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Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 
 
Evolutie woongelegenheden 

 
Graag ontving ik een overzicht van de evolutie van het aantal in Kortrijk vergunde eengezinswoningen 

en meergezinswoningen, op basis van onderstaande tabel: 

 
 

 
 

 2011 2012 2013 2014 

 Vergund Vergund Vergund Vergund 

Eengezinswoningen nieuwbouw (kavels)     

Eengezinswoningen verbouwing     

Meergezinswoningen (appartementen) 

nieuwbouw (aantal gebouwen) 

    

Meergezinswoningen (appartementen) 

nieuwbouw (aantal woongelegenheden) 

    

Meergezinswoningen (appartementen) 
verbouwing (aantal gebouwen) 

    

Meergezinswoningen (appartementen) 

verbouwing (aantal woongelegenheden) 

    

 

 

 
Zo mogelijk ook graag de cijfers van vergunde woongelegenheden die niet werden gerealiseerd 

binnen de geldigheidsduur van de verleende vergunning. 
 

Voor het beantwoorden van deze vraag mag er worden gewacht tot de cijfers voor 2014 volledig 

bekend zijn. 
  



 
Antwoord  
 

Beschikbare cijfers 
 

Eigen tellingen 
 

 

 
x niet berekend 

o niet relevant (zie verder) 
 

 

Federale cijfers (bron: ADS, 2015) 
 

Aantal vergund  2014 

   

eengezinswoningen nieuwbouw  218 

meergezinswoningen 

nieuwbouw 

aantal woongelegenheden 476 

totaal aantal renovaties aantal woongelegenheden 194 

 

 
Bruikbaarheid cijfers 

 

Discrepantie tussen onze cijfers en de federale cijfers 
 

De eigen cijfers stemmen niet volledig overeen met de statistieken die opgevraagd worden door de 
ADS. Dit is voornamelijk te wijten aan: 

 de onduidelijkheid van het statistisch formulier van de ADS. Het is voor architecten vaak niet 

duidelijk wat waar ingevuld moet worden. Dit geeft aanleiding tot dubbeltellingen, tot foutieve 

cijfers (vb. studentenkamers meerekenen als eengezinswoningen),… 
 dubbeltellingen. Dossiers die een tweede keer aangevraagd worden, maar in licht gewijzigde 

vorm, worden volledig opnieuw meegeteld. 

vb. hoek Beheerstraat-Meersstraat: 96 studentenkamers werden zowel in 2012 als in 2014 
meegeteld 

 onvolledigheid van de federale cijfers: enkel dossiers waarvoor de medewerking van een 

architect vereist is, worden meegeteld. Er worden bovendien bepaalde types verbouwingen 
niet meegerekend in de statistieken (vb. veranderingen aan gevel, bouw of afbraak van een 

scheidingsmuur,… ) 

 … 

  
  

Aantal vergund   2012 2013 2014 

          

eengezinswoningen nieuwbouw   242 141 210 

eengezinswoningen 

verbouwing 

  x 217 312 

meergezinswoningen 

nieuwbouw 

aantal woongelegenheden 131 187 426 

  aantal gebouwen o o o 

meergezinswoningen 

verbouwen 

aantal woongelegenheden x x 29 

  aantal gebouwen o o o 



Eigen statistieken 
 
Gelet op bovenstaande opmerkingen, willen we ons voornamelijk baseren op eigen cijfers. De 

bestaande cijfers zijn niet toereikend om antwoorden te geven op alle gevraagde statistieken. Deels is 
dit te wijten aan het systeem om analyses te maken. Het programma wordt aangepast zodat we in de 

toekomst sneller en accurater statistieken kunnen genereren. 
 

Anderzijds moeten tijd en middelen op de best mogelijke manier ingezet worden. Mits de parameters 

passend te kiezen, kan met een beperkte inspanning een grote hoeveelheid informatie gegenereerd 
worden.  

vb. in sommige projecten worden meerdere appartementsgebouwen per project gerealiseerd. 
Voorbeelden hiervan zijn de Barco-site en Hof ter Melle. Het aantal gebouwen is hier niet zozeer 

relevant, wel het totale aantal gerealiseerde appartementen. 
 

 

Analyse – evolutie 
 
Toename aantal vergunde units  

 

We merken een behoorlijke stijging van het aantal vergunde meergezinswoningen in 2014. Dit blijkt 

niet zozeer een stadsbrede trend, maar is te wijten aan een eerder beperkt aantal grotere 
projecten/ontwikkelingen. Het gaat hierbij deels om verlaten sites, deels om werken langs de 

Leieboorden.  
 

Van het totale aantal nieuwbouwappartementen vergund in 2014, werd 85% vergund in slechts 12 
projecten. De grootste 5 projecten omvatten 64% van het totale aantal vergunde appartementen. 

Dit zijn de projecten in: 

 Reepkaai (47 units) 

 Hof ter Melle (37 units) 

 Barco-site Theodoor Sevenslaan (81 units) 

 Colllegetoren (68 units) 

 site Lecot in Heule (30 units) 

 
Het aantal kleinere projecten is eerder beperkt, dankzij de algemene stedenbouwkundige verordening 

en de woningtypetoets. 
 

De grotere projecten betreffen deels appartementen, deels gemengde projecten met appartementen 

in een mix met eengezinswoningen (vb. Barco-site, Hof ter Melle). Daarbij komen nog de grote 
verkavelingen met eengezinswoningen die nu hun uitvoering krijgen, naar aanleiding van de 

inkleuring als stedelijk woongebied bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Dit 
verklaart de stijging bij de vergunde eengezinswoningen. 

 
In de nabije toekomst kunnen we verwachten dat deze cijfers zich zullen verderzetten, want er zitten 

een aantal gelijkaardige projecten in de pijplijn: de invulling van de verkaveling Langwater, site 

Bruynooghe-Delaere, de BST-site,  de ontwikkelingen op de site De Kien – Eandis,… 
 
De gemeenteraad heeft op 20 april 2015 het bestek voor de studieopdracht voor een vernieuwende 
stedelijke ontwikkelingsstrategie goedgekeurd. In die opdracht zal onder meer onderzocht worden hoe 

de stad en de regio moeten omgaan met de spanning tussen het sterk toenemend woningaanbod en 

de eerder beperkte toename van het aantal gezinnen. Daarbij zullen ook de statistieken over de 
bouwvergunningen verder onderzocht worden. 

 
Verbouwingen 

 

Het optimaliseren van het bestaande woonaanbod is essentieel voor de stad. In 2014 betrof ongeveer 
40% van het totale aantal ingediende dossiers een verbouwing, wat aanzienlijk is. Verbouwingen 

hebben nog steeds voornamelijk betrekking op de individuele eengezinswoning.  
 



De verbouwingscijfers zijn niet volledig gekend, aangezien niet alle renovatiewerken 
vergunningsplichtig zijn. Een deel daarvan is wel terug te vinden via de aangevraagde premies. Zo 

werden in 2014 voor Kortrijk 247 Vlaamse renovatiepremies uitbetaald door Vlaanderen. Dergelijke 

cijfers vertonen een vertraging in vergelijking met de bouwvergunningen, maar geven wel een goed 
beeld over wat gerealiseerd is. 

 
 

 

Vraag nr. 16 van Mattias Vandemaele van 23 maart 2015 
 

Toestand ongeschikte woningen op grondgebied Kortrijk 
 

1. Hoeveel ongeschikte woningen zijn er op het grondgebied van de stad? 

2. Hoeveel woningen werden onbewoonbaar verklaard (sinds 2013), waardoor het stadsbestuur 

moest overgaan tot uithuiszetting? 

3. Op welke manier voorziet het bestuur in tijdelijke opvang (al dan niet dmv transitwoningen)? 

4. Biedt het bestuur nadien een duurzame oplossing dmv een sociale woning (is hier een 

probleem met de wachtlijsten?) 

5. Wat gebeurt er met deze onbewoonbaar verklaarde huizen? 

 

 
Antwoord  
 
Vooraf even dit: 

De onbewoonbaarverklaring op basis van de Nieuwe Gemeentewet (NGW)  kon al vooraleer de 

Vlaamse Wooncode (WC) bestond. 
De procedure op basis van de WC duurt betrekkelijk lang (er moet iemand van Brugge komen  en dan 

moeten we het verslag afwachten vooraleer we het besluit van onbewoonbaarverklaring kunnen 
opmaken). 

Bij hoogdringendheid (vb stabiliteitsprobleem) gebruiken we dus de NGW. 
  

In de WC was lange tijd ook niks voorzien met betrekking tot brandveiligheid. Daarom deden we ook 

in dit geval beroep op de NGW. 
Herhuisvesten is in beide gevallen noodzakelijk. 

 
 

1. Hoeveel ongeschikte woningen zijn er op het grondgebied van de stad? 
 

75 
  

2. Hoeveel woningen werden onbewoonbaar verklaard (sinds 2013), waardoor het stadsbestuur 

moest overgaan tot uithuiszetting? 
 

21 
  

3. Op welke manier voorziet het bestuur in tijdelijke opvang (al dan niet dmv transitwoningen)? 
 

Bij iedere onbewoonbaarverklaring, brengen we de bouwmaatschappijen en vzw De Poort op 

de hoogte. Ook de woonbegeleiding van het ocmw wordt door ons verwittigd zodat ze kunnen 
helpen uitkijken naar vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. 

  
4. Biedt het bestuur nadien een duurzame oplossing dmv een sociale woning (is hier een 

probleem met de wachtlijsten?) 

 
Bij een onbewoonbaarverklaring op basis van de Nieuwe Gemeentewet hebben de bewoners 

voorrang voor het bekomen van een sociale woning. 



Bij een onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode, hebben de bewoners 
enkel voorrang voor het bekomen van een sociale woning voor zover die woning op het 

technisch verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken 

"Omhulsel" of "Binnenstructuur" ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 
strafpunten gescoord heeft. 

Ondanks die voorrangsregels moeten de bewoners van een onbewoonbaar verklaarde woning 
soms nog een jaar of langer wachten eer er effectief een woning vrijkomt, die aangepast is 

aan de gezinssituatie. 

 
5. Wat gebeurt er met deze onbewoonbaar verklaarde huizen? 

 
Een onbewoonbaar verklaarde woning wordt op datum van het besluit van de burgemeester 

opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen.  Dit heeft tot gevolg dat de eigenaar van de woning, behoudens vrijstelling of 

schorsing, jaarlijks een verhoogde heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op 

datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie.  Zolang de woning niet is hersteld of 
gesloopt, blijft deze ‘verkrottingsheffing’ jaarlijks verschuldigd (verhoogt ook jaarlijks), met als 

gevolg dat de eigenaars de woningen renoveren of slopen en vervangbouw voorzien. 
 


