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Ruimtemonitor Wonen 2016 

 BIJLAGE: DATA UIT DE RUIMTEMONITOR WONEN 

2016 VOOR RAMING OPCENTIEMEN ONROERENDE 

VOORHEFFING 

De RW16 dient mee als basis voor het ramen van de toekomstige evoluties van stedelijke 

inkomsten. De RW16 vult daarmee ramingen aan die gemaakt worden op basis van andere 

projecties zoals de SVR-huishoudensprojectie 2014-2024. De SVR-projecties houden 

immers geen rekening met de spreiding van nieuwe woonontwikkelingen. 

1 VOORAF 

Aan de RW16-excellsheet is een werkblad toegevoegd om de evolutie van het aantal 

gezinnen en inwoners te ramen op basis van de andere cijfers uit de RW16. Het is de eerste 

keer dat deze koppeling wordt gemaakt waardoor de manier van werken nog een zeker 

experimenteel karakter heeft. 

2 OPMERKINGEN BIJ DE DATASET 

2.1 SVR-DATA 

Algemene opmerking over de projecties 

Volgens de SVR-projecties daalt het aantal gezinnen en inwoners in Kortrijk de komende 

jaren. De verwachte daling is beperkt. In de regionale woningmarkt is er een beperkte groei 

verwacht van ongeveer 3%. Het is mogelijk dat de stad een deel van die groei naar zich toe 

trekt waardoor de daling in realiteit een status quo of een beperkte groei wordt.  

Grootte van de gezinnen 

De SVR-projecties voor de huishoudens en inwoners zijn opgenomen in de dataset voor de 

periode 2014-2024. De gemiddelde grootte van de gezinnen is daaruit afgeleid. Dat 

gemiddelde wordt gebruikt om de sprong te maken van nieuwe woonunits naar gezinnen en 

van daaruit naar inwoners, ongeacht het type woning dat vergund wordt.  

Er werd overwogen om de verwachte gezinsgrootte te laten variëren volgens het type 

woning. Dat is uiteindelijk niet gebeurd omdat het met de huidige data niet mogelijk is om 

verhuisbewegingen adequaat te vatten.  

Een voorbeeld. Het geplande woonzorgcentrum in Bellegem is meegerekend in de dataset. De units zijn 

bestemd voor éénpersoonsgezinnen. Toch zijn ook die units in het rekenmodel vermenigvuldigd met de 

gemiddelde gezinsgrootte (x2,37). De redenering is dat de mensen die verhuizen naar het nieuwe 

woonzorgcentrum afkomstig zijn uit Kortrijk en dat hun verhuis leidt tot het vrijkomen van andere 

woningen of appartementen in Kortrijk waardoor er op die manier plaats vrijkomt voor een gezin met 

een gemiddelde samenstelling. 
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2.2 VERWACHTE GROEI OP BASIS VAN DE RUIMTEMONITOR WONEN 2016 

Op basis van de SVR-projecties kan een beperkte daling worden verwacht van het aantal 

gezinnen en inwoners. De afgeleverde vergunningen voor nieuwe woningen en verkavelingen 

en de woonprojecten die in voorbereiding zijn, laten een heel ander beeld zien. Daar tekent 

zich een heel sterk groeipad af. 

De RW16 geeft een beeld van de nieuwe woningen die in Kortrijk zullen worden gebouwd. 

De recent afgeleverde vergunningen zijn daar een deel van en zijn de meest betrouwbare 

factor in de raming. 

Stedenbouwkundige vergunningen 

Het netto aantal vergunde woonunits is de kern van deze data. Er wordt uitgegaan van een 

hoge realisatiegraad (95%) en van een gemiddelde oplevering binnen twee jaar (2017). Het 

woonzorgcentrum en de assistentiewoningen worden naar verwachting opgeleverd in 2019. 

Die units zijn aan dat jaar toegewezen.  

De vergunningendata van vorige jaren zijn niet betrouwbaar genoeg om mee te nemen in het 

rekenmodel.  

Bouwpercelen 

Recent zijn heel wat grote verkavelingen vergund of in realisatie gebracht. Dat leidt tot heel 

wat nieuwe bouwpercelen. Er wordt uitgegaan van 80% van deze kavels de komende 5 jaar 

bebouwd wordt en dat het bouwtempo ongeveer gelijk gespreid is over die periode. 

Onbebouwde percelen buiten verkavelingen komen minder snel op de markt – tenzij ze 

behoren tot grotere gehelen – en zijn voor dit model niet zo relevant. 

Projectzones 

De gebieden waar grotere projecten te verwachten zijn (bvb. verlaten ziekenhuiscampus, 

herbestemmingen in de binnenstad,… ), zijn gekend als de projectzones. Afhankelijk van hun 

status is het verwachte aantal woonunits dat er verwacht wordt toegewezen aan een 

bepaald jaar. Hoe verder de projecten gevorderd zijn, hoe sneller de realisatie verwacht 

wordt. Heel wat van de projectzones zijn op dit moment in realisatie en zijn dus toegewezen 

aan de jaren 2016 en 2017.  

2.3 OMZETTING NAAR AANTAL NIEUWE GEZINNEN EN INWONERS 

Correctie voor leegstand 

Het verwachte aantal nieuwe units op basis van het rekenmodel wordt vervolgens 

verminderd met de leegstand. De frictieleegstand is in Vlaanderen gemiddeld 2,5 à 3% maar 

ligt hoger voor centrumsteden. Er wordt aangenomen dat de leegstand ongeveer 5% 

bedraagt en dat de leegstand zal toenemen tot ongeveer 10% door de grote spanning tussen 

de lage groei en het grote aantal nieuwe woningen dat gebouwd wordt. 
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Van verwachte nieuwe units naar verwachte gezinnen 

Na aftrek van de leegstand en vertrekkend van het aantal gezinnen in 2015, is vervolgens een 

groeipad uitgezet met het verwachte aantal gezinnen en inwoners.  

3 NUANCES 

- De Ruimtemonitor Wonen blijft work in progress. Sommige parameters zijn onderbouwd, 

andere zijn eerder gebaseerd op aannames en terreinkennis en missen dus 

wetenschappelijke onderbouwing.  

- De verwachting is dat de stad pas in 2017 over een betrouwbare Ruimtemonitor Wonen 

zal beschikken omdat op dat moment ook de vergunningendata voor een aantal jaar 

systematisch is ingevoerd in het model. 

- Het bouwtempo ligt veel hoger dan de demografische groei. Een vertraging van de groei 

ligt in de lijn van de verwachtingen.  

- Via de verkoop- en huurprijzen leidt dit een veranderend demografisch- en 

inkomensprofiel. 

 

 

 

 

 

 

 

  


