd enerzijds een toevoeging
van 199.919,35 EUR geboekt. De opwaardering van de historische panden gedurende de afgelopen
jaren en de visie op het investeren in nieuwbouw zorgt er voor dat het groot onderhoud eerder gering
zal toenemen. Tegelijk werd een terugname van 488.349,46 EUR geboekt. Dit is een deel van de
provisie die werd afgeboekt wegens het opleveren van de grote renovatiewerken gedurende 2018,
2019 en 2020.

-

De rubriek andere bedrijfskosten bedraagt 990.983,64 EUR waarbij de onroerende voorheffing het
gros van de kosten vertegenwoordigt. Hiermee vertegenwoordigen de andere bedrijfskosten 9,09%
t.o.v. de omzet. Vorig jaar vertegenwoordigde deze post 1.016.343,75 EUR of 6,36% van de omzet.

-

Eén en ander heeft tot gevolg dat de bedrijfswinst 827.561,48 EUR bedraagt of 7,59% ten opzichte
van de omzet. Vorig jaar bedroeg het bedrijfsresultaat 1.338.416,06 EUR winst, of 8,37% ten opzichte
van de omzet.

-

Bij de financiële opbrengsten bedragen de intrestsubsidies 3.129.708,06 EUR (t.o.v. 2.595.334,17
EUR vorig jaar of +534.373,89 EUR of +20,59%), de kapitaalsubsidies 269.804,37 EUR (t.o.v.
262.250,66 EUR vorig jaar of +7.553,71 EUR of +2,88%), de diverse financiële opbrengsten 2.851,36
EUR (t.o.v. 438,90 EUR vorig jaar of +2.412,46 EUR +549,66%) en de opbrengsten uit de vlottende
activa 2.350,80 EUR (t.o.v. 3.410,57 EUR vorig jaar of -1.059,77 EUR of -31,07%). Samen zorgt dit
voor een totaal aan financiële opbrengsten van 3.404.714,59 EUR t.o.v. 2.861.434,30 EUR vorig
jaar. Dit betekent een toename van 543.280,29 EUR of 18,99% Uiteindelijk bedragen de financiële
opbrengsten 31,24% van de totale omzet (t.o.v. 17,90% vorig jaar).

-

De financiële kosten bedragen 4.174.380,84 EUR t.o.v. 3.854.121,75 EUR vorig jaar (+ 320.259,09
EUR of + 8,31%) en bestaan quasi uitsluitend uit intresten op leningen.

De conclusie is dat ná verrekening van financiële kosten en opbrengsten, een winst van 57.895,23 EUR
wordt opgetekend, wat tegenover de omzet een belang van 0,53% betekent. Vorig jaar resulteerde
dezelfde bewerking in een winst van 345.728,61 EUR of 2,16% t.o.v. de toenmalige omzet. De
winstdaling bedraagt 287.833,38 EUR (of -83,25%).

Tenslotte is er een saldo aan verschuldigde belastingen t.b.v. 29,19 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
276.437,06 EUR verlies, t.o.v. 399.042,49 EUR winst in 2019 (of -169,28%).
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4.2

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het verlies over het afgelopen boekjaar bedraagt na belastingen 276.437,06 EUR, en wordt als volgt
bestemd:
Resultaat van het boekjaar (verlies)
276.437,06 EUR
Over te dragen verlies
679.238,29 EUR
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4.3

OVERZICHT VAN DE KERNCIJFERS
2020
Omzet

10.896.365,07

100,00%

27898.76

0,26%

1.215.226,07

11,15%

161.262,25

1,48%

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1.539.113,59

14,13%

Diensten en diverse goederen

3.062.254,64

28,10%

Bezoldigingen

937.197,59

8,60%

Afschrijvingen

5.222.001,92

47,92%

Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Waardevermindering op vorderingen

10.069,40

0,09%

Voorziening voor risico's en kosten

-288.430,11

-2,65%

Andere bedrijfskosten

990.983,64

9,09%

0,00

0,00%

827.561,48

7,59%

4.143.951,35

38,03%

Andere financiële kosten

30.429,49

0,28%

Opbrengsten uit vlottende activa

2.350,80

0,02%

3.402.363,79

31,22%

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN

57.895,23

0,53%

Onttrekking aan uitgestelde belastingen

18.068,46

0,17%

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

20.012,79

0,18%

Belastingen op het resultaat

29,19

0,00%

Regularisatie van de geraamde belasting

0,00

0,00

WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR

55.921,71

0,51%

Onttrekking aan belastingvrije reserves

36.226,23

0,33%

Niet-recurrente bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST
Kosten van schulden

Andere financiële opbrengsten

Overboeking naar de belastingvrije reserves
TE BESTEMMEN WINST/VERLIES V/H BOEKJAAR
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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
Als gevolg van de coronacrisis wordt de vennootschap in het lopende boekjaar geconfronteerd met een
negatieve evolutie van het resultaat, met een impact op de financiële positie van de onderneming.
Specifiek komt dit door vertragingen in wederverhuur, vertragingen van lopende projecten m.b.t. verhuur
en verkoop en vertragingen m.b.t. de verkoopactiviteit zelf. Niettegenstaande er nog veel
onduidelijkheden zijn rond de toekomstige gevolgen van de coronacrisis, is de raad van bestuur de
mening toegedaan dat de continuïteit van de vennootschap gevrijwaard is.

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.
De raad van bestuur besluit bij het opstellen van de jaarrekening in de toelichting de toepassing van de
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit als volgt te verantwoorden:
Ingevolge art. 3:4-3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de raad van bestuur
de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te verantwoorden. De
raad van bestuur is van oordeel dat de continuïteit niet in het gedrang komt, gezien de vennootschap op
vandaag aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
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4.10

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS
Gedurende het voorbije boekjaar werden er door de commissaris bijzondere opdrachten vervuld:
Belastingadviesopdrachten t.b.v. 2.225 EUR
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten t.b.v. 11.972,50 EUR

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 0,18; of een daling van 0,28 ten opzichte van het
vorige boekjaar. Zowel de daling van de liquide middelen (- 4.537.925,07 EUR of -74,86%) als de stijging
van de schulden op korte termijn (+ 926.160,68 EUR of +6,25%) zorgen voor een druk op de liquiditeit.
De vorderingen op ten hoogste 1 jaar (+ 715.780,10 EUR of +115,36%) namen toe, doch onvoldoende
om de liquiditeit op peil te houden.
NETTO WINSTMARGE UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Met een netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitoefening van 0,37% wordt minder goed gedaan dan
de behaalde marge in 2019 (1,74%). De kosten uit de gewone bedrijfsuitvoering zijn sterker gestegen
dan de opbrengsten.
SOLVABILITEITRATIO
De solvabiliteitsratio bedraagt 9,92% tegenover 10,48% in 2019.
Het vreemd vermogen op lange termijn t.o.v. het balanstotaal bedraagt 75,72% t.o.v. 74,85% in 2019.
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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 2020 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 2020 5 klachten. Deze klachten gaan grotendeels over technische zaken in het
patrimonium.
Het afgelopen jaar werden de afspraken met de technische onderhoudsfirma geactualiseerd en verder
verbeterd. De interventietermijnen zijn verder verfijnd, vastgelegd en worden bewaakt.
De aannemers sturen hun planning door waardoor er een betere opvolging kan gegarandeerd worden.
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OVERZICHT TOENAME HUURPATRIMONIUM
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IMPACT PROJECTEN OP HUURPATRIMONIUM (AANTAL WONINGEN)
Project

Jaartal start
werken

Jaartal einde
werken

Tuighuisstraat
Blauwe Poort fase 1
Blauwe Poort fase 2
Nieuw Kortrijk fase 1
Nieuw Kortrijk fase 2
Nieuw Kortrijk fase 3 (+/-)
Kapel ter Bedehof fase 1

2020
2021
2024
2018
2020
2023

2022
2023
2026
2020/2021
2022
2025

2018

Kapel ter Bedehof fase 2
Cederlaan fase 1

Aantal panden Aantal panden in + of - tov
aanvang
einde
aanvang

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2020

18
69
49
105
27
53
9

31
47
49
105
38
104
9

2021

2023

24

24

0

2018

2021

45

76

31

Cederlaan fase 2

2022

2024

53

51

-2

-12

10

Lange Munte (nieuwbouwfase)

2022

2024

47

144

97

-47

144

2025
Drie Hofsteden IV 119 apt
2016
Drie Hofsteden V: in gebruik okt/2017 2015

2027
2019
2017

53

51

100
120

119
109

-2
19
-11

Lange Munte (renovatiefase)

-18

2023

13
-22
0
0
11
51

38
-24

2027

31
-69

-83

2026

47

45
35
-53

104

0
-45

76

-2
19

Nieuwbouw
Drie Hofsteden VI

2017

2018

0

32

32

De Knok

2015

2019

33

41

8

Zuidstraat fase 1

2018

2020

0

18

18

Zuidstraat fase 3

2021

2023

0

38

38

Peperstraat

2023

2025

16

16

Kloosterstraat

2020

2022

0
0

14

14

14

Sionwijk fase 1

2022
2025

2024
2027

58

78
44

858

1189

20
0
331

-58

44

Sionwijk fase 2
totaal

32
41
18
38
16
78
-44
15

14

saldo aan/verkopen woningen:

-1

-1

totaal aantal woningen op 31/12:

2451

2464

totaal :

-51

44

52

-37

32

232

74

0

44

2516

2479

2511

2743

2817

2817

2861

JAARREKENING OP 31 DECEMBER 2020
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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam:

WONEN REGIO KORTRIJK

Rechtsvorm:

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Adres:

Nieuwstraat

Postnummer:
Land:

8500

Nr: 13
Gemeente:

Bus:

Kortrijk

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Gent, afdeling Kortrijk

Internetadres:
Ondernemingsnummer

BE 0405.342.610

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

20-09-2017

31-05-2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2020

tot

31-12-2020

Vorig boekjaar van

01-01-2019

tot

31-12-2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL-kap 6.1, VOL-kap 6.2.1, VOL-kap 6.2.2, VOL-kap 6.2.3, VOL-kap 6.2.4, VOL-kap 6.2.5, VOL-kap 6.3.4, VOL-kap
6.4.1, VOL-kap 6.4.2, VOL-kap 6.5.1, VOL-kap 6.5.2, VOL-kap 6.7.2, VOL-kap 6.8, VOL-kap 6.14, VOL-kap 6.15, VOLkap 6.17, VOL-kap 6.18.1, VOL-kap 6.18.2, VOL-kap 6.20, VOL-kap 7, VOL-kap 8, VOL-kap 9, VOL-kap 11, VOL-kap
12, VOL-kap 13, VOL-kap 14, VOL-kap 15

1/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vennootschap
VEYS Maxim
Kapelstraat 4
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-06-2017

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

ALLIJNS Wouter
Dottenijsestraat 31
8510 Bellegem
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-06-2017
VERDIN Christian
Diksmuidekaai 11/92
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-06-2017
VERMEERSCH Matthijs
Brouwerijstraat 25
8530 Harelbeke
BELGIË
Begin van het mandaat: 29-06-2017
ACHRIFI Hayat
Jan Breydellaan 124
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
AHOUNA Mohamed
Zwevegemsestraat 154/12
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
ASLANYAN Madlen
Louis Verweestraat 8/12
8500 Kortrijk
BELGIË

2/31

Nr.

BE 0405.342.610

Begin van het mandaat: 24-06-2019

VOL-kap 2.1
Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Bestuurder

BYTTEBIER Koen
Min. Liebaertlaan 53c/02
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
CRAEYNEST Mario
Tientjesstraat 20
8501 Heule
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
DEWAELE Charka
Milleniumstraat 70
8793 Sint-Eloois-Vijve
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
SOENS Rik
Bermkouter 4
8791 Beveren (Leie)
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
DECALUWE Veronique
Theodoor Sevenslaan 82/0012
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019
VANDENBUSSCHE Annelies
Leiestraat 93
8520 Kuurne
BELGIË
Begin van het mandaat: 24-06-2019

VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B-00083)
BE 0433.608.707
President Kennedypark 1a
8500 Kortrijk
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-06-2020
Einde van het mandaat: 29-05-2023

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDELANOTTE Frank (A01476)
President Kennedypark 1/a
8500 Kortrijk
BELGIË

3/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

4/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

6.1
6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1/6.6

6.6

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

229.361.880,25

213.887.427,24

229.352.615,68
207.819.924,67
45.586,26
80.424,62

213.879.054,67
189.072.013,24
49.858,98
79.011,29

2.250
21.404.430,13
9.264,57

2.250
24.675.921,16
8.372,57

9.264,57
1.000
8.264,57

8.372,57
8.372,57

20.230.791,18

21.772.819,02

16.101.225,82
16.101.225,82

13.962.275,01
13.962.275,01

29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1

16.101.225,82

20/58

13.962.275,01

1.336.256,26
317.645,12
1.018.611,14
643,13

620.476,16
130.073,55
490.402,61
643,13

643,13
1.524.003,27
1.268.662,7

643,13
6.061.928,34
1.127.496,38

249.592.671,43

235.660.246,26

5/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 3.2
Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Inbreng
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Andere
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Statutair onbeschikbare reserves
Inkoop eigen aandelen
Financiële steunverlening
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

6.7.1

6.8

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

Boekjaar

10/15
10/11
10
100
101
11
1100/10
1109/19
12
13
130/1
130
1311
1312
1313
1319
132
133
14
15

39.096.101,54

38.696.917,51

81.389,84
81.389,84
204.872,81
123.482,97

81.389,84
81.389,84
204.872,81
123.482,97

25.633.173,48
20.789.065,59
15.776,82

25.301.306,67
20.789.065,59
15.776,82

113.990,54

113.990,54

20.659.298,23
4.844.107,89

20.659.298,23
4.512.241,08

-955.675,35
14.337.213,57

-679.238,29
13.993.459,29

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168

4.145.319,37

4.557.394,61

3.222.497,26

3.670.322,73

0
922.822,11

159.395,36
887.071,88

17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48

206.351.250,52

192.405.934,14

189.002.837,29
187.651.252,75

176.402.111,05
175.104.920,67

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

Vorig boekjaar

Codes

6.9

6.9

6.9

6.9

3.222.497,26

187.651.252,75

1.351.584,54
15.747.419,01

3.510.927,37

175.104.920,67

1.297.190,38
14.821.258,33

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

10.191.777,61

8.892.956,42

3.501.119,1
3.501.119,1

4.690.136,65
4.690.136,65

45
450/3
454/9
47/48
492/3

1.439.733,04
1.348.170,08
91.562,96
614.789,26
1.600.994,22

897.689,85
780.169,12
117.520,73
340.475,41
1.182.564,76

6/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 3.2
Toel.

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Codes
10/49

Boekjaar

249.592.671,43

Vorig boekjaar

235.660.246,26

7/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

6.10

6.10
6.12

6.10

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

70/76A
70

12.300.752,15
10.896.365,07

16.959.495,84
15.985.338,79

71
72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

27.898,76
1.215.226,07
161.262,25
11.473.190,67
1.539.113,59
3.679.218,37
-2.140.104,78
3.062.254,64
937.197,59

29.793,7
919.771,21
24.592,14
15.621.079,78
5.963.702,67
3.405.447,58
2.558.255,09
3.090.403,8
1.043.068,33

5.222.001,92

4.911.320,17

630

6.10

631/4

10.069,4

50.991,64

6.10
6.10

635/8
640/8

-288.430,11
990.983,64

-455.432,07
1.016.343,75

6.12

6.11
6.12
6.11

6.12

6.13

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

827.561,48
3.404.714,59
3.404.714,59
2.350,8
3.402.363,79
4.174.380,84
4.174.380,84
4.143.951,35

30.429,49

681,49
1.338.416,06
2.861.434,3
2.861.434,3
3.410,57
2.858.023,73
3.854.121,75
3.854.121,75
3.853.836,6

285,15

57.895,23
18.068,46
20.012,79
29,19
29,19

345.728,61
17.138,11

55.921,71
36.226,23
368.585
-276.437,06

362.844,51
36.197,98

22,21
22,21

399.042,49

8/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan de inbreng
aan de reserves
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de inbreng
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
Vergoeding van de inbreng
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Boekjaar

Vorig boekjaar

-955.675,35
-276.437,06
-679.238,29

-679.238,29
399.042,49
-1.078.280,78

-955.675,35

-679.238,29

9/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.3.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

8161
8171
8181
8191
8251P

1.341.728,83
63.964,53
22.631.578,32
269.264.178,23
XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
245.354.835,61

8211
8221
8231
8241
8251
8321P

XXXXXXXXXX

8271
8281
8291
8301
8311

5.195.353,76

8321

56.282.822,38

33.922,58

61.444.253,56

207.819.924,67

10/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.3.2
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

8162
8172
8182
8192
8252P

105.785,91
XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
105.785,91

8212
8222
8232
8242
8252
8322P

XXXXXXXXXX

8272
8282
8292
8302
8312

4.272,72

8322

60.199,65

55.926,93

45.586,26

11/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.3.3
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

8163
8173
8183
8193
8253P

507.965,42

23.788,77

531.754,19
XXXXXXXXXX

8213
8223
8233
8243
8253
8323P

XXXXXXXXXX

8273
8283
8293
8303
8313

22.375,44

8323

451.329,57

24

80.424,62

428.954,13

12/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.3.5
Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8195P

XXXXXXXXXX

8165
8175
8185
8195
8255P

2.250
XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

26

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
2.250

8215
8225
8235
8245
8255
8325P

0

XXXXXXXXXX

8275
8285
8295
8305
8315
8325

2.250

13/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.3.6
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

27

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

8166
8176
8186
8196
8256P

24.675.921,16

19.360.087,29
-22.631.578,32
21.404.430,13
XXXXXXXXXX

8216
8226
8236
8246
8256
8326P

XXXXXXXXXX

8276
8286
8296
8306
8316
8326

21.404.430,13

14/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

(+)/(-)
(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

1.000

8363
8373
8383
8393
8453P

1.000
XXXXXXXXXX

8413
8423
8433
8443
8453
8523P

XXXXXXXXXX

8473
8483
8493
8503
8513
8523
8553P
8543
8553
284
285/8P
8583
8593
8603
8613
8623
8633
285/8

XXXXXXXXXX

1.000
XXXXXXXXXX

8.372,57

108

8.264,57

8653

15/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag
Edele metalen en kunstwerken
Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

51
8681
8682
8683
52
8684
53

643,13
643,13

643,13
643,13

8686
8687
8688
8689
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Verkregen opbrengsten subs VMSW
Over te dragen kosten

1.107.191,19
161.471,51

16/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
204.872,81
Bedragen

204.872,81

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
gewone aandelen, nominale waarde 0,01 euro

Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

204.872,81

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

123.482,97
XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, nietgestort bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

20.487.281

Boekjaar

8761
8762
8771

17/31

Nr.

BE 0405.342.610

VOL-kap 6.7.1
Codes

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Boekjaar

8781
Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE
INBRENG IN NIJVERHEID)
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
42

10.188.256,5

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912
8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Codes

10.188.256,5

3.521,11
10.191.777,61
34.702.580,77

34.702.580,77

1.351.584,54
36.054.165,31
152.948.671,98

152.948.671,98

152.948.671,98
Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
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Codes

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vennootschap
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de vennootschap

Boekjaar

9061

8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062
Codes

Boekjaar

9072
9073
450

1.348.170,08

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076
9077

90.134,14
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Toe te rekenen interesten (VMSW)
Over te dragen opbrengsten

1.175.013,01
425.981,21
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de vennootschap

9086
9087
9088
620
621
622
623
624

14
13,5
21.335

15
15,9
25.214

684.609,21
168.223,7
45.184,11
39.180,57

777.247,32
179.070,73
47.687,93
39.062,35

635

9110
9111
9112
9113

10.069,4

54.485,41
3.493,77

9115
9116

199.919,35
488.349,46

202.820,13
658.252,2

640
641/8

937.512,21
53.471,43

1.001.626,92
14.716,83

9096
9097
9098
617

3
2,5
5.118
185.733,78

1
1
1.760
48.091,08
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FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen
Andere

9125
9126

269.804,37
3.129.708,06

262.250,66
2.595.334,17

754

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
Geactiveerde interesten
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen
Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de
verhandeling van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen
Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
Andere

6501
6502

13.193,19

6.543,58

6510
6511

653
6560
6561
654
655
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's
en -kosten
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's
en kosten
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

NIET-RECURRENTE KOSTEN
Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente financiële kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten
(-)

76
76A

Boekjaar

Vorig boekjaar

161.262,25

24.592,14

161.262,25

24.592,14

760
7620
7630
764/8
76B
761

159.395,36

1.866,89

24.592,14

7621
7631
769
66
66A
660

681,49
681,49
681,49

6620
6630
664/7
6690
66B
661
6621
6631
668
6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140

29,19
29,19

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

Boekjaar

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

9145
9146

1.844.828,84
206.242,25

490.128,2
437.852

9147
9148

171.589,95

192.062,11

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar)
Door de vennootschap
Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN
DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9501
9502

9503
9504
Codes

14.674,43

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS
(ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen)
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

6.850

9505

95061
95062
95063

2.225
11.972,5

95081
95082
95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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Waarderingsregels
Regels inzake de waardering in de inventaris, de vaststelling en de aanpassing van de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de
voorzieningen voor risico's en kosten.
-Patrimonium EHGW
Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur worden samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld tegen de
aankoopprijs of de waarde van de opbouw, de schulden en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigde bedrag.
In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire intresten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode
die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.

De afschrijvingen worden berekend voor:
- de verhuurde woningen over 66 jaar, op basis van 1,5% van de 5/6 huidige boekwaarde
- de verhuurde garages over 66 jaar, op basis van 1,5% van de 5/6 huidige boekwaarde
- gebouwen vanaf 1997 over 50 jaar, op basis van de werkelijke kost (= grondprijs niet inbegrepen)
- gebouwen vanaf 2011 over 33 jaar, op basis van de werkelijke kost (= grondprijs niet inbegrepen)
- bestaande installaties voor centrale verwarming over 30 jaar
- nieuwe installaties voor centrale verwarming vanaf 2004 over 20 jaar
- liften over 30 jaar
- renovatie tot en met 2003, over 66 jaar
- renovaties vanaf 2004:
over 15 jaar: - centrale verwarming
- keukenmeubilair
- sanitaire installaties
over 33 jaar: - PVC-renovaties
- elektrische installaties
- diversen bij volledig vernieuwen woning
- vanaf 2004 worden nieuwe investeringen pro rata afgeschreven op dagbasis
- ingekochte woningen OCMW (2004)
over 20 jaar: - Aalbeke, Oudstrijderslaan
- Marke, Lijnzaadstraat
over 30 jaar: - Aalbeke, Aalbekekerkstraat
- Rollegem, Tulpenpark
- Marke, Halewainstraat

- Patrimonium GW
Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, worden de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld tegen de
aankoopprijs of de waarde van opbouw, de schulden en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag.
In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire interesten op ontleende kapitalen begrepen, die betrekking hebben op de
periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.
De afschrijvingen worden berekend voor :
- de verhuurde gebouwen, over 66 jaar, op basis van een jaarlijkse quotiteit van 1,5 % van de 5/6e van de totale waarde (grond inbegrepen); de
nieuwe huurwoningen, die in gebruik werden genomen vanaf het boekjaar 1997, over 50 jaar; de renovatiekosten vanaf het boekjaar 1996, over
15,33 of 50 jaar;
- de garages, autoboxen en bergplaatsen buiten de werf, over 25 jaar (grond niet inbegrepen);
- de administratieve gebouwen en autostandplaatsen, over 33 jaar, op basis van een jaarlijks afschrijvingspercentage van 3 %(grond niet
inbegrepen);
- de installaties voor centrale verwarming op basis van 3,5 % per jaar (uitgezonderd C.V. op elektriciteit = 2,5 %);vanaf het boekjaar 2007
over 15 jaar (6,67 % per jaar, uitgezonderd C.V. op elektriciteit =5 %);
- de liften op basis van 3,5 % per jaar; vanaf boekjaar 2007 over 20 jaar (5% per jaar);
- de woninguitrustingen, het bouwplaats-en rollend materieel, het kantoormaterieel en meubilair, het informaticamaterieel, over 10 jaar; vanaf
het boekjaar 2007 worden volgende percentages toegepast:brandblustoestellen 20%;fietsenrekken 10%;videobewakingssystemen 20%;brandbeveiliging
10%;bouwplaatsmaterieel 20%;kantoormeubilair 10%;kantoormaterieel 20%;informaticamaterieel 33,33%(uitgezonderd softwarelicenties 20%);rollend
materieel 20%;kantoorinrichting 5%.

- Patrimonium ZWV
Vaststelling en aanpassing van de afschrijvingen en voorzieningen.
-

Huurwoningen van voor 1997 : 66 jaar (grond inbegrepen)
Huurwoningen vanaf 1997 : 50 jaar
Huurwoningen en alle andere investeringen na 2011 : 33 jaar
Garages van voor 2004: 20 jaar , vanaf 2005 : 25 jaar
Kantoorgebouw op 30 jaar
Liften, centrale verwarming en CV ketels tem 2004 : 15 jaar, vanaf 2005 : 25 jaar
Renovatie vanaf boekjaar 2005 : 15, 25, 33 of 50 jaar.
Woninguitrustingen tem 2004 : 10 jaar ,vanaf 2005 : 15 jaar
Kantoorinrichting, kantoormeubilair : 10 jaar
Kantoormateriaal, rollend materiaal, bouwplaatsmateriaal : 5 jaar
Informaticamaterieel : 3 jaar

De kapitaalsubsidies verkregen voor verhuurde woningen a rato van het afschrijvingspercentage van de opgerichte gebouwen.
Debiteurenreglement
PROCEDUREHUURACHTERSTALLEN
Overeenkomstig de huurovereenkomst dient de huur voor de 5de van de maand te worden betaald voor de huur van de lopende maand.
Omstreeks de 20ste van de lopende maand wordt gecontroleerd of de huur werd betaald. Bij niet-betaling wordt een 1ste schriftelijke aanmaning
verstuurd.
In het begin van de tweede maand wordt een tweede schriftelijke aanmaning verstuurd aan de huurder met huurachterstal, met verzoek tot
betaling van de huur van de voorbije en van de lopende maand.
Omstreeks de 10de van de tweede maand wordt een derde brief, zijnde een ingebrekestelling, verstuurd (aangetekend en per gewone brief).
De huurder kan de maatschappelijk werker contacteren voor een afbetalingsplan van de huurachterstal. Elke totstandkoming van een
afbetalingsplan gebeurt in overleg en met akkoord van de directeur. Per gewone brief wordt het afbetalingsplan met duidelijke vermelding van
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het bedrag dat per maand moet worden betaald en de ingangsdatum. Aan de huurder wordt gevraagd het dubbel van dit schrijven voor akkoord te
ondertekenen en terug te sturen.
In het kader van het opvolgen van de huurachterstal neemt de maatschappelijk werker ook zelf contact met de desbetreffende huurder (huisbezoek
en/of telefonisch).
lndien de huurachterstal na bovenvermelde verzoeken niet wordt vereffend of afgekort, wordt omstreeks het einde van de tweede maand de
juridische procedure die tot uithuiszetting kan leiden, opgestart.

Boeking van de huurachterstallen
De betreffende huurachterstallen zijn zowel van vertrokken als zittende huurders, en betreft openstaande vorderingen m.b.t. huur, huurlasten
en onderhouds-en herstellingskosten.
De rekening "Dubieuze vorderingen" is uitgesplitst in een rek. "Dub. vord. vertrokken huurders" en "Dub. vord. zittende huurders".
De achterstallige huren worden dubieus genoemd op het ogenblik dat de recuperatie van de achterstal onzeker is.
Is dit risico er nog steeds op het einde van het boekjaar, dan wordt de vordering dubieus gezet behalve indien er een aanvaard afbetalingsplan
is. Op datzelfde moment wordt er een waardevermindering van 60 % geboekt.
Wanneer blijkt dat de dubieuze vordering definitief oninvorderbaar is op basis van een vonnis of een ander officieel document , wordt bij de
eindejaarsverrichtingen de dubieuze vordering afgeboekt als definitief verlies.
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

339

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1.

Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

9,7

4,8

4,8

Deeltijds
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1002

4,8

0,2

4,7

1003

13,5

4,9

8,6

Voltijds

1011

15.026

6.923

8.103

Deeltijds

1012

6.309

117

6.192

Totaal

1013

21.335

7.040

14.295

Voltijds

1021

680.939,61

271.229,79

409.709,81

Deeltijds

1022

256.257,98

6.489,55

249.768,43

Totaal

1023

937.197,59

277.719,34

659.478,25

1033

20.246,3

6.391,75

13.854,55

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

25.214

8.725

16.489

Personeelskosten

1023

1.043.068,33

360.941,19

682.127,14

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

15,9

5,7

10,2
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (VERVOLG)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

1. Voltijds

Codes

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

9

5

12,7

110

9

5

12,7

120

4

1

4,5

1200

4

1

4,5

121

5

4

8,2

1210

2

3

4,2

111
112
113

1201
1202
1203

1211
1212

2

1213

1

1

2
2

9

5

12,7

130
134
132
133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de vennootschap

Codes

1.

Uitzendkrachten

2.

150

2,5

151

5.118

152

185.733,78

Ter beschikking
van de
vennootschap
gestelde personen
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

205

5

210

4

211

1

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

2

5,9

2

1,9

4

212
213

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

5

3

6,7

310

4

1

4,8

311

1

2

1,9

5

3

6,7

312
313
340
341
342
343

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

Vrouwen

5801

5 5811

9

5802

42 5812

75

5803

5.323,63 5813

9.630,99

58031

5.226,19 58131

9.407,14

58032

97,44 58132

223,85

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap

5821

6 5831

11

5822

45 5832

82

5823

1.784,39 5833

3.228,91

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap

5841

5851

5842

5852

5843

5853
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