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VOORWOORD 
 

 

Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) is een dochteronderneming van de stad 

Kortrijk, die op een zelfstandige en bedrijfsmatige wijze vastgoed ontwikkelt en het nieuwe Kortrijk 

als aantrekkelijke woonstad op de kaart van Vlaanderen plaatst. Het Stadsontwikkelingsbedrijf 

Kortrijk werd na 15 jaar in 2013 door de komst van een nieuwe legislatuur geconfronteerd met een 

omslag. Na het overgangsjaar 2013 heeft de heropbouw in 2014 verder gestalte gekregen op basis 

van de nieuwe statuten en beheersovereenkomst. 

 

AGB SOK heeft zich in 2014 ook voorbereid op de nieuwe BBC structuur.  

Om de Beleids– en beheerscyclus (BBC) duidelijk en transparant te maken en te houden, is 

rapportering nodig. Dit gebeurt via: 

 

- een meerjarenplan en meerjarenbegroting 

- een jaarlijks ondernemingsplan en budget 

- een jaarverslag en een jaarrekening 

 

Het meerjarenplan en meerjarenbegroting is verwerkt in de brochure AGB SOK 2.0.2.0. In dit 

strategisch meerjarenplan wordt toegelicht op welke wijze het AGB SOK zijn taak de komende jaren 

aanpakt. Voor 2015 is een ondernemingsplan opgesteld, het nieuwe ondernemingsplan en budget 

2016 volgt medio dit jaar. Voorliggende rapportage betreft het jaarverslag en de jaarrekening 2014. 

 

In de jaarrekening van het AGB SOK 2013 is een correctie doorgevoerd van de vastgoedvoorraad om 

een betrouwbaar beeld te geven van de huidige situatie. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat 

voor 2013. In 2014 is deze basis van waardering op aankoopwaarde aangehouden. Met name door 

het opnemen van de vordering op de stad voor de kosten van het politiebureau en de inkomsten uit 

Bouvekerke is in 2014 een positief resultaat behaald. De balanspositie is feitelijk verbeterd door het 

uittreden van onze partner Foruminvest uit het Pandenfonds NV en de overdracht van de 

betreffende aandelen voor 1 EUR. Omdat er geen herwaardering heeft plaatsgevonden is deze 

waarde nog niet toegevoegd aan de activa.  

 

Naar een “LEVENDIG KORTRIJK”, dat is de opgave waar we met zijn allen voor staan. Ook het 

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) heeft hier zijn steentje in 2014 toe bijdragen. Met name 

door uit te gaan van een langetermijnvisie, pragmatische aanpak en een goede samenwerking met 

de stad.  
 
 

 

Wout Maddens ir. Ben Mertens 

Voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK General Manager AGB SOK 
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1. ALGEMENE VISIE 
 
 
In het meerjarenperspectief 2014-2019 wordt door het AGB SOK meer ingezet op de totale 

strategische ontwikkeling van de stad. Er wordt hierbij meer gefocust op een stad die leeft, beleeft 

en functioneert dan op een stad als een museum van oude en nieuwe monumenten. Met een 

ontwikkelingspotentieel van circa 200.000 m² grondoppervlakte, een nauwelijks stijgende bevolking, 

een nagenoeg stabiliserende job-ratio (aantal jobs versus bevolking) en een inkrimping van 

retailactiviteiten, is de uitdaging voor de komende jaren groot: er moeten projecten ontwikkeld 

worden die een functionele kwaliteit toevoegen aan de stad, zonder de leegstand te vergroten.  

 

In dit kader zal Kortrijk de komende jaren moeten inzetten op faseren en temporiseren. Investeren in 

een tijdelijke invulling is soms wellicht beter dan een ontwikkeling met nieuwe leegstand op andere 

locaties. De stad Kortrijk en het AGB SOK zullen hierbij dus op een nieuwe, creatieve wijze 

eensgezind en harmonieus moeten investeren zodat grondbezitters naast hun eigen financiële status 

ook het maatschappelijke belang laten prevaleren.  

 

De focus ligt hierbij op een centrumstrategie, woon- en vastgoedprojecten en projectondersteuning. 

Dit alles afgestemd op de algemene stadsstrategie.  

 

We stellen vast dat veel stadsprojecten los van het AGB SOK een eigen weg zijn gegaan. Wat ons 

ertoe aanzet om erop te wijzen dat het AGB SOK beschikbaar is en blijft om het proces- en 

projectmanagement van de stadsprojecten op zich te nemen. In het ondernemingsplan 2011-2013 

werd dit al bepleit en in dit meerjarenplan 2014-2019 stellen we deze intentie dan ook als één van de 

doelstellingen. 

 

Het AGB SOK wil zich de komende jaren in eerste instantie versterken als een stevige, daadkrachtige 

organisatie die in opdracht van de stad en voor gelieerde organisaties een belangrijke rol speelt als 

expert en partner in vastgoed, bouw-, woon- en stadsprojecten. Naast de dienstverlening voor 

anderen zal het AGB SOK als zelfstandige ontwikkelingsmaatschappij eigen initiatieven ontplooien, 

realiseren en commercialiseren. 
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2. ACTIVITEITEN 
 

 

Binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC), waarin op aangeven van de Vlaamse regering een reeks 

regels voor het strategisch meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de 

lokale besturen en provincies zijn opgenomen, wordt een relatie gelegd met de 10 door de stad 

geformuleerde engagementen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ en met de 10 hoofdactiviteiten van het 

AGB SOK.  

 

Dit zijn de engagementen: 

1. Een stad die luistert en in dialoog gaat;  

2. Een stad die verjongt en ‘vergroent’; 

3. Een stad die onderneemt en deelt; 

4. Een stad die veilig en proper is; 

5. Een stad die betaalbaar is; 

6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s; 

7. Een stad die beweegt, durft en verandert; 

8. Een stad die verenigt en verbindt; 

9. Een stad met veel ‘goesting’ en ambiance; 

10. Een stad die transparant en sober is. 

 

Deze engagementen zijn vastgelegd in het bestuursakkoord van deze legislatuur. Aansluitend op 

deze engagementen en op de basis van statuten en een nieuwe beheersovereenkomst, zijn de missie 

en de tien hoofdactiviteiten van het AGB SOK bepaald. 

 

Het stadsbestuur ambieert een levendig Kortrijk. In dat kader concentreert de missie van het AGB 

SOK zich rondom de… 

 

IMMOBILIAIRE VASTGOED & ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN VOOR DE STAD. 
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De hoofdactiviteiten van het AGB SOK zijn: 

 

1. Kenniscentrum 

Het AGB SOK zal zich verder ontwikkelen als kenniscentrum: als proces- en 

projectmanagementbureau, als vastgoedexpertisebureau, als adviseur en bovenal als 

woonwinkel voor de consument. 

 

De eerste onderzoeken voor een woonwinkel leveren een positief beeld op om in 2015 tot 

implementatie over te kunnen gaan. Door de andere benadering is op beleidsniveau 

geadviseerd op het gebied van woonregie, leegstand, renovatie etc. 

 

2. Proces- en projectmanagement 

Vele steden werken samen met een autonoom proces- en projectmanagementbureau. Dit is 

essentieel bij een eenduidige professionele aanpak: verantwoording van Geldbeheer, 

Risicomanagement, Organisatorische efficiencie, Tijdmanagement, Inhoudelijke functionaliteit, 

Communicatiemanagement, en Kwaliteit (GROTICK). Het AGB SOK kan deze functie invullen. 

 

In 2014 zijn hiervoor enkele verkennende oriëntaties gepleegd maar deze leiden pas in 2015 

tot daadwerkelijke acties bijvoorbeeld als bouwheer voor de Fuifzaal.  

 

3. Woonprojecten 

In de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 

staat bepaald dat het AGB SOK het ontwikkelingsgedeelte zal uitvoeren van het stedelijk 

woonontwikkelingsprogramma, met als ambitie een substantiële toename van het aanbod aan 

budgetwoningen in de stad. Binnen het AGB SOK zal veel aandacht worden besteed aan het 

wonen en de uitwerking van werkbare constructies om deze ambitie te concretiseren (vb. 

financieringsmechanisme, opvolgingssystemen, actief aankoopbeleid). De stad moet een 

compleet aanbod bieden: gezinswoningen, budgetwoningen, levenslang wonen, 

studentenwoningen, collectief wonen, starterswoningen, assistentiewoningen, lofts, luxe-

appartementen, ….  

 

In 2014 lag de focus met name op de volgende woonprojecten: 

o Verkoop verkaveling Bouvekerke 

o Voorbereiding buurttuin en woonontwikkeling Zwevegemsestraat  

o Voorbereiding Cohousingsproject Kop van Prado 

o Uitwerking Vetex samen met Matexi 

o Vermarkten Belgacomsite aan Project2 

 

4. Stadsprojecten 

Diverse grote stadsprojecten worden concreet en zijn overgegaan naar eigen 

projectmanagementorganisaties. Zoals bepaald in de beheersovereenkomst is het AGB SOK de 

preferentiële partner van de stad Kortrijk voor de ontwikkeling van stadprojecten.  Het AGB 

SOK wil deze rol graag volop invullen.  

De diverse ontwikkelingen van projecten omvatten een veel langere periode dan een 

legislatuur. Zeker in het licht van de demografische ontwikkelingen en de marktpotentie is het 

al te snel omzetten in realisaties niet altijd verstandig. Fasering, tijdelijke invullingen, 

verdunning en vergroening, dynamiek en slimme verdichting in het centrum zijn doelen die de 

nodige aandacht verdienen. 

In 2014 hebben we ons beziggehouden met : 

o Site St. Vincentius 

o AZ Groeninge campussen  

o CM site 
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5. Vastgoed 

Conform de beheersovereenkomst behoort het verlenen van advies m.b.t. vastgoed- of 

strategische investeringsbeslissingen tot de taken van het AGB SOK. In een ideaal scenario 

wordt de vastgoed- en projectmanagementexpertise gebundeld binnen het AGB SOK. De 

vastgoedtransacties en het beheer van niet facilitair stadseigendom vraagt om eenduidigheid 

en vastgoedexpertise.  

Behalve voor het eigen patrimonium en het niet-facilitaire stadspatrimonium kan deze rol 

eventueel ook in opdracht uitgevoerd worden voor bijvoorbeeld het OCMW.  

 

In 2014 zijn de eerste stappen gemaakt voor het overnemen van de vastgoedtransacties van 

de stad Kortrijk. Gekozen is om minder gebruik te maken van het aankoopcomité maar meer 

de marktsector in te schakelen als schatter en notaris. Te verkopen panden zijn o.a. 

Politiebureau Amandslaan, Casinogebouw, Spoorweglaan..; 

 

 

6. Vennootschappen 

Het AGB SOK participeert in twee vennootschappen. Het Pandenfonds nv zal zich enerzijds 

verder ontwikkelen als een “rollend fonds” voor leegstaande en te renoveren panden, die na 

invulling en herstel weer vervreemd worden en anderzijds als “vastgoed fonds” voor 

langlopende erfpacht- en huurcontracten. 

De XOM als financieel vehikel behoudt zijn functie ; op termijn is hierbij een mutatie van 

financiële waarde naar vastgoedwaarde aan te bevelen. 

 

In 2014 zijn de aandelen van onze partner Foruminvest overgenomen waardoor voor 1 EUR 

een kapitaalstoename van circa € 500.000 is gerealiseerd. Het AGB SOK is thans 100 % 

eigenaar en zal door verruiming van de doelstellingen het pandenfonds actiever kunnen 

gebruiken. In april 2015 dienen de aanpassingen in de statuten geëffectueerd te worden. 

 

 

7. Citymanagement 

Met het opstellen van een centrumvisie en het hieraan gekoppelde actieplan voor de 

retailontwikkelingen in de binnenstad heeft het AGB SOK in 2014 een rol als adviespartner 

opgenomen.  

 
Verdere stappen worden hierin gemaakt op het gebied van Overbekeplein, leegstandsinvulling, 

centrummanagement, .... 

 
8. Promotie 

Een belangrijke taak van het AGB SOK is onderhouden van een netwerk en het promoten van 

Kortrijk als woon – en winkelstad.  Doelstellingen liggen bij aanwezigheid op beurzen en 

seminaries, maar ook in de vorm van een nieuw informatiecentrum in en voor de stad 

(Woonwinkel). 

 

In 2014 is actief ingezet op aanwezigheid in de REALTY en de BOUWBEURS. Verder zijn 

bezoeken gebracht aan MIPIM en PROVADA. Tevens is voor bestuur en stadsplanning een 

excursie georganiseerd naar Culemborg en Utrecht. Ook zijn diverse presentaties gehouden in 

het kader van de stedelijke uitwisseling en de leergang van Kulak. Ook het inrichten van een 

nieuwe website heeft bijgedragen aan het nieuwe elan van het AGB SOK. 
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9. Bedrijfsvoering 

De nieuwe aanpak van het AGB SOK staat voor een efficiënte bedrijfsvoering met een volledige 

transparantie. Het huidige team (3) is te klein om alle taken uit de beheersovereenkomst goed 

uit te voeren. Ideaal zou een team van 6 tot 8 personen zijn. In de huidige tijd van bezuinigen is 

een minimaal team van 5 nodig. De aanstellingsprocedure voor een juriste kon in 2014 nog 

geen concrete uitbreiding gerealiseerd worden.  

 

Ook de huisvesting van het AGB SOK dient aangepast te worden, mede in het licht van het 

realiseren van de Woonwinkel en het efficiënt benutten van eigen patrimonium is een 

verhuizing naar de Sint-Janslaan 1 wenselijk. De eerste stappen zijn gezet voor het verhuisplan. 

 

 

10. Financiering 

Volgens de beheersovereenkomst vult de stad de nodige financiële middelen van het AGB SOK 

aan. Per project wordt een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) opgemaakt.  

 

In 2014 is overeenstemming bereikt over de afbouw van het overbruggingskrediet 

dat verder in 2015 geëffectueerd wordt. Tevens is een transparante splitsing van de exploitatie 

van het AGB SOK aangebracht door algemene werking en project/objecten te scheiden.    Voor 

de realisatie van de grote  projecten (Sint-Vincentius) en uitbreiding Pandenfonds zullen 

leningen worden gesloten. 

 

 

Uitdagingen 

De maatschappij verandert, de stad Kortrijk verandert, een stad blijft altijd veranderen.  Er zijn 

diverse sites die nieuwe opportuniteiten bieden, er is de vraag naar betaalbaar wonen en er zijn 

algemene trends als vergrijzing, ontgroening, sharing, focus op duurzaamheid, kostenbewustzijn, 

kwaliteit…..   

 

Het AGB SOK is zich bewust van deze veranderingen en speelt met haar projecten in op actuele en 

toekomstige noden en trends.  De ambities zijn groot, de middelen beperkt.  Meer nog dan voorheen 

moet worden afgestemd welke middelen naar welke projecten gaan en hoe er geoptimaliseerd kan 

worden zonder op de kwaliteit te moeten inboeten.  

 

Het AGB SOK zal zich versterken en verder professionaliseren om deze uitdagingen aan te gaan en 

om een positieve bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van de stad Kortrijk. 

 

Het accent hierbij ligt nu meer op de algemene strategie voor het “vermarkten” van “Kortrijk 

Woonstad” en “Kortrijk Winkelstad”. Als aanpak werd gekozen voor het uitbouwen van een 

partnership  met de stadsorganisatie en een meer bedrijfsmatige aanpak door het optimaliseren van 

financiële analyses en structuren. Het creëren van een groter draagvlak binnen en buiten de 

organisatie moet leiden tot heldere strategische lijnen en concrete ontwikkelingen. 
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3. TOELICHTING JAARREKENING 2014 
 

 

ACTIVA 

 

 

Artikel 22: Terreinen en gebouwen voor 848.797,07 EUR 

Deze post betreft de panden in gebruik en niet bestemd voor herontwikkeling.  Hierin zitten de 

gesloopte panden Sint-Janslaan 1 en 3 en de nieuwbouw van de opvoedingswinkel. Op dit pand 

worden jaarlijks afschrijvingen geboekt. Doordat dit pand ingericht werd met als doel de 

opvoedingswinkel te huisvesten en aan te houden werd dit niet in de voorraad opgenomen. Voor dit 

pand is vanwege het gebruik een erfpachtovereenkomst geregeld met de stad.  

 

Artikel 28: Financiële vaste activa voor 10.616.897,69 EUR 

Dit bedrag staat met name voor de deelname van het AGB SOK in haar dochtervennootschappen 

voor een bedrag van 10.612.737,33 EUR. Voor het Pandenfonds nv is dit 1.000.001,00 EUR.  Het XOM 

nv vertegenwoordigt een bedrag van 9.612.736,33 EUR. De overname van de aandelen van 

Foruminvest is slechts tegen aankoopwaarde (1 EUR) geboekt, de waardestijging komt pas bij 

herwaardering of realisatie in de balans. Het restant van 4.160,36 EUR betreft een huurwaarborg. 

 

Artikel 30/36: Voorraden en bestellingen in uitvoering voor 7.637.074,31 EUR 

De voorraden bestaan uit gronden en panden die in het kader van de werking van het AGB SOK 

werden aangekocht. Een deel van deze voorraden wordt op termijn gerenoveerd of ontwikkeld en 

verkocht aan marktconforme waarden. De waardering  is gebaseerd op de aankoopprijs + akte-

kosten. In 2014 werd er 1 pand aangekocht : Pluimstraat 96 voor een waarde van 152.500,00 EUR. 

 

Artikel 40/41: Vorderingen op ten hoogste één jaar voor 1.711.738,33 EUR  

De post overige vorderingen wordt voor een deel gevormd door het boeken van de gemaakte 

onkosten m.b.t. de realisatie van de verkaveling Bouvekerke: 298.701,24 EUR. 

Deze post is lager dan in 2013 omdat de ontvangen verkopen van 2014 hierop in mindering is 

gebracht. Het bedrag wordt gezien als de resterende vordering t.a.v. de stad Kortrijk tot op het 

ogenblik dat de opbrengsten de oorspronkelijke vordering nivelleert. Daarnaast is voor Bouvekerke 

door de stad een borgstelling gedaan voor 246.372,00 EUR. Deze vervalt zodra de kosten voor de 

wegenis door het AGB SOK is betaald.  

 

Voor 2014 werd er ook een vordering geboekt van 375.000 EUR. Dit is een raming van de algemene 

werkingskosten 2014 van het AGB SOK welke door de stad Kortrijk in 2015 vergoed zullen worden. Er 

werd gekozen om op deze manier te werken zodoende dat er een duidelijker beeld per afgesloten 

werkjaar gevormd kan worden.  

 

Er is ook een vordering geboekt van 746.569,24 EUR op de stad. Dit omhelst de gemaakte kosten 

inzake het politiegebouw. Concreet zal dit bedrag afgehouden worden van het lopende 

overbruggingskrediet tussen het AGB SOK en de stad Kortrijk. De vordering  werd goedgekeurd in het 

CBS van 24/11/2014. (Gekoppeld hieraan is sprake van een verrekening van de BTW op deze 

vordering van 125.060,30 EUR). 

 

Daarnaast zijn voor 2014 vorderingen geboekt als overlopende posten zoals  

• terug te vorderen BTW: 37.886,76 EUR  

• te ontvangen creditnota’s en handelsdebiteuren: 5.333,47 EUR 

• vordering RSZPPO: 1.875,62 EUR  
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Artikel 54/58: Liquide middelen voor 497.827,31 EUR 

Dit is de liquide financiële reserve waarmee het AGB SOK haar werking en de kosten van lopende 

projecten betaalt. Op 31/12/2014 stond in totaal een bedrag van 386.233,79 EUR op onze 

spaarrekening en 111.559,88 EUR op onze zichtrekening. 

 

 

PASSIVA 

 

 

Het eigen vermogen van het AGB SOK bedraagt 14.933.647,77 EUR en bestaat uit: 

 

Artikel 10: Kapitaal voor 16.751.100,36 EUR 

Het geplaatst kapitaal is geopend in 1999 met 2.454.145,90 EUR en jaarlijks toegenomen. 

In 2009 nam het geplaatst kapitaal toe door de inbreng van erfpachtrechten van het XOM. 

 

Artikel 14: Overgedragen verlies voor -3.168.416,94 EUR 

Doordat het AGB SOK dit jaar eindigt met een positief resultaat van 387.362,55 EUR kan het 

overgedragen verlies uit de voorgaande jaren met dit bedrag vermindert worden t.o.v. vorig jaar.  

 

Artikel 15: Kapitaalsubsidies voor 1.350.964,35 EUR 

Dit zijn subsidies toegekend vanuit stad Kortrijk of Vlaamse Overheid voor de projecten van het AGB 

SOK. Deze subsidies werden eerder toegekend en worden pas verrekend bij verkoop of 

projectrealisatie. Deze post is de laatste jaren niet meer geactualiseerd. In 2015 zal een doorlichting 

plaatsvinden. 

 

De schulden van het AGB SOK bedragen in totaal 6.381.478,72 EUR en bestaan uit: 

 

Schulden op meer dan een jaar: 1.755.000,00 EUR 

 

Artikel 178/9: Overige schulden voor 1.755.000,00 EUR  

Dit omhelst de schulden op meer dan een jaar in het kader van de verwerving van Sint-Vincentius. 

Voor het klooster dient er nog 1.275.000,00 EUR vereffend te worden bij het vrijkomen van het pand. 

Voor het rusthuis dient nog 600.000,00 EUR betaald te worden op 1/12/2015 (deze is geboekt bij de 

schulden op één jaar) en bij het vrijkomen van het pand nog eens 480.000,00 EUR.  

 

Schulden op ten hoogste één jaar: 4.626.078,77 EUR 

 

Artikel 42/1: Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen voor 600.000,00 EUR 

Voor het rusthuis van Sint-Vincentius dient er op 01/12/2015 een bedrag van 600.000,00 EUR 

betaald te worden. 

 

Artikel 43: Financiële schulden voor 3.612.940,93 EUR 

Op 31/12/2013 had het AGB SOK een overbruggingskrediet bij de stad Kortrijk voor de waarde van 

3.950.000,00 EUR. In 2014 werd dit krediet vermeerderd met 246.372,00 EUR voor de borgstelling 

Bouvekerke. Eind 2014 werd er 536.506,07 EUR effectief terugbetaald aan stad Kortrijk. Daarnaast 

werd er een boekhoudkundige verrekening van het saldo van de werkingskosten 2013 t.o.v. 

overbruggingskrediet geboekt van 46.925,00 EUR.  
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Artikel 440/4: Leveranciers voor 254.717,52 EUR  

Op deze post bevinden zich de op 31/12/2014 nog te betalen facturen en de nog te ontvangen 

facturen. Als bijzondere schuld is een bedrag van 150.000,00 EUR opgenomen. 

Dit betreft de vordering van Parko op het AGB SOK vanwege de parking Sint-Vincentius. 

Deze is in 2013 per abuis als bijzondere opbrengst geboekt en wordt nu dus opnieuw gecorrigeerd. 

 

Artikel 45: Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten voor 150.273,50 EUR 

Te regelen BTW in ons nadeel bedraagt 143.315,63 EUR en komt grotendeels voort uit de te 

verrekenen aftrekbare BTW van het politiegebouw die nu dient vereffend te worden voor een bedrag 

van 125.060,30 EUR. De ingehouden bedrijfsvoorheffing bedraagt 4.948,97 EUR. RSZ, bezoldigingen 

en andere sociale schulden: 2.008,90 EUR.  

 

Artikel 47/48: Overige schulden voor 8.146,82 EUR 

De overige schulden bestaan hoofdzakelijk uit verschuldigde onroerende voorheffing XPO voor een 

bedrag van 7.107,64 EUR en uit het verleden een aantal terug te storten betalingen voor een bedrag 

van 1.038,18 EUR. 

 

 

RESULTATENREKENING 

 

 

Het AGB SOK sloot haar werkingsjaar 2014 af met een positief resultaat van 387.362,55 EUR. 

 

De brutomarge bedroeg 631.336,99 EUR. 

Dit komt voort uit het verschil van de bedrijfsopbrengsten van 1.254.653,27 EUR en de bedrijfskosten 

van 623.316,28 EUR. 

 

De bedrijfsopbrengsten bedroegen: 1.254.653,27 EUR 

 

• De werkingstoelage: 421.925,00 EUR  

(46.925,00 EUR was het saldo van 2013 en 375.000,00 EUR als raming voor 2014) 

• Subsidies: 22.890,56 EUR 

(6.290,56 EUR voor het bufferbekken en 16.600,00 EUR voor het kinderdagverblijf) 

• Verhuring van de panden: 36.979,65 EUR 

• Recuperatie van het politiegebouw: 746.569,24 EUR 

• Diverse recuperaties zoals schadevergoeding verzekering, onroerende voorheffingen, studies, 

enz.: 26.288,82 EUR 

 

De bedrijfskosten bedroegen 623.316,28 EUR 

 

In de bedrijfskosten zijn verwerkt: 

• Huurlasten gebouwen: 27.179,62 EUR 

• Onderhoud en herstellingen gebouwen: 75.118,03 EUR 

• Tussenkomst inrit parking Sint-Vincentiussite: 150.000,00 EUR 

• Erelonen: 228.310,19 EUR 

• Erelonen deskundigen: 34.754,45 EUR 

• Presentiegelden: 21.106,50 EUR (2013+2014) 

• Deelname aan beurzen: 15.384,31 EUR 

• Bureaubenodigdheden en ICT: 23.058,01 EUR 

• Overige: 48.405,17 EUR 
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De andere kosten bedroegen (niet opgenomen in de brutomarge): 

 

• Bezoldiging personeel: 50.281,06 EUR 

• Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa: 27.149,50 EUR 

• Andere bedrijfskosten: 166.557,30 EUR 

(In dit bedrag zit de niet-aftrekbare BTW van 125.060,30 EUR door de verrekening van het 

politiegebouw. De taks voor leegstand; onroerende voorheffing en wettelijke bekendmaking 

bedroeg 41.497,00 EUR) 

 


