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1. VOORWOORD 
 

 

 

 

Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (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.  In die zin is 2013 een overgangsjaar 

geworden voor het SOK.  Na de successen van de voorgaande jaren, ontstond door wisseling 

van bestuur en management een kentering.  Heroverweging van nut en noodzaak heeft 

uiteindelijk geresulteerd in voortzetting als AGB.  De heropbouw zal in 2014 verder gestalte 

krijgen. 

 

Het jaar 2013 kenmerkt zich dan ook als een jaar waarin het SOK terugvalt in bezetting naar 

één medewerker en noodgedwongen enkele stadsprojecten overgenomen worden door 

medewerkers binnen de stadsdiensten.  Het SOK heeft in 2013 zich met name 

beziggehouden met het in standhouden van lopende zaken, er zijn geen aan- of verkopen 

gerealiseerd.  In die zin mag geconstateerd worden dat de lopende zaken binnen het SOK 

goed en vakkundig behartigd zijn.  

 

De herbezinning heeft geleid tot het herformuleren van de taken van het SOK en een nieuwe 

beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en SOK en een selectieprocedure voor een 

nieuwe directeur.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Raad van Bestuur SOK Manager SOK 

Wout Maddens Ben Mertens 
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2. ALGEMENE VISIE 
 

 

 

 

Met de algemene maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren (economische en 

monetaire crisis) en de prognoses voor de toekomst is het landschap van de 

projectontwikkeling veranderd.  De afgelopen jaren was het vanzelfsprekend elke site 

separaat te ontwikkelen.  Met een grote vraag en stabiel blijvende prijzen was het evident 

om de markt haar rol als ontwikkelaar te laten invullen.  Met een accent op de bewaking van 

de architecturale kwaliteit konden aansprekende projecten tot stand komen.  

 

De ontwikkelingen zijn nu niet meer zo evident, leegstand en een afnemende vraag dwingen 

ons tot herbezinning.  Groei is nodig want een stad die stilstaat en zich alleen toelegt op 

beheer, ontwikkelt zich niet en verliest haar aantrekkingskracht als bruisende stad.   

 

Met een teruglopende vraag vanwege de demografische ontwikkelingen en een toenemend 

aanbod van leegkomende sites en besparingsmaatregelen die een druk leggen op de 

financiële mogelijkheden van de stad en de koopkracht van de consument, is 

projectontwikkeling niet meer zo vanzelfsprekend.  De financiële haalbaarheid en de 

afzetrisico’s leiden bij ontwikkelaars tot maximalisering van volume en fasering welke ten 

koste gaat van de kwaliteit.  Anderzijds neemt de maatschappelijk druk toe naar meer 

duurzaamheid, behoud van bestaande gebouwen en binnenstedelijke verdichting in 

combinatie met  verdunning en vergroening.  Deze contradictie dwingt een overheid, die 

zich meer facilitair wil opstellen, tot een meer regisserende en wellicht ook risicodragende  

rol in samenwerking met de markt. De stad zal de consument meer moeten betrekken bij de 

ontwikkeling (participatie) en een goede sturing op het aanbod moeten verzorgen. 

 

Juist het SOK heeft daarin de komende jaren een belangrijke maatschappelijke taak.  Bij het 

ontbreken van winstgevende ontwikkelingsprojecten zullen op verstandige wijze op korte 

termijn de niet rendabele projecten de scope bepalen.  

Het SOK heeft de mogelijkheid als “rollend fonds” met een langere doorlooptijd te sturen in 

de timing, het programma en de productie.  Doel daarbij is over de komende jaren heen tot 

2019 selfsupporting te worden, alhoewel dit niet evident is gezien het feit dat het SOK die 

projecten moet aanpakken die voor de private investeerder in eerste instantie niet 

aantrekkelijk zijn. 

 

Een strategische structurele lange termijn visie over de stad en sites, gekoppeld aan een 

consistent vasthouden aan deze visie is noodzakelijk om de stad op termijn gezond en 

dynamisch te houden.  Kiezen voor duurzame ontwikkeling van een dynamische stad binnen 

een overall visie.  
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3. PATRIMONIUM SOK 
 
 
 
 
In 2013 hebben geen aan- en verkopen plaatsgevonden. Wel is aan het einde van dit 

boekjaar de waarde van het onroerend goed teruggebracht naar de werkelijke 

aankoopwaarde.  Blijkbaar is in de afgelopen jaren een iets geflatteerde waarde gehanteerd, 

dit is gecorrigeerd.  Er dient rekening gehouden te worden dat bij een markttaxatie nog een 

aanpassing van de waarde kan plaatsvinden. 

 

In het kader van het Sint Vincentius project is in 2013 een volgende schijf betaald. 
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4. STADSPROJECTEN 
 
 
 
 
In 2013 zijn door de “hold” situatie enkele stadsprojecten overgedragen naar de 

stadsdiensten. In de toekomst zal bij  de opstart van projecten nagegaan moeten worden in 

hoeverre het SOK als preferent projectmanager van de stadsontwikkelingsprojecten op basis 

van een projectovereenkomst hiervoor nog activiteiten verricht of wellicht als second 

opinion adviseur assisteert. 

 

Een bewuste keuze is door het CBS gemaakt om het nieuw te bouwen politiekantoor op 

Kortrijk Weide als project te annuleren.  De gedane investeringen aan dit project rusten in 

2013 nog op de financiële status van het SOK, in 2014 zal dit gecorrigeerd worden. 
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5. WOONPROJECTEN 
 
 
 
 
In 2013 heeft het SOK de volgende projecten, eventueel samen met Stad Kortrijk of 

Pandenfonds, in portefeuille: 

 

� Zwevegemsestraat 

� Vetex 

� Belgacomsite 

� Sint Vincentius 

� Kop van Prado 

� Verkaveling Bouvekerke  

� Kavelproject Pluimstraat 

� Nieuwstraat/Tuinstraat 

� Janslaan 11-13 

� Stijn Streuvelslaan  

 

Daarnaast beschikt het SOK over enkele kleinere locaties zoals Ramen, Spoorweglaan, waar 

kleinere ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. 

Actuele informatie over de projecten is te vinden op de website. 
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6. VENNOOTSCHAPPEN 
 
 
 
 
Het SOK is participant in enkele vennootschappen gekoppeld aan bepaalde ontwikkelingen. 

 

� Tsyon : een combinatie met Van Roey is bedoeld voor de ontwikkeling van 

enkele panden in de Wijngaardstraat.  Tsyon is in de loop van 2013 door van 

Roey overgenomen. 

 

� Pandenfonds : samen met Foruminvest, is bedoeld om in het kader van het 

winkelcentrum in de directe omgeving actief panden te kopen om leegstand te 

voorkomen.  In de loop van 2013 zijn de gesprekken opgestart tot overname van 

de aandelen van Foruminvest door het SOK. Dit zal in 2014 verder gestalte 

krijgen. 

 

� XOM : samen met Provincie West Vlaanderen en Intercommunale Leiedal, is 

bedoeld om de uitbreiding van XPO te kunnen financieren. Status van het XOM is 

in 2013 ongewijzigd gebleven. 
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7. TOELICHTING FINANCIËLE JAARREKENING 2013 
 
 
7.1. ACTIVA 
 
 
Artikel 22: Terreinen en gebouwen voor ca. 872.313 EUR 

Hierin zitten de panden Sint-Janslaan 1+3 inclusief de bouw 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.  

 

Artikel 28: Financiële vaste activa voor ca. 10.616.897 EUR 

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

Deze bestaat uit 1.000.000 EUR in het Pandenfonds nv en ca. 9.612.633 EUR in de XOM nv.  

De dochtervennootschap Tsyon nv werd in de loop van 2013 overgedragen.  

 

Artikel 30/36: Voorraden en bestellingen in uitvoering voor ca. 7.484.574 EUR 

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

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

ontwikkeld en verkocht aan marktconforme waarden. De waardering 2013  gebeurt op basis 

van de aankoopprijs + aktekosten. 

 

Artikel 40/41: Vorderingen op ten hoogste één jaar voor ca. 1.853.137 EUR 

De post overige vorderingen wordt voor het belangrijkste deel gevormd door de gemaakte 

kosten m.b.t. de realisatie van de verkaveling Bouvekerke. Deze worden gezien als een 

vordering t.a.v. de stad Kortrijk tot op het ogenblik dat de opbrengsten kunnen geboekt 

worden.  

 

Artikel 54/58: Liquide middelen voor ca. 257.904 EUR 

Dit is de liquide financiële reserve waarmee het SOK haar werking in lopende projecten 

betaalt.  
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7.2. PASSIVA 
 
 
Het eigen vermogen van het SOK bedraagt  ca. 14.546.285 EUR en bestaat uit: 

 

Artikel 10: Kapitaal voor ca. 16.751.100 EUR 

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

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

ten belope van ca. 9.581.633 EUR. 

 

Artikel 14: Overgedragen verlies voor ca.  -3.555.779 EUR 

Het overgedragen verlies vermeerdert met ca. 1.118.841 EUR t.o.v. vorig jaar. Met name 

door aanpassingen aan de voorraadlijst. Deze werd nagezien en afgestemd op een waarde 

gebaseerd op de aankoopaktes en aktekosten. De waarde van de voorraden vermindert 

hierdoor met  ca. 1.307.511 EUR t.o.v. 2012. Hierdoor daalt het resultaat aanzienlijk. 

 

Artikel 15: Kapitaalsubsidies voor ca. 1.350.964 EUR 

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

het SOK. Deze subsidies werden eerder toegekend en worden pas verrekend/in resultaat 

opgenomen, indien delen van de projecten worden verkocht. Aangezien er in 2013 niets 

verkocht werd, is dit bedrag onveranderd.   

 

De schulden van het SOK bedragen in totaal ca. 6.547.141 EUR en bestaan uit: 

 

Artikel 178/9: Overige schulden voor 2.355.000 EUR 

Dit zijn de bedragen voor de nog openstaande saldi in het kader van de verwerving van de 

Sint-Vincentiussite. Voor het klooster dient nog 1.275.000 EUR vereffend te worden bij het  

vrijkomen van het pand. Voor het rusthuis dient nog 1.080.000 EUR betaald te worden, op 

01/12/2015  600.000 EUR en bij het vrijkomen  van het pand 480.000 EUR. 

 

Artikel 43: Financiële schulden voor 3.950.000 EUR 

Op 31/12/2012 had het SOK een overbruggingskrediet bij de stad Kortrijk voor de waarde 

van 2.750.000 EUR. In 2013 werd dit krediet vermeerderd met 1.200.000 EUR. 

 

Artikel 440/4: Leveranciers voor ca. 216.093 EUR 

Op deze post bevinden zich de op 31/12/2013 nog te betalen facturen en de eventueel nog 

te ontvangen facturen.  
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7.3. RESULTATENREKENING 
 
 
Het SOK sloot haar werkingsjaar 2013 af met een negatief resultaat van ca. 1.118.841 EUR. 

 

De bedrijfsopbrengsten voor het SOK voor 2013 bedroegen ca. 862.369 EUR .  

� Dit kwam voornamelijk voort uit werkingstoelages en subsidies ten belope van 

ca. 637.228,06 EUR (waarvan ca. 314.018 EUR nog voor 2012).  

� Uit de verhuring van de panden kwam een opbrengst voort van ca. 74.994 EUR 

� Er werd een uitzonderlijke opbrengst geboekt ten belope van 150.000 EUR. Dit 

bedrag was vorig jaar opgenomen als schuld in de Sint-Vincentiussite. *  

De bedrijfsopbrengsten liggen lager dan 2012 mede omdat in 2013 geen onroerend goed 

vervreemd werd. 

 

De bedrijfskosten voor het SOK voor 2013 bedroegen ca. 1.981.210 EUR.  

De boekingen voor de voorraadwijziging bedroegen in totaal ca. 1.307.511 EUR. 

 

De bedrijfskosten die betrekking hebben op de algemene werking van het SOK, o.a. de 

kosten van huur en onderhoud van de kantoren, erelonen, personeelskosten, 

bureelbenodigdheden, enz. bedroegen  ca. 442.483 EUR in 2013. 

In deze post zijn onder meer inbegrepen leegstandstaks en onroerende voorheffing (ca. 

45.615 EUR) en  afschrijvingen (o.a. Tsyon) voor ca. 62.414 EUR. 

 
* Deze schuld van 150.000 EUR bovenop de aankoopprijs van Sint Vincentius betrof een vergoeding die 

SOK aan Sint Vincentius zou moeten  betalen indien er een aparte inrit gemaakt moest worden door St 

Vincentius.  Daar thans bij de aanleg van de ondergrondse parking Houtmarkt ook de doorgang naar Sint 

Vincentius parking is verzekerd vervalt deze schuld. 

 

VI. – BIJZONDERE VOORWAARDE 

Compensatie van bestaande parking in Begijnhofpark  

Indien het nieuwbouwproject St. Vincentius daadwerkelijk wordt gerealiseerd op de site Houtmarkt, dan 

staat het SOK t.a.v. de vzw St. Vincentius in voor een compensatie van de huidige dertig (30) 

parkeerplaatsen van St. Vincentius in het Begijnhofpark.  

De vzw St. Vincentius heeft hierbij de keuze uit twee mogelijkheden :  

- Het SOK betaalt aan de vzw St. Vincentius op één januari tweeduizend vijftien een financiële 

compensatie van HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (150.000,00 EUR), waarbij de vzw St. Vincentius dit 

bedrag aanwendt voor de realisatie van een private ondergrondse parking op eigen terrein  

HETZIJ 

- Het SOK garandeert de vzw St. Vincentius dat deze laatste niet dient te investeren in de inritconstructie 

(ruwbouw) van de ondergrondse parking Houtmarkt, die door het AGB Parko zal worden gerealiseerd om 

de ondergrondse parkeerplaatsen die worden aangelegd op het terrein van de vzw St. Vincentius te 

bereiken. Deze inritconstructie dient gerealiseerd te zijn tegen het ogenblik van ingebruikname van de 

parking op het terrein van de vzw Sint-Vincentius zelf. Dit alles impliceert de participatie in een 

gemeenschappelijk parkeerconcept, waarvan de modaliteiten verder tussen de vzw St. Vincentius en het 

AGB Parko zullen worden uitgewerkt. De vzw St. Vincentius dient binnen de twaalf (12) maanden na 

ondertekening van onderhavige overeenkomst aan het SOK te laten weten welk van bovenstaande 

scenario’s er wordt gekozen. 



 

 
 
 
 

BIJLAGE : FINANCIËLE JAARREKENING 
 



 

 


