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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 door de komst van een nieuwe legislatuur 

geconfronteerd met een  omslag.  Na een overgangsjaar (2013) heeft de heropbouw in 2014 

verder gestalte gekregen op basis van de nieuwe statuten en beheersovereenkomst. In 2015 

zijn belangrijke aanzetten gegeven om naast de projecten nieuwe activiteiten te starten 

zoals het marktverhuurkantoor en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed (CKW/Buda) 

 

Vanaf 2015 rapporteert AGB SOK volgens de BBC structuur. Om de Beleid– 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 is in 2014 verwerkt in de brochure SOK 2.0.2.0. In dit strategisch 

meerjarenplan wordt toegelicht op welke wijze het SOK zijn taak de komende jaren aanpakt.  

In 2015 zijn hierop al meerdere aanvullingen te geven, in dit beknopt verslag worden ze even 

aangestipt. Eind 2016/ begin 2017 zal een nieuwe versie van dit meerjarenplan worden 

opgesteld. Voor 2016 is een ondernemingsplan en budget gepresenteerd aan de Raad van 

Bestuur.  Voorliggende rapportage betreft het jaarverslag en de jaarrekening 2015. 

 

In de jaarrekening van het SOK 2015 is  een correctie doorgevoerd van de vastgoedvoorraad. 

Het project Bouvekerke stond nog niet op de balans van het SOK en is thans als 

kapitaalsinbreng van de Stad overgedragen aan het SOK voor een bedrag van ca. 3,5 miljoen 

euro. Zowel het ingebrachte kapitaal als de vastgoedvoorraad zijn met dit bedrag gestegen.  

 

Goede  ”BOUWSTENEN VOOR KORTRIJK” , dat is de opgave waar we met zijn allen voor staan. 

Ook het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft hier zijn “bouw” steentje in 2015 toe 

bij gedragen. Met name door uit te gaan van een lange termijn visie, pragmatische aanpak en 

een goede samenwerking met de Stad.   
 
 

 

W. Maddens                                                                                 ir. Ben Mertens 

Voorzitter Raad van Bestuur SOK                                          Manager SOK 
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2.  Algemene visie 

 
In het meerjarenperspectief 2014-2019 wordt door het SOK ingezet op de strategische 

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

functioneert.  Met een groot grondoppervlakte aan vrijkomende ruimte ligt er voor de 

komende 10 jaren een grote uitdaging. Met name omdat invulling van deze ruimte gefaseerd 

en zorgvuldig moet plaatsvinden.   

 

Om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten moet op de eerste plaats aan 

kernversterking gewerkt worden. De projecten in  het centrum zullen zich hierbij focussen op 

intergenerationeel wonen,  voorzieningen en beleving.  Er moeten projecten ontwikkeld 

worden die een functionele kwaliteit toevoegen aan de stad. Een uitdaging blijft de balans te 

vinden tussen de vraag naar kleine appartementen en de aantrekkingskracht voor jonge 

gezinnen. Ook hergebruik van bestaande gebouwen zal daarbij van belang worden. Gezien de 

lange termijnprognoses moet er voor gewaakt worden dat nieuw aanbod niet leidt tot 

leegstand in het oude patrimonium. 

 

In dit kader zal Kortrijk de komende jaren moeten inzetten op goed faseren. Investeren in een 

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

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

eensgezind en harmonieus moeten investeren zodat grondeigenaren naast hun eigen 

financiële status ook het maatschappelijke belang meewegen. De ambitie om tot  een 

grondenfonds te komen is daarbij een instrument.  

 

Een aantal stadsprojecten gaan, al dan niet na een initiële inbreng van het SOK, een eigen weg.  

In het kader van de bovengeschetste problematiek willen we als SOK ons gaarne inzetten om 

ook toekomstige stadsprojecten in deze afweging te integreren. Ook proces- en 

projectmanagement is daarbij een optie. 

 

Naast de kwaliteit van de ontwikkelingen gaat onze  zorg ook naar het betaalbaar wonen 

alsook het versterken van de huurmarkt. De oprichting van een Marktverhuurkantoor en het 

uitbouwen van het Pandenfonds als rollend fonds, kunnen daarbij enkele bouwstenen 

vormen, naast bijvoorbeeld de renovatiestrategie. 

 

In 2015 zijn de voorbereidingen voor het op zich nemen van de exploitatie van de Fuifzaal en 

Buda gebouwen gestart. 

 

Het SOK versterkt zich als een stevige, daadkrachtige organisatie die  een belangrijke rol speelt 

als expert,  partner, exploitant van vastgoed, bouw-, woon- en stadsprojecten.  
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3.  Activiteiten 

 

 

Binnen de beleids- en beheercyclus (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’.   Deze 

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

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

en de tien hoofdactiviteiten van het SOK bepaald.  

 

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

SOK zich rondom de… 

 

VASTGOED  ONTWIKKELINGS-  EN EXPLOITATIE ACTIVITEITEN VOOR DE STAD KORTRIJK. 

 

 

De hoofdactiviteiten van het SOK zijn: 

 

1. Kenniscentrum/promotie 

 

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

projectmanagementbureau, als vastgoedexpertisebureau, als adviseur……..voor 

professional en consument. 

 

In 2015 concentreerden we ons op het onderzoeken van de woninghuurmarkt in het 

kader van het Marktverhuurkantoor. Ook de eerste aanzetten in de richting van een 

macro-ontwikkelingsplan worden door het SOK ondersteund. Op beleidsniveau is 

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

 

Een belangrijke taak van het SOK is het 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 (Woningkantoor). 

 

Ook in 2015 was onze aanwezigheid op de bekende beurzen (REALTY/MIPIM/ 

BOUWBEURS) succesvol. Presentaties zijn gehouden in het kader van Cohousing en 

Community Land trust. 
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2 Kortrijk huurt…. 

 

Voor het realiseren van een goede doorstroming in de verhuurmarkt is de oprichting van een 

Marktverhuurkantoor (MVK) voorbereid, dit in aansluiting op het Sociaal Verhuurkantoor. Het 

MVK wordt ingekaderd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk, OCMW 

Kortrijk, De Poort vzw en het AGB SOK, en ondergebracht onder het AGB SOK. 

Tevens wordt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst een Woningkantoor ingericht 

waarin SVK, MVK, Renovatiebegeleiding ... worden gecombineerd tot één loket. 

 

In 2015 is de oprichting van het marktverhuurkantoor in de vorm van een vzw voorbereid, na 

de nodige goedkeuringen zal medio 2016 het geopend worden. 

 

Het strategisch doel in lijn met  het  Plan Nieuw Kortrijk is gericht op het verhogen van de 

kwaliteit, aanbod en de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van het woonpatrimonium. 

De oprichting van het MVK naast het SVK zorgt voor een verbreding, waardoor nagenoeg het 

gehele landschap van de verhuur wordt omvat. Voordeel is dat de woningen die boven de 

sociale huurgrens liggen tegen een markthuur kunnen worden verhuurd en een hogere 

kwaliteit haalbaar is. Het MVK moet zorg dragen voor de overbrugging van de sociale huur 

naar de hogere markthuur en de koopmarkt. Het huurderssegment van de ‘niet-sociale 

betaalbare huur’ is daarbij een doelgroep. Ook potentiële startende kopers kunnen als 

doelgroep aangemerkt worden.  

 

Verdere samenwerking tussen het SVK, het MVK en de huisvestingsmaatschappijen is hierbij 

belangrijk. Aanvankelijk gebeurt dit op vlak van de wachtlijsten, maar dit zou in de toekomst 

moeten uitgebreid worden.  

 

3.         Woonprojecten 

 

In de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Stadsontwikkelingsbedrijf 

Kortrijk  staat bepaald dat het 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 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 2015 lag de focus met name op de volgende woonprojecten: 

o Verkaveling Bouvekerke: verkoop van 8 kavels 

o Zwevegemsestraat:  sloopvergunning aangevraagd en verkregen  

o Cohousingsproject Kop van Prado: verkoopdossier gelanceerd 

o Planvorming Vetex:  plan aangepast 

o Herontwikkeling CM site: aankoop en selectie marktpartij 

o Ontwikkeling Peperstraat: start infrastructuur 

o Amsterdams Poortje: aankoop voorbereid 

o Tuinstraat / Nieuwstraat: cbo traject onderzocht  
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4. Stadsprojecten 

 

Zoals bepaald in de beheersovereenkomst is het SOK de preferentiële partner van de 

stad Kortrijk voor de ontwikkeling van stadsprojecten.  Diverse grote stadsprojecten 

worden concreet en kennen hun eigen projectmanagementorganisaties. Een rol die het 

SOK in de toekomst ook op zich kan nemen.  

 

Naast de reeds genoemde woonprojecten is het SOK in 2015  met name als bouwheer 

opgetreden voor de nieuwe Fuifzaal in het kader van de Campus Kortrijk Weide.  

 

 

5. Vastgoed 

 

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

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

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

vastgoedtransacties en het beheer van niet facilitair stadseigendom  vraagt om 

eenduidigheid en vastgoedexpertise.  

 

Het SOK doet hierbij voor vastgoedtransacties ook beroep op de marktsector door het 

inschakelen van schatters en notarissen. Vooral als het geen simpele verkoop betreft 

maar verkoop onder voorwaarden voor  herontwikkeling heeft het SOK hierbij een rol 

van belang. Zo is in 2015 gestart met de voorbereidingen van de verkoop van het  

Politiebureau Sint Amandslaan. 

 

In het kader van de lopende projecten hebben verkopen plaatsgevonden aan de 

Spoorweglaan aan Project2 (Belgacomsite) en hebben  verdere verkopen 

plaatsgevonden in de Pluimstraat en Bouvekerke.  Aangekocht zijn Amsterdams 

Poortje en Zwevegemsestraat 7, de effectuering hiervan loopt  door in 2016. 

 

6. Vennootschappen 

 

Het SOK participeert in twee vennootschappen.  

Pandenfonds NV: Na de overname van de aandelen van Foruminvest in 2014 zijn in april 

2015 de statuten aangepast zodat het Pandenfonds nv zich enerzijds verder kan 

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 huidige panden (Sionstraat / St Janslaan 

11-13)  zullen zo mogelijk in 2016 verkocht worden. 

 

Het XOM als financieel vehikel behoudt zijn functie. Gezien de koppeling aan het huidige 

concessie contract en de behoefte aan aanvullende investeringen zal in 2016 nader 

overleg gepleegd worden met de betrokken partners. 
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7. Centrumplan 

 

In het kader van de opdracht tot revitalisering van het centrum en in vervolg op de 

centrumvisie heeft het SOK een adviesrol op zich genomen ten aanzien van retail 

ontwikkelingen in de binnenstad.  Specifiek is SOK in 2015 bezig geweest met de as Grote 

kring / Overbekeplein / Vandaleplein  om in samenspraak met eigenaren en handelaren 

te komen tot revitalisering en verbetering van looplijnen en inrichting. 

 
8. Exploitatie maatschappelijk vastgoed 

 

De stadscoalitie heeft in 2015 ervoor gekozen om de exploitatie en de inhoudelijke 

werking van een aantal maatschappelijke cultuurgebouwen te splitsen.  Als gevolg 

hiervan zal AGB Buda geïntegreerd worden in AGB SOK, door het opbouwen van een 

professionele exploitatie-unit binnen het SOK. De inhoudelijke werking zal in een 

zelfstandige vzw worden gewaarborgd.  Vooralsnog betreft het de exploitatie van  

Campus Buda (Budascoop, Budafabriek, Budatoren, Broelkaai 6, Oranjerie, 

Broeltorens, Paardenstallen) en  ‘Campus Kortrijk Weide’ (de fuifzaal). AGB SOK is de 

bouwheer en exploitant van de nieuw te bouwen fuifzaal op Kortrijk Weide.  Het AGB 

SOK heeft in 2015 veel tijd geïnvesteerd in de voorbereidingen van deze transitie en 

besluitvorming , die medio 2016 geëffectueerd zal worden. 

9. Bedrijfsvoering 

 

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

transparantie. Het team is in 2015 versterkt met financiële expertise mede in het kader 

van de integratie met AGB Buda.  

De huisvesting van het SOK dient aangepast te worden, mede in het licht van het 

realiseren van het Woningkantoor. In 2015 zijn verschillende opties onderzocht om te 

komen tot een definitieve grotere huisvesting voor alle betrokkenen. Als tijdelijke locatie 

verhuist het SOK naar Sint-Janslaan 1.  

 

10. Financiering 

 

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

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

opgemaakt, waarin afspraken gemaakt worden over de afrekening met de stad per 

project. Ook het MVK en de Exploitatie – unit zullen aangestuurd worden op basis van 

afzonderlijke financiële deelregistraties. 

 

Door de omzetting van het kosteloze overbruggingskrediet in een doorgeeflening van 

3.5 miljoen euro zijn de werkingskosten in 2015 met ca € 40.000 aan rentekosten 

gestegen. In 2015 kon dit nog opgevangen worden binnen de standaard budget (€ 

458.000). De werkingskosten in 2015 bedroegen ca. € 473.881; door verrekening van het 

resultaat van eerdere aan en  verkopen kan de werkingsbijdrage van de stad binnen het 

vastgestelde budget  blijven. 
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 Toelichting financiële jaarrekening 2015 

 

 

ACTIVA 

 

Artikel 22: Terreinen en gebouwen voor 825.281,26 EUR 

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

Sint-Janslaan 1.  Op dit pand worden  jaarlijks afschrijvingen geboekt. Doordat dit pand niet 

bestemd is voor projectontwikkeling werd dit niet in de voorraad opgenomen. Doordat het 

gebruik wijzigt van Stad naar AGB SOK is het erfpachtcontract beëindigd.  

 

Artikel 27: Activa in aanbouw en vooruitbetalingen voor 80.873,73 EUR 

Hier staan de reeds betaalde werken aan de nieuwe fuifzaal op Kortrijk Weide. 

 

Artikel 28: Financiële vaste activa voor 10.616.897,69 EUR 

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

XOM NV en Pandenfonds NV.  Voor het Pandenfonds nv is dit 1.000.001,00 EUR.   

 

Artikel 30/36: Voorraden en bestellingen in uitvoering voor 10.238.877,14 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  is gebaseerd op de 

aankoopprijs + aktekosten. In 2015 werden verkopen gerealiseerd in de Pluimstraat, de 

Spoorweglaan en op de verkaveling Bouvekerke. De stijging van deze post ten opzichte van 

2014 is dan het gevolg van de inbreng van de grondvoorraad van de verkaveling Bouvekerke 

( 3.525.000,00 EUR ). 

 

Artikel 40/41: Vorderingen op ten hoogste één jaar voor 812.232,45 EUR  

 

Deze post bestaat voornamelijk uit de raming van de stadstussenkomst in het 

exploitatietekort van het SOK voor 2015 (450.000,00 EUR) en de waarborg die het SOK 

gesteld heeft voor de infrastructuurwerken op de verkaveling Bouvekerke voor een bedrag 

van 246.372,00 EUR.  
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Artikel 54/58: Liquide middelen voor 1.337.267,52 EUR 

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

projecten betaalt.  Op 31/12/2015 stond in totaal een bedrag van 333.726,93 EUR op onze 

spaarrekening en 1.003.140,95 EUR op onze zichtrekening. 

 

 

PASSIVA 

 

 

Het eigen vermogen van het SOK bedraagt 18.537.769,53 EUR en bestaat uit: 

 

Artikel 10: Kapitaal voor 20.276.100,36 EUR 

Het kapitaal is in 2015 met 3.525.000,00 EUR gestegen ten opzichte van 2014.  De reden 

hiervoor is de opname van de waarde van de gronden in de verkaveling Bouvekerke in de 

voorraad. 

 

Artikel 14: Overgedragen verlies voor -3.294.999,39 EUR 

Doordat AGB SOK dit jaar eindigt met een negatief resultaat van 126.582,45 EUR wordt aan 

de raad van bestuur voorgesteld dit verlies van het boekjaar aan het overgedragen verlies uit 

de voorgaande jaren toe te voegen.  

 

 

Artikel 15: Kapitaalsubsidies voor 1.430.086,11 EUR 

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

het SOK. In 2015 is hier de investeringsbijdrage  van de stad voor de reeds gedane 

investeringen aan de fuifzaal bijgekomen.  

 

De schulden van het SOK bedragen in totaal 5.504.077,46 EUR en bestaan uit: 

 

Schulden op meer dan een jaar: 4.567.754,79 EUR 

 

Artikel 174000: Doorgeefleningen voor 3.292.754,79 EUR 

Dit behelst het nog af te betalen deel van de doorgeeflening op lange termijn.  In 2015 werd 

het overbruggingskrediet bij de stad omgezet in een doorgeeflening. 

 

Artikel 178/9: Overige schulden voor 1.275.000,00 EUR  

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

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

vrijkomen van het pand.  

 

Schulden op ten hoogste één jaar: 936.322,67 EUR 

 

Artikel 42/1: Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen voor 687.245,21 EUR 

Hier komt het deel van de doorgeeflening dat binnen het jaar dient afgelost te worden 

(207.245,21 EUR).  Voor het rusthuis op de Sint-Vincentius site dient nog een bedrag van 

480.000,00 EUR betaald te worden. 
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Artikel 43: Financiële schulden voor 0,00 EUR 

Zoals eerder vermeld werd het overbruggingskrediet bij de stad in 2015 naar een 

doorgeeflening omgezet. 

 

Artikel 440/4: Leveranciers voor 224.488,36 EUR  

Op deze post bevinden zich de op 31/12/2015 nog te betalen facturen en de eventueel nog 

te ontvangen facturen.  

 

Artikel 45: Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten voor 23.549,92 EUR 

Dit zijn voornamelijk door te storten bedrijfsvoorheffing en uit te betalen zitpenningen. 

  

Artikel 47/48: Overige schulden voor 1.039,18 EUR 

Dit zijn  een aantal terug te storten betalingen uit het verleden. 

 

 

 2. Toelichting bij de resultatenrekening 

AGB SOK sloot haar werkingsjaar 2015 af met een negatief resultaat van 126.582,45 EUR. 

 

Het bedrijfsresultaat bedroeg -86.346,92 EUR. 

Dit komt voort uit het verschil van de bedrijfsopbrengsten van 1.474.293,69 EUR en de 

bedrijfskosten van 1.560.640,61 EUR. 

 
 

De bedrijfsopbrengsten bedroegen: 1.474.293,69EUR 

- De werkingstoelage: 471.713,73 EUR  

(21.713,73 EUR was het saldo van 2014 en 450.000 EUR als raming voor 2015) 

- Subsidies: 15.871,40 EUR voor het kinderdagverblijf (laatste schijf) 

- De verhuring van de panden: 38.163,72 EUR 

- Diverse recuperaties zoals schadevergoeding verzekering, onroerende voorheffingen,    

   studies,enz. : 2.400,77 EUR 

-. Verkoop onroerende goederen: 946.144,07 EUR 

 

De bedrijfskosten bedroegen 1.560.640,61 EUR 

- vermindering vastgoedwaarde portefeuille ten gevolge van verkopen:  923.197,17 EUR 

- Diensten en diverse goederen bedroegen 508.251,38 EUR 

- Loonkosten voor het eigen contractueel personeel bedroegen 93.231,57 EUR 

- Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa: 26.230,36 EUR 

- Andere bedrijfskosten: 9.730,13 EUR, dit is voornamelijk onroerende voorheffing. 

 

 

 

Bijlage : financiële jaarrekening 

 

 


