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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

1 2015_GR_00005 Samenstelling college van burgemeester
en schepenen - Eedaflegging schepen -
Aktename

Inhoudelijke verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Conform de gezamelijke voordrachtsakte van de schepenen eindigt het mandaat van
schepen M. Lemaitre op 31 december 2014 en wordt de resterende duurtijd van het
mandaat waargenomen door de heer A. Weydts.
Opdat de heer A. Weydts ook effectief dit mandaat zou kunnen uitoefenen, moet hij
conform artikel 46 van het gemeentedecreet de eed afleggen in de openbare vergadering
van de gemeenteraad.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Verkiezing en eedaflegging van de schepenen.

Aanleiding en context
Op 24 december 2012 werd de gezamenlijke voordrachtsakte van de kandidaat-schepenen
overhandigd aan de stadssecretaris. In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 werd
door de voorzitter van de gemeenteraad vastgesteld dat deze voordrachtsakte ontvankelijk
is. Bijgevolg werden in diezelfde zitting de kandidaat-schepenen verkozen verklaard.
Conform deze gezamenlijke akte van voordracht eindigt het mandaat van schepen M.
Lemaitre op 31 december 2014 en wordt de resterende duurtijd van het mandaat
waargenomen door de heer A. Weydts.

Argumentatie
Artikel 45 §1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de schepen in voorkomend geval bij
het bereiken van de einddatum van rechtswege ontslagnemend is en dat hij van
rechtswege opgevolgd wordt door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger
vermeld is.
Bijgevolg is de heer A. Weydts, die voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich
niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, van rechtswege schepen. Opdat hij ook
effectief dit mandaat zou kunnen uitoefenen, dient hij evenwel, conform artikel 46 §1 van
het gemeentedecreet, de eed af te leggen in de openbare vergadering van de
gemeenteraad.
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1.  
2.  
3.  
4.  

De heer A. Weydts gaat vervolgens over tot de eedaflegging in handen van de
burgemeester, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Deze eedaflegging wordt opgenomen in een proces-verbaal van eedaflegging.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de
artikels 44 t.e.m.50.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Akte te nemen van de van rechtswege opvolging van schepen M. Lemaitre door A. Weydts
als schepen op 12 januari 2015.
De rangorde van de schepenen ziet er dan als volgt uit:
eerste schepen: R. Scherpereel
tweede schepen: W. Maddens
derde schepen:C. Waelkens
vierde schepen: B. Herrewyn
vijfde schepen: K. Byttebier
zesde schepen: A. Vandersteene
zevende schepen: A. Weydts
achtste schepen: P. De Coene

2 .
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van A. Weydts als schepen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: voordrachtsakte schepenen.pdf
Bijlage bij dit besluit: akte eedaflegging schepen.doc
Bijlage bij dit besluit: verklaring op eer onverenigbaarheid.pdf
Bijlage bij dit besluit: geloofsbrieven.pdf

2 2015_GR_00002 Immobiliën (immo 2014/021) -
Ingebruikgeving stadsgrond gelegen
Beheerstraat te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 november 2014
principiële goedkeuring verleend voor het ter beschikking stellen van stadsgrond gelegen
Beheerstraat (achter het justitiehuis) aan VZW LEIELANDSCHOLEN. Tijdens de werken
voor een nieuwbouw voor de personenzorgschool zullen er op dit perceel, zes
containerklassen met speelplaats en fietsenberging opgericht worden. Een
gebruiksovereenkomst werd opgemaakt en voor akkoord ondertekend door de gebruiker.
Deze gebruiksovereenkomst wordt thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_02736 - Terreinen. - Ter beschikking stellen terrein stad Kortrijk aan de
Leielandscholen campus St. Niklaas. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
In het kader van de verbouwingswerken van het Sint-Niklaasinstituut in de Beheerstraat
was de nieuwbouw voor de personenzorgschool gepland na de bouw van de hotelschool.
Hierdoor zouden de meeste leerlingen kunnen verhuizen naar de gebouwen gelegen
Senator Coolestraat. Er is evenwel vertraging ontstaan bij de start van de bouwwerken
voor de hotelschool, terwijl er met de bouw van de personenzorgschool niet meer kan
gewacht worden. De huidige gebouwen zijn niet meer veilig en de kans bestaat bovendien
dat er overheidssubsidies worden misgelopen. Tijdens deze werken, die maximum 3 jaar
zullen duren, heeft de school te kampen met een tekort aan klaslokalen, een overdekte
speelplaats en een fietsenberging.

Er werd samen met de stad naar een oplossing gezocht en deze werd gevonden in het ter
beschikking stellen van een terrein dat eigendom is van de stad en gelegen achter het
justitiehuis en momenteel in gebruik als openbare parking. Het college van burgemeester
en schepenen heeft in zitting van 17 november 2014, punt 23, principiële goedkeuring
verleend voor deze terbeschikkingstelling.

Er werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt en deze werd door de vertegenwoordigers
van de VZW Leielandscholen voor akkoord ondertekend op 01 december 2014.

Het terrein Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/F5 wordt aan de school in gebruik
gegeven voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur, in het bijzonder voor de
oprichting van zes containerklassen met speelplaats en fietsenberging en dit gedurende
maximum drie en een half jaar. De school kan de overeenkomst steeds beëindigen, mits
een aangetekende opzeg van één maand.

Argumentatie
De ingebruikgeving van het terrein met een oppervlakte volgens het kadaster van 2.363m²
voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur voor een periode van maximaal 3,5 jaar
maakt een daad van beheer uit. Aangezien echter de ingebruikgeving voor langer dan 1
jaar is, behoort dit tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
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1.  
2.  
3.  

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In te stemmen met de ingebruikgeving van een perceel stadsgrond gelegen Beheerstraat
te Kortrijk, kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/F5, aan de VZW
Leielandscholen voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur en dit conform de
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS d.d. 17 november 2014, punt 23.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
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3 2015_GR_00003 Immobiliën (immo GB 1213) - Verdere
ingebruikneming door de stad van
perceel OCMWgrond gelegen
Molentjesstraat te K.-Kooigem. -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De stad heeft sedert 2004, een perceel OCMWgrond gelegen Molentjesstraat te
Kortrijk-Kooigem in gebruik. Het terrein werd destijds aangelegd door de stad om te
gebruiken voor het plaatsen van een groencontainer en als parkeerplaats. De
gebruiksovereenkomst d.d. 26 mei 2004 liep op 31 mei 2013 ten einde, maar het
betreffende perceel werd verder onderhouden door de stad en gebruikt als parkeerplaats
en als standplaats voor een glas- en kledijcontainer. Er werd overeengekomen om het
perceel verder in gebruik te houden in ruil voor het onderhoud ervan.

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 05 april 2004, punt 1.14., ingestemd met de
ingebruikneming door de stad jegens het OCMW van een perceel grond Kortrijk, 12de
afdeling, sectie A, nr. 292/D. De gebruiksovereenkomst werd ondertekend op 26 mei 2004
en liep van 01 juni 2004, gedurende 9 jaar, tot en met 31 mei 2013.

De stad heeft het ingebruikgenomen terrein aangelegd met groen en verharding om het te
kunnen gebruiken als parkeerplaats voor de buurtbewoners en voor het plaatsen van een
container (vroeger voor groen, nu voor glas en kledij.)

De initiële overeenkomst is afgelopen sedert 01 juni 2013, maar de stad heeft het perceel
steeds verder onderhouden. Ook het gebruik is verder blijven bestaan.

Er werd overeengekomen om de bestaande toestand te regulariseren door de opmaak van
een ontwerp van gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur, weliswaar opzegbaar mits
een aangetekende brief één maand op voorhand. Er wordt geen gebruiksvergoeding
aangerekend, het perceel zal verder door de stad worden onderhouden.

Argumentatie
Het betreft de regularisatie van een bestaande toestand, waarbij het behoud van de
parkeerplaatsen en de containers op deze plek wenselijk is. Aangezien de
gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur wordt afgesloten, behoort het tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad om deze goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
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1.  
2.  
3.  
4.  

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In te stemmen met de verdere ingebruikneming door de stad van een perceel OCMWgrond
gelegen Molentjesstraat te K.-Kooigem en dit conform de voorwaarden opgenomen in het
ontwerp van gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is
opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens + foto.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing gemeenteraad d.d. 05 april 2004, punt 1.14.pdf
Bijlage bij dit besluit: Gebruiksovereenkomst d.d. 26 mei 2004.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp van gebruiksovereenkomst.pdf
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4 2015_GR_00006 Schenkingen - Aanvaarden Schenkingen
2014 aan Stadsarchief -

Inhoudelijke verantwoordelijke
Ann Augustyn

Beknopte samenvatting
In 2014 contacteerden een aantal mensen het Stadsarchief om een schenking te doen.
Deze schenkingen werden overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad op datum
van 10 februari 2014 (Nr. 351146) aanvaard volgens de overwegingsschalen en onder
voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Ze werden opgelijst en het is deze
lijst (met bijgevoegde wegingstabellen) voor 2014 die we nu willen laten goedkeuren door
de gemeenteraad.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Regelgeving i.v.m. schenkingen en bewaargevingen in het Stadsarchief.

Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 10 februari 2014 werd beslist dat de stadsarchivaris voortaan de
aangeboden schenkingen zou kunnen aanvaarden onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad op het einde van het jaar. Deze aanvaarding onder voorbehoud zou
gebeuren aan de hand van wegingstabellen voor losse stukken en voor archiefbestanden
die toen werd goedgekeurd. Nu wordt de lijst van schenkingen van het jaar 2014 aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Argumentatie
Het recht om schenkingen te aanvaarden is een voorbehouden recht voor de
gemeenteraad. Bij deze leggen we de opgelijste schenkingen van 2014 (zie bijlage met de
genummerde schenkingen, 1 t/m 27 met wegingstabellen) aan de gemeenteraad voor. De
archivaris aanvaardde de schenkingen reeds onder voorbehoud, gebaseerd op de
wegingstabellen goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 februari 2014.

De schenkingen van foto's bevatten telkens Kortrijkse foto's die een waardevolle schenking
waren voor de erfgoedwerking en de beeldbank van de stad. Deze schenkingen behaalden
telkens 85 punten op 100. (schenkingen nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 24 &
26 in de als bijlage bijgevoegde lijst)

De schenkingen van efemere lossen stukken (brochures, affiches, plannen, etc.) bevatten
telkens ook waardevol Kortrijks materiaal. Deze schenkingen kunnen zeker ook als een
waardevolle aanvulling beschouwd worden. Ze behaalden ook 85 punten op 100.
(schenkingen nrs. 7, 8, 10, 12, 15, 19, 22 & 25)

Drie schenkingen van bidprentjes (de schenkingen nrs. 6, 14 & 20 in de lijst) bevatten niet
louter Kortrijks materiaal en behaalden daardoor maar 75 punten op 100. (schenkingen
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1.  
2.  

nrs. 6, 14 & 20) We menen echter de aanvaarding van deze schenkingen te kunnen
verdedigen daar de historisch gegroeide collectie van bidprentjes van de stad Kortrijk zelf
ook niet bestaat uit louter Kortrijks materiaal. Integendeel is dat juist een van de sterke
punten van deze gerenomeerde collectie. De collectie bidprentjes geschonken door Gerrit
Van Betsbrugge bevat een unieke collectie van Bellegemse overledenen en behaalt dan
ook een score van 95 punten op 100. (schenking nr. 27)

De schenking van een archiefbestand van wijlen Juul Debaere behaalt maar 70 punten op
100. Maar dat is het gevolg van o.a. de aard van het archief, nl. politieke stukken met
stukken die de persoonlijke levenssfeer raken. Het is logisch dat niet al deze stukken
automatisch openbaar kunnen gesteld worden. Maar daarom is het archief niet minder
waardevol. We vinden dan ook dat de aanvaarding van dit archiefbestand kan verdedigd
worden. (schenking nr. 23)

Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:

Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover
die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de
openbaarmaking instemt.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De lijst met schenkingen in het Stadsarchief in de loop van 2014, zoals opgenomen in
bijlage, te aanvaarden.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Lijst_schenkingen_2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Lijst_schenkingen_2014_met motivering.pdf
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Nr. SCHENKER STUKKEN DATUM MOTIVERING 

1 
Annie Verfaillie Foto’s Marke Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

2 
Marc Gyselinck 

 

Foto’s, glasplaat en 

fotonegatieven over Kortrijk 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

3 
Bert De Wildeman Foto’s over theater Antigone 

en andere theaters  

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

4 
Mieke Delbeke Foto’s Kortrijk periode jaren 

1960 + folder Meiviering 

1952 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 
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5 
Marie-Claire Devos Foto’s Kortrijk (digitaal en 

analoog) 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

6 
Declerck Diane 

 

Bidprentjes Januari 2014 75/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

7 
Walter Maes 

 

Brochures Leieland, 

Schouwburg, Kortijks Lyrisch 

Toneel, Kortrijkse 

Kultuurkrant, Toneelrevue 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

8 
Frans Debrabandere Allerhande brochures over 

Kortrijk 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

9 
R. Defever Foto’s Kortrijk, klederkaarten 

en voedingskaarten 

Wereldoorlog II 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 
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10 
Baron Goethals Plannen, affiches, 

documenten SOC, quartier 

Sud-Ouest Courtrai,  

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

11 
Philip Declercq Fotonegatieven en films Paul 

Castaing 

Januari 2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

12 
Paul Delplancke Plannen en documenten over 

Kortrijk Weide (Frans Dupont 

03/01/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

13 
Laura Debrouwere 

 

Foto’s steenkapperij in de 

Magdalenastraat 

10/02/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

14 
Antoine Van 

Eeckhoutte 

 

Bidprentjes 10/03/2014 75/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 
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15 
Via Academie Kortrijk 

(Gevonden op zolder 

in de villa Lauwers, 

waar Unie der 

Zorgelozen laatst 

huisde) 

Archiefstukken i.v.m. dokter 

Emiel Lauwers. Foto’s, 

plannen, facturen en 

rekeningen 

24/03/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

16 
Roger Verhamme 

 

Foto Bagaertshof, 

Nieuwjaarskaartjes Stad 

Kortrijk 

26/03/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

17 
Gerard Debrouwere  Foto’s Kortrijk 31/03/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

18 
Noël Bruneel Foto’s Kortrijk 07/04/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

19 
Christian Viérin 

 

Plannen huizen Kortrijk 

ontworpen door de 

architecten Viérin 

09/04/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

20 / 77
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



20 
Fons Verwee 

 

Bidprentjes 06/06/2014 75/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

21 
Paul Delplancke Dia’s Praalstoet, 

zomercavalcade, etalages, 

TV-Palace 

12/06/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

22 
Joris Sustronck - Affiches Antigone 

- plan tribune 

Guldensporenfeesten 1952 

17/09/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

23 
Steven Debaere 

 

Archief Jules Debaere 31/11/2014 70/100 punten volgens de wegingstabel 

aanvaarding private archieven 

24 
Nico Van 

Campenhout 

 

Foto’s vlas in het Kortrijkse 12/11/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 
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25 
Christian Viérin 

 

Archief J.Viérin, 

bestuurscommissie 

Kunstpatrimonium, varia 

musea Kortrijk 

19/11/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

26 
Raymonde Debels – 

De Jaegere 

 

4 videocassettes 

- Kortrijk 1988 

- 11 julistoet 

- interview Stefaan De Clerck 

- Europalia 1989 

24/11/2014 85/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 

27 
Gerrit van Betsbrugge Collectie bidprentjes van 

Bellegemnaren 

20/11/2014 95/100 punten volgens de wegingstabel 

losse stukken 
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Catherine Waelkens
Kernadministratie

5 2015_GR_00004 Opcentiemen op de door het Vlaamse
Gewest geheven heffing ter bestrijding
van verkrotting van gebouwen en/of
woningen - Vaststellen -

Inhoudelijke verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement, opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest
geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, voor
vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Heffing van opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en woningen.

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op
te heffen of te wijzigen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2009, punt 15 het
belastingreglement heffing van opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven
heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden vanaf aanslagjaar 2015.

Argumentatie
De gemeenten kunnen vanaf het aanslagjaar 2015 terug opcentiemen heffen op
gewestelijke heffingen op verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde
woningen en gebouwen.

De wet van 19 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen heeft hiertoe
een nieuw artikel 464/1 ingevoerd in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
Deze wet maakt het mogelijk dat gemeenten opcentiemen heffen op gewestbelastingen
die het kadastraal inkomen als belastbare grondslag of als element van zijn belastbare
grondslag heeft. 
Tot 2012 waren er gemeenten die opcentiemen op de gewestelijke heffing op verkrotting
hieven. Het Hof van Cassatie besliste echter in een arrest van 12 mei 2012 dat dat in strijd
was met artikel 464, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB 92).
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Gemeentelijke opcentiemen op een gewestelijke belasting die gebaseerd was op het
kadastraal inkomen (uitgezonderd de opcentiemen op de onroerende voorheffing) konden
bijgevolg met succes juridisch aangevochten worden. 
Door de toevoeging van de nieuwe uitzondering aan het WIB 92 krijgen gemeenten vanaf
het aanslagjaar 2015 expliciet de toelating daartoe. 

De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen moet op het grondgebied van
de stad Kortrijk voorkomen en bestreden worden. 
Door het heffen van opcentiemen wordt vanuit de stad aangezet tot het saneren van
verkrotte panden en het heffen van opcentiemen op de gewestelijke belasting levert als
voordeel op dat de aspecten van invordering en bezwaren door het Vlaams Gewest
gebeurt.

Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 60 opcentiemen te behouden.

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1
- Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel 3.1.0.0.4
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
- Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen
- Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding
van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen
- Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er worden voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 ten voordele van de
gemeente zestig (60) opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen oorspronkelijk ingevoerd door het decreet van
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1.  

22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer
bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet
houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13/12/2013.

Artikel 2:

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse
belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

Artikel 3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: VVSG week 25_11_14 opcentiemen op gewestelijke
verkrottingsheffing.docx

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Planning en Openbaar Domein

6 2015_GR_00007 Tonnagebeperking gemeente Zwevegem
- Invoeren zonale tonnagebeperking 5,5
ton uitgezonderd laden en lossen – met
gezamenlijke betrokkenheid van
gewestweg N8, gewestweg N391 en
gemeentewegen in
Zwevegem-Kortrijk-Harelbeke -
Vaststellen aanvullend
verkeersreglement

Inhoudelijke verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
In navolging van hun goedgekeurd mobiliteitsplan werkt de gemeente Zwevegem aan een
globale visie omtrent de tonnagebeperking in de gehele gemeente.

In eerste fase had Zwevegem graag uitvoering gegeven aan de tonnagebeperking (5,5
ton) van de . Hiervoor dient een dubbele zonebebording te wordenkern van Zwevegem
voorzien op een 17-tal kruispunten, waarvan er drie op grondgebied Kortrijk gesitueerd zijn
en één op grondgebied Harelbeke.
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Beschrijving

Aanleiding en context
In navolging van hun goedgekeurd mobiliteitsplan werkt de gemeente Zwevegem aan een
globale visie omtrent de tonnagebeperking in de gehele gemeente. 

In eerste fase had Zwevegem graag uitvoering gegeven aan de tonnagebeperking (5,5
ton) van de . Hiervoor dient een dubbele zonebebording te wordenkern van Zwevegem
voorzien op een 17-tal kruispunten, waarvan er drie op grondgebied Kortrijk gesitueerd zijn
en één op grondgebied Harelbeke. 

Op verzoek van de gemeente Zwevegem leggen wij een aanvullend verkeersreglement
voor zonale tonnagebeperking 5,5 ton, uitgezonderd laden en lossen, ter vaststelling voor
omdat de zone voor een klein deel aanvangt in Kortrijkse straten, nl. de gemeentewegen
Bad Godesberglaan(vanaf rotonde Baaistraat), Morinnestraat (vanaf de Baaistraat) en de
gewestweg Oudenaardsesteenweg (N8), vanaf de rotonde grens Zwevegem.

Argumentatie
Nu de omleidingsweg N391 volledig gerealiseerd is, wil het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Zwevegem het doorgaand zwaar verkeer door het centrum
van Zwevegem verbieden. Rekening  houdend met de categorisering van de wegen zoals
voorzien in hun goedgekeurd mobiliteitsplan werd een zone afgebakend waarbinnen ze een
(zonale) tonnagebeperking willen invoeren. Het zwaar verkeer dat zijn bestemming heeft
binnen de zone kan uiteraard de zone binnenrijden. Ook de landbouwvoertuigen moeten
de akkers gelegen binnen de zone kunnen bereiken. Daarom wordt er gewerkt met het
onderschrift ‘uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen’. 

De zonale tonnagebeperking  is van toepassing op zowel gemeentewegen als
gewestwegen N8 en N391. 

De borden worden door de gemeente Zwevegem aangekocht en geleverd en door ons
geplaatst. 

Aansluitend kijkt Zwevegem voor een specifieke bewegwijzering naar hun bedrijvenzones

Juridische grond
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van
9 juni 1978.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
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1.  

2.  

23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987,
17 september 1988, 20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979,
25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990,
19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9).

- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer.

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In het centrum van Zwevegem wordt een gebied met zonale tonnagebeperking 5,5 ton,
afgebakend door middel van verkeersborden ZC21 met zonale geldigheid aangevuld met
het opschrift “uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen”. 

Daartoe wordt op Kortrijks grondgebied volgende zonesignalisatie (begin- en eindbord)
aangebracht in de 

-      Bad Godesberglaan ter hoogte van rotonde Amb. Baertlaan/Baaistraat;

-      Morinnestraat (zuidkant) ter hoogte van de Baaistraat; 

-      Oudenaardsesteenweg (N8), vanaf de rotonde grens Zwevegem.

2 .
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams
Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken en een afschrift te bezorgen aan de griffie
van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: tekst aanvullend reglement Zwevegem - zonale
tonnagebeperking 5,5t Zwevegem Kortrijk Harelbeke.docx
Bijlage bij dit besluit: plan (Zwevegem) met aanduiding zone tonnagebeperking 5,5
t.pdf
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7 2015_GR_00008 VK Schaapsdreef - Aanstelling ontwerper
en goedkeurring ontwerp - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 14 juli 2014, een
vergunning aan de verkavelaar Matexi. 
De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 166 kavels voor woningbouw met
aanleg van nieuwe wegenis en riolering.  Voor de infrastructuurwerken werd door de
verkavelaar, een ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning & Openbaar Domein de
aanstelling van het studiebureau Arcadis Belgium uit Gent ter goedkeuring voor aan het
college van Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Arcadis Belgium uit Gent maakte inmiddels een ontwerpdossier op in
verband met de bij deze verkaveling horende infrastructuurwerken. Bij deze legt Planning
& Openbaar Domein het ontwerpdossier samen met de wijze van gunnen ter goedkeuring
voor aan de Gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 14 juli 2014, een
vergunning aan de verkavelaar Matexi nv. 
De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 166 kavels voor woningbouw met
aanleg van nieuwe wegenis en riolering

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten
tussen de verkavelaar Matexi nv en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten
zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject
vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegenis-
en rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent
vast. In eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking
van deze infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het
stadsbestuur worden aanvaard en goedgekeurd.

 

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord
te gaan met het voorstel van de verkavelaar om studiebureau Arcadis Belgium uit Gent aan
te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Arcadis Belgium diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de
infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden, riolering, bufferbekken en groenaanleg) die bij
dit bouwproject horen. 

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende
infrastructuurwerken worden voorzien:

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van buffervoorziening voor regenwater;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
(poortconstructie/voetpaden/woonerf/opritten/parkings), asfalt(rijweg) 
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar
Domein.

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 3 € (incl. BTW) .197.231,44 

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de
wet op overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd
op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis van de
definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium uit Gent en voorgesteld door verkavelaar Matexi nv, in verband met "Wegen-

en rioleringswerken en groenaanleg Verkaveling Schaapsdreef", zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. 04-6737 met bijhorende plannen en

waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Stedenbouwkundige vergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-1-1-bt-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737 - Bijzonder Bestek - Versie E.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737 hydraulische nota rev4.pdf
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6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

Bijlage bij dit besluit: 6737-opmeting-Versie G.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlage_2_hydraulische_nota.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1224_Overeenkomst Stad Kortrijk F1.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1224_Overeenkomst Stad Kortrijk F2.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1224_Overeenkomst Stad Kortrijk Grondafstand.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-1-3-rio-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-2-td-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-1-2-weg-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-5-1-bek_a1.pdf
Bijlage bij dit besluit: 6737-aa1-1-4-bepl-01.pdf

Wout Maddens
Communicatie en Recht

8 2015_GR_00013 Verhuur van kamers - Aanpassing van de
Algemene Politieverordening Stad
Kortrijk - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Fien Vermeulen

Beknopte samenvatting
Met dit besluit worden de met het Agentschap Wonen-Vlaanderen doorgesproken wijzigingen aan het stedelijk
kamerreglement (art. 194-227 Algemene Politieverordening) aan de gemeenteraad  ter goedkeuring voorgelegd,
teneinde het reglement    in overeenstemming te brengen met de gewestelijke normen. 

Beschrijving

Aanleiding en context
Overeenkomstig artikel 6, eerste lid , 2° van decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (VWC)
kan de gemeenteraad bij verordening strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers opleggen dan de
normen vastgesteld door de Vlaamse Regering met toepassing van artikel 5, §2 VWC.

Het onderdeel in de Algemene politieverordening van de stad Kortrijk (goedgekeurd door de gemeenteraad
van 17 november 2008) dat betrekking heeft op de verhuur van kamers, met name deel 2, titel 3, Hoofdstuk 8.
Brandveiligheid, Afdeling 1. Verhuur van kamers, werd bekrachtigd door de Vlaams Minister voor wonen bij
besluit van 23 januari 2009.

In zitting van 9 december 2013 keurde de gemeenteraad een aantal wijzigingen aan het bestaande
kamerreglement goed en verzocht vervolgens met brief dd. 14 januari 2014 om ministeriële goedkeuring. Per
schrijven d.d. 22 september 2014 liet de Vlaamse Minister van Wonen weten de voorgelegde tekst niet goed te
keuren wegens niet in overeenstemming met de gewestelijke normen en verzocht de Stad het stedelijk
kamerreglement aan te passen rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen.  

Een nieuwe wijziging dringt zich bijgevolg op, gelet op het feit dat het Agentschap Wonen-Vlaanderen heeft
geoordeeld dat de bestaande algemene politieverordening niet meer in overeenstemming is met de gewestelijke
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normen.

Argumentatie
De aanpassingen die met dit besluit ter goedkeuring voorliggen, werden doorgesproken met het Agentschap
Wonen-Vlaanderen en zijn voornamelijk technisch van aard. De inhoudelijke wijzigingen zijn erg beperkt.

Er wordt voorgesteld in volgende artikels wijzigingen aan te brengen:

- in artikel 195: schrapping van de vierde en de vijfde zin

Art. 195. Geen enkele *verhuurder mag zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke
uitbatingvergunning van de burgemeester een *kamerwoning uitbaten.

De uitbatingvergunning is persoon- én tijdsgebonden en wordt verleend onder de in deze afdeling
bepaalde voorwaarden. Zij is slechts geldig voor de kamerwoning waarvoor zij werd afgeleverd.

De uitbatingvergunning vermeldt het type kamerwoning (*logementhuis, *studentenhuis), dat
uitdrukkelijk door de uitbater opgegeven werd, en het aantal personen dat mag gelogeerd worden.

Zodra één van de huurders een student is, kan de kamerwoning enkel nog worden verhuurd als
studentenhuis. Dit betekent dat de andere huurders uitsluitend studenten mogen zijn.

Indien de verhuurder zijn kamerwoning wil uitbaten volgens een ander type dan vermeld in zijn
uitbatingvergunning (logementhuis, studentenhuis), moet hij onmiddellijk een nieuwe
uitbatingvergunning aanvragen.

 - in a  197, 2°: trt. oevoeging van een voetnoot 

2° een bewijs van goed zedelijk gedrag dat sedert minder dan één maand afgegeven werd op naam
van de verhuurder en al diegene die met het dagelijks beheer van de kamerwoning wordt belast* ;

* "in toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een bewijs van goed zedelijk gedrag
opgevraagd”.

- in art. 197, 4°: vervanging van "het college van burgemeester en schepenen" door "de burgemeester"

4° het conformiteitattest dat in toepassing van de Vlaamse Wooncode wordt afgeleverd door het
 [de burgemeester] (bij de overname van een bestaandecollege van burgemeester en schepenen

uitbating in een bestaande kamerwoning zonder dat vergunningsplichtige werken moeten uitgevoerd
worden) of het attest dat bevestigt dat de kamerwoning de Algemene Stedenbouwkundige
Verordening van de gemeente Kortrijk respecteert (bij een eerste uitbating van een kamerwoning, 
na het uitvoeren van vergunningsplichtige werken in de kamerwoning);

- in artikel 199: wijziging van het huidige tweede alinea als volgt (wat doorstreept is, wordt geschrapt; wat
:tussen vierkante haakjes staat, wordt toegevoegd)

 
Indien het gebouw niet voldoet aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode of de Algemene
Stedenbouwkundige Verordening van de gemeente Kortrijk en de algemene normen van

 hygiëne, openbare gezondheid en veiligheid wordt de uitbatingvergunning geweigerd. [Indien
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het gebouw niet stedenbouwkundig vergund is, wordt de uitbatingsvergunning geweigerd.] De
aanvrager ontvangt bij aangetekend schrijven een gemotiveerde beslissing met een opsomming van
de tekortkomingen van de kamerwoning.

 - in artikel 200: wijziging van het artikel als volgt (wat doorstreept is, wordt geschrapt; wat tussen vierkante
haakjes staat, wordt toegevoegd):

Bij afgifte van de uitbatingvergunning zal een vignet worden gevoegd. Dit vignet dient uitgehangen te worden
aan de kamerwoning op zo’n danige manier dat het ten allen tijde van op de straat zichtbaar is.

Dit vignet, uitdrukkelijk behorend tot de uitbatingvergunning, vermeldt dat de kamerwoning ofwel (1) alleen
conform is met de Vlaamse Wooncode, ofwel (2) alleen conform is met de Vlaamse Wooncode maar een aantal
[drie van de hierna omschreven] supplementaire comfort- en kwaliteitsvoorwaarden vervult, ofwel (3) ook
conform is [met de Vlaamse Wooncode, voldoet aan drie van de hierna omschreven supplementaire comfort- en
kwaliteitsvoorwaarden én ]conform is met de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de gemeente
Kortrijk. Dit vignet toont in deze gevallen respectievelijk één, twee of drie ‘sterren’ of andere onderscheidende
symbolen.

[De supplementaire comfort- en kwaliteitsvoorwaarden om twee sterren te bekomen zijn:

           Alle kamers hebben een oppervlakte van minimum 12 m² (m.a.w. geen enkele kamer heeft een
oppervlakte tussen de 8 m² en de 12 m² )
           Alle kamers beschikken over internet
           Er is dakisolatie aanwezig (zichtbaar in de kamerwoning of aan te tonen met factuur)
           In alle kamers en leefruimtes is er dubbel glas
           Er is een gemeenschappelijke buitenruimte voorzien voor de studenten / bewoners
( excl. gemeenschappelijke fietsenberging)
           De bewoners van de kamers beschikken over een eigen badkamer (douche én WC)
           Er zijn afzonderlijke tellers voorzien (gas én elektriciteit)]

- art. 203 wordt opgeheven

"Elke kamerwoning met inbegrip van alle meubilair en gebruikte voorwerpen moet blijvend voldoen aan de
vereisten inzake veiligheid, kwalitiet en hygiëne zoals zij worden gesteld in deze afdeling en andere
regelegeving (zie ook artikel 200."

- art. 204 wordt opgeheven

"De uitbater of diegene die belast is met het dagelijks beheer van de kamerwoning moet de bepalingen naleven
van de Wet van 17 december 1963 en het Uitvoeringsbesluit van 20 mei 1965, houdende de inrichting van de
controle op reizigers in logementshuizen."

- in art. 207. §2 vervanging van de term “kamers voor overnachting” door “slaapkamers”

"  [Slaapkamers] en de bijhorende gemeenschappelijke lokalen mogen slechts grenzenKamers voor overnachting
aan andere ruimten, voor zover ze ervan gescheiden zijn door wanden met EI 60 of bestaande uit
metselwerk/beton. ..."

Juridische grond
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1.  

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode d.d. 15/07/1997

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
de in bijlage gevoegde gecoördineerde tekst van het Kamerreglement van de Stad Kortrijk
goed te keuren (Algemene Politieverordening, Deel 2. Bijzonder deel, Titel 3. Openbare
veiligheid en doorgang op de openbare weg, Hoofdstuk 8. Brandveiligheid, Afdeling 1.
Verhuur van kamers)

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: kamerreglement Kortrijk gecoördineerde versie.docx
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Gecoördineerde versie Kamerreglement Kortrijk (Algemene Politieverordening, Deel 2. Bijzonder 
deel, Titel 3. Openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg, Hoofdstuk 8. Brandveiligheid, 
Afdeling 1. Verhuur van kamers) onder voorbehoud van goedkeuring wijzigingen door 
gemeenteraad in zitting d.d. 12 januari 2015 

HOOFDSTUK 8. Brandveiligheid

Afdeling 1. Verhuur van kamers1

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied

Art. 194
Deze afdeling is van toepassing op alle kamerwoningen op het grondgebied van de gemeente Kortrijk. 

Vallen niet onder toepassing van deze afdeling : *appartementen, rustoorden, ziekenhuizen en andere 
inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering geldt. 

Evenmin vallen onder het toepassingsgebied de kamerwoningen die onder toepassing vallen van het 
Decreet van 10 juli 20082 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven en het Besluit 
van de Vlaamse Executieve dd. 29 juli 1987 houdende vaststelling van de voor logiesverstrekkende 
bedrijven  geldende  brandveiligheidsnormen3 en  tot  regeling  van  de  toekenning  van  de  voor  die 
exploitatie vereiste vergunning. 

Onderafdeling 2. Algemene vergunningsplicht

Art.  1954

Geen enkele *verhuurder mag zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke uitbatingvergunning 
van de burgemeester een *kamerwoning uitbaten.

De uitbatingvergunning is persoon- én tijdsgebonden en wordt verleend onder de in deze afdeling 
bepaalde voorwaarden. Zij is slechts geldig voor de kamerwoning waarvoor zij werd afgeleverd.

De  uitbatingvergunning  vermeldt  het  type  kamerwoning  (*logementhuis,  *studentenhuis),  dat 
uitdrukkelijk door de uitbater opgegeven werd, en het aantal personen dat mag gelogeerd worden.

Indien  de  verhuurder  zijn  kamerwoning  wil  uitbaten  volgens  een  ander  type  dan  vermeld  in  zijn 
uitbatingvergunning  (logementhuis,  studentenhuis),  moet  hij  onmiddellijk  een  nieuwe 
uitbatingvergunning aanvragen.

1 In dit hoofdstuk werd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013 technische wijzigingen doorgevoerd inzake de brandveiligheidsnormen.

2 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013.

3 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013.

4 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015.
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Art. 196
Indien de vergunninghouder overlijdt (natuurlijk persoon) of wordt ontbonden (rechtspersoon) mag de 
kamerwoning in bedrijf blijven, op voorwaarde dat een nieuwe aanvraag voor een uitbatingvergunning 
wordt ingediend binnen de drie maanden na het overlijden of na ontbinding. 

Wanneer het dagelijks beheer van de kamerwoning overgedragen wordt aan een andere persoon, 
dient deze nieuwe persoon aangetekend een op zijn naam staand bewijs van goed zedelijk gedrag  
aan de burgemeester te sturen. Dit bewijs mag niet vroeger dan dertig dagen voor de indiensttreding 
zijn uitgereikt.  

Indien  de  exploitatie  van  de  kamerwoning  wordt  stopgezet,  dient  de  vergunninghouder  of  zijn 
rechtsopvolger de burgemeester hiervan onverwijld in kennis te stellen bij aangetekend schrijven of 
door ondertekening van een verklaring tot beëindiging van de uitbating op bij de bevoegde diensten.

Onderafdeling  3.  Procedure  tot  het  bekomen  van  een  vergunning  voor  het  uitbaten  van  een 
kamerwoning

Art. 1975

De aanvraag tot uitbatingvergunning voor het uitbaten van de kamerwoning gebeurt, op straffe van 
onontvankelijkheid, per aangetekende brief aan de burgemeester, dan wel afgifte van de brief tegen 
ontvangstbewijs bij de bevoegde diensten.

De hiernavolgende bescheiden dienen, op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, bij  de 
aanvraag gevoegd te worden:
1° een inplantingsplan, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en minimum drie verschillende 
kleurenfoto’s, in tweevoud, met betrekking tot de diverse lokalen, waarvan men de inrichting beoogt tot  
kamer, met aanduiding van de afmetingen (lengte, breedte, hoogte), ramen, deuren, materialen en 
inrichting (meubilair, sanitair, …), op een schaal van twee procent;
2° een bewijs van goed zedelijk gedrag dat sedert minder dan één maand afgegeven werd op naam 
van de verhuurder en al diegene die met het dagelijks beheer van de kamerwoning wordt belast6;
3° een ondertekende en gedagtekende verklaring van de aanvrager dat hij ten allen tijde toelating  
geeft aan de bevoegde stadsdiensten tot het verrichten van controles ten einde te kunnen vaststellen  
of de kamerwoning in overeenstemming is of blijft met de opgelegde normen;
4°  het  conformiteitattest  dat  in  toepassing van de Vlaamse Wooncode7 wordt  afgeleverd door de 
burgemeester (bij de overname van een bestaande uitbating in een bestaande kamerwoning zonder 
dat  vergunningsplichtige  werken  moeten  uitgevoerd  worden)  of  het  attest  dat  bevestigt  dat  de 
kamerwoning de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de gemeente Kortrijk respecteert (bij 
een eerste uitbating van een kamerwoning,  na het uitvoeren van vergunningsplichtige werken in de 
kamerwoning)8; 

5 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015

6 In toepassing van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een bewijs van goed zedelijk gedrag opgevraagd

7 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013 (‘de Vlaamse Wooncode’ ipv ‘het Kamerdecreet’)

8 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.
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5° het brandattest dat door de Brandweer afgeleverd werd.

Art. 198 Ontvangstmelding - Mededeling datum plaatsbezoek
Het Stadsbestuur levert na ontvangst van voormelde schriftelijke aanvraag en bij  te voegen stukken, 
een ontvangstmelding af met mededeling van de datum en het uur waarop kan overgegaan worden tot 
een onderzoek ter plaatse van de lokalen waarvan de inrichting tot kamerwoning wordt overwogen.

De  vergunningaanvrager  of  een  behoorlijk  door  hem  gemachtigde  vertegenwoordiger  dient  bij 
voormeld plaatsbezoek aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat alle lokalen kunnen betreden worden.

Art. 199 Beslissing tot het verlenen of weigeren van de gevraagde uitbatingvergunning9.
Indien  voldaan is  aan  de geldende normen,  wordt  de uitbatingvergunning  door  de  burgemeester 
verleend en aan de aanvrager per aangetekend schrijven overgemaakt. 

Indien  het  gebouw  niet  voldoet  aan  de  vereisten  van  de  Vlaamse  Wooncode10 wordt  de 
uitbatingvergunning  geweigerd.  Indien  het  gebouw  niet  stedenbouwkundig  vergund  is,  wordt  de 
uitbatingsvergunning geweigerd. De aanvrager ontvangt bij aangetekend schrijven een gemotiveerde 
beslissing met een opsomming van de tekortkomingen van de kamerwoning. 

De uitbatingvergunning zal eveneens geweigerd worden indien de verhuurder en iedereen die instaat 
voor het dagelijks beheer van de kamerwoning, in België of in het buitenland door een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is veroordeeld, wegens een der misdrijven omschreven in boek 
II, Titel VII, hoofdstukken V, VI en VII en Titel VIII, hoofdstukken I, IV, VI en Titel IX, hoofdstukken I en  
II van het Strafwetboek, behalve indien de veroordeling voorwaardelijk is en betrokkene het voordeel 
van het uitstel niet verloren heeft of genade heeft bekomen.  De uitbatingsvergunning wordt eveneens 
niet  geweigerd  indien  de  verhuurder  en  iedereen  die  instaat  voor  het  dagelijks  beheer  van  de 
kamerwoning, veroordeeld werd, al dan niet voorwaardelijk, wegens een verkeersovertreding.

Bij  gebrek aan een beslissing  binnen de  termijn  van dertig  dagen volgend op  de datum van  de 
aanvraag,  dient  de aanvrager  de zaak  te  herinneren bij  aangetekende brief  gericht  aan  de heer  
burgemeester. Heeft de aanvrager nog geen beslissing ontvangen bij het verstrijken van een nieuwe 
termijn van dertig kalenderdagen na datum van het verzenden van de rappelbrief, dan mag hij zonder  
verdere  formaliteiten  overgaan  tot  de  exploitatie  van  de  kamerwoning,  waarvoor  hij  een 
uitbatingvergunning had aangevraagd (impliciete inwilliging).  

Indien de burgemeester weigert een uitbatingvergunning af te leveren, kan de aanvrager daartegen 
beroep  aantekenen  bij  de  Bestendige  Deputatie  binnen  de  zestig  dagen  na  ontvangst  van  de 
weigeringsbeslissing. 

Art. 200 Label11

9 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015

10 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013 (‘de Vlaamse Wooncode’ ipv ‘het Kamerdecreet’)

11 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015
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Bij afgifte van de uitbatingvergunning zal een vignet worden gevoegd. Dit vignet dient uitgehangen te 
worden aan de kamerwoning op zo’n danige manier dat het ten allen tijde  van op de straat zichtbaar  
is.

Dit vignet, uitdrukkelijk behorend tot de uitbatingvergunning, vermeldt dat de kamerwoning ofwel (1) 
alleen conform is met de Vlaamse Wooncode, ofwel (2) alleen conform is met de Vlaamse Wooncode 
maar drie van de hierna omschreven supplementaire comfort- en kwaliteitsvoorwaarden vervult, ofwel 
(3)  conform  is  met  de  Vlaamse  Wooncode,  voldoet  aan  drie  van  de  hierna  omschreven 
supplementaire comfort- en kwaliteitsvoorwaarden én conform is de Algemene Stedenbouwkundige 
Verordening van de gemeente Kortrijk. Dit vignet toont in deze gevallen respectievelijk één, twee of  
drie ‘sterren’ of andere onderscheidende symbolen.12

De supplementaire comfort- en kwaliteitsvoorwaarden om twee sterren te bekomen zijn:
• Alle kamers hebben een oppervlakte van minimum 12 m² (m.a.w. geen enkele kamer heeft 

een oppervlakte tussen de 8 m² en de 12 m² ) 
• Alle kamers beschikken over internet 
• Er is dakisolatie aanwezig (zichtbaar in de kamerwoning of aan te tonen met factuur) 
• In alle kamers en leefruimtes is er dubbel glas 
• Er is een gemeenschappelijke buitenruimte voorzien voor de studenten / bewoners 

( excl. gemeenschappelijke fietsenberging) 
• De bewoners van de kamers beschikken over een eigen badkamer (douche én WC) 
• Er zijn afzonderlijke tellers voorzien (gas én elektriciteit) 

Art. 201 Duur van de uitbatingvergunning 
De  uitbatingvergunning  wordt  afgeleverd  voor  een  termijn  van  10  jaar13,  tenzij  het  voorgelegde 
conformiteitattest vroeger vervalt.

Art. 202 Hernieuwing van de uitbatingvergunning
Na 10 jaar14 vervalt de uitbatingvergunning automatisch en dient de procedure zoals omschreven in 
onderafdeling 3 opnieuw te worden gevolgd tot het bekomen van een nieuwe uitbatingvergunning.

Indien  er  geen  nieuwe  uitbatingvergunning  kan  bekomen  worden,  dient  de  uitbating  te  worden 
stopgezet. De burgemeester kan hiertoe optreden. 

Onderafdeling 4. Exploitatievoorwaarden voor elke kamerwoning

Art. 20315

Opgeheven

12 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013 (‘de Vlaamse Wooncode’ ipv ‘het Kamerdecreet’)

13 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013 (10 jaar ipv 5 jaar)

14 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013 (10 jaar ipv 5 jaar)
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Art. 20416

Opgeheven

Art. 205
Op de buitenzijde van de deur van iedere kamer, moet een volgnummer worden aangebracht.
Er dient een prijslijst te worden aangebracht op een duidelijk zichtbare plaats met de ondubbelzinnige 
vermelding van de prijzen van de kamers en van eventuele maaltijden. 
Een exemplaar van deze verordening moet steeds ter beschikking liggen van de bewoners, op een 
duidelijk zichtbare plaats, in een gemeenschappelijke ruimte.
Aan de binnenkant van de kamerwoning dient de uitbatingvergunning aangebracht te worden op een 
duidelijk zichtbare wijze, ten einde de bezoekers duidelijk te maken dat zij zich in een kamerwoning 
met uitbatingvergunning bevinden.
De verhuurder dient ten allen tijde een lijst te kunnen voorleggen met de identiteitsgegevens van alle 
bewoners van de kamerwoning.

Art. 205bis
Iedere uitbater is verplicht een huishoudelijk reglement inzake het sorteren van afval en afvalophaling 
uit te hangen op een duidelijk zichtbare plaats. De huurders moeten minstens 1 maal per jaar ingelicht 
worden over dit huishoudelijk reglement.17

Onderafdeling 5. Brandveiligheid 

1. Algemeenheden

Art. 206
§1.Toepassingsgebied
De hiernavolgende artikelen zijn van toepassing op de kamerwoning voor wat betreft brandveiligheid.
Voor de *beperkte verhuur gelden slechts volgende artikelen : artikel 207,§1, artikel 213, de artikelen 
220 tot en met 224.

§2.Terminologie
Voor nadere toelichting van de terminologie die gebruikt wordt in onderhavige artikels wordt verwezen 
naar de basisnormen voor preventie, brand en ontploffing. (koninklijk besluit van 7 juli 1994 en 
wijzigingen  18  , bijlage I)  .

§3. Nieuwbouw

15 Opgeheven bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015

16 Opgeheven bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015

17 Toegevoegd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.

18
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Voor nieuwe gebouwen gelden naast de hiernavolgende bepalingen tevens de federale basisnormen. 
(koninklijk besluit van 7 juli 1994 en wijzigingen, bijlage I19)

§4. Indeling van de inrichtingen
De inrichtingen worden ingedeeld in drie categorieën:
Categorie 1: de lage gebouwen: deze worden onderverdeeld in 2 subcategorieën:

Sub cat. 1a – gebouwen met maximum één bovengrondse bouwlaag, boven 
                                 het normale evacuatieniveau.
            Sub cat. 1b – de overige gebouwen, die niet tot de categorie 2 of 3 behoren.
Categorie 2: de middelhoge gebouwen (hoogte bovenste bouwlaag vanaf 10 m tot 25 m).
Categorie 3: de hoge gebouwen (hoogte bovenste bouwlaag 25 m of meer).

2. Inplanting en toegangswegen

Art. 207 Inplanting20 
§1. De kamerwoning moet ofwel van de nevenliggende constructies gescheiden zijn door wanden met 
een brandweerstand21 van tenminste :
- voor de categorie 1: EI 6022;
- voor de categorie 2 en 3: EI 12023.
ofwel opgericht zijn in metselwerk of beton. 
Verbindingen mogen enkel gebeuren via zelfsluitende deuren met EI1 30 (voor categorie 1) of EI1 60 
(voor categorie 2 en 3).
§2. Slaapkamers en de bijhorende gemeenschappelijke lokalen mogen slechts grenzen aan andere 
ruimten, voor zover ze ervan gescheiden zijn door wanden met EI 60 of bestaande uit 
metselwerk/beton.24

De deuren in deze wanden moeten een brandweerstand EI1 30 hebben en zelfsluitend zijn.
Het gedeelte van het gebouw met kamers moet over een toegang beschikken die afgescheiden is van 
andere ruimten met een bestemming vreemd aan de kamerverhuur door wanden en deuren met 
voornoemde eigenschappen.

19

20 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.01.2015

21

22

23

24
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Art. 208 Toegangswegen
De kamerwoning moet altijd bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. In de nabijheid van de 
kamerwoning moeten de wegen zodanige kenmerken vertonen dat de opstelling en de bediening van 
het materieel voor brandbestrijding en redding gemakkelijk kunnen uitgevoerd worden.

3. Voorschriften voor sommige bouwelementen

Art. 209 Constructieve elementen
§1. De constructieve elementen die de stabiliteit van het gebouw verzekeren, zoals kolommen, 
dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die de draagconstructie van het 
gebouw vormen, moeten ofwel beantwoorden aan de hiernavolgende vereisten:

- voor de categorie 1a: REI 30;
- voor de categorieën 1b en 2 : REI 60;
- voor de categorie 3: REI 120;
ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton.

§2. Indien aan de voorschriften van de vorige paragraaf niet voldaan wordt moet het ganse gebouw 
uitgerust worden met een algemene branddetectie-installatie, die voldoet aan de voorschriften van 
artikel 222, §5.  Voor de inrichtingen van de categorieën 2 en 3 moeten de constructieve elementen 
respectievelijk REI 30 en een REI 60 bezitten.25

Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de constructieve elementen van het dakwerk.

Art. 210 Kamerwanden

Onverminderd de bepalingen van artikel 209 moeten de verticale binnenwanden die de kamers 
begrenzen ten minste een brandweerstand EI 60 hebben of gebouw zijn in metselwerk of beton.
De toegang(binnen)deuren tot de kamers moeten brandweerstand EI1 30 hebben.

4. Compartimentering

Art. 211
Iedere bouwlaag, die geen normaal evacuatieniveau is, vormt één of meer compartimenten.
De oppervlakte van een compartiment moet kleiner zijn dan 1.250 m2.
De lengte van een compartiment wordt gedefinieerd als de afstand tussen de twee punten van het 
compartiment die het verst van elkaar verwijderd zijn.  Deze lengte mag niet meer dan 75 m bedragen.

Art. 212

De wanden tussen de compartimenten moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel 
beantwoorden aan de hiernavolgende minima:
- voor de categorie 1a: EI 30;
- voor de andere categorieën: EI 60.
De verbinding tussen twee compartimenten wordt slechts toegestaan bij gebruik van zelfsluitende of 
bij brand zelfsluitende deuren met brandweerstand EI1 30.
Indien aan bovenvermelde voorschriften niet voldaan wordt moet de inrichting uitgerust worden met 
een branddetectie-installatie die voldoet aan de voorschriften van artikel 222, § 5.

5. Evacuatie

Art. 213

25
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De evacuatiewegen moeten oordeelkundig verdeeld worden over het gebouw en een vlugge en 
gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.
Elk compartiment, de kelderverdieping uitgezonderd en voor zover er geen kamers in ingericht 
worden, moet minstens twee onafhankelijke vluchtmogelijkheden hebben in geval van brand.
De eerste vluchtmogelijkheid bestaat uit een binnentrap.
Aanvaardbare oplossingen voor de tweede vluchtmogelijkheid zijn:

- een tweede binnentrap;
- een buitentrap;
- een opendraaiend venster of openschuivend venster per kamer, indien de kamervloer zich 

lager bevindt dan 3 m boven het maaiveld (=springen). Daarbij moet de vensterdorpel zich 
bevinden op maximum 1,2 m boven deze vloer.

- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer, met kamervloer op of onder het 
maaiveld.  Daarbij moet de vensterdorpel zich bevinden op maximum 1,5 m boven deze vloer;

- een opendraaiend of openschuivend venster per kamer, rechtstreeks of onrechtstreeks (via 
een begaanbare passerelle, afdak of platform) aansluitend op een ladder (voor kamers met 
een kamervloer lager dan 10 m ten opzichte van het maaiveld) of trap (voor kamers met een 
kamervloer hoger dan 10 m ten opzichte van het maaiveld). Daarbij moet de vensterdorpel 
zich bevinden op maximum 1,2 m boven deze vloer. Dakvensters moeten van het type zijn die 
bovenaan scharnieren.

- een opendraaiend of openschuivend venster, per kamer, dat toegankelijk is voor de 
ladderwagen van de brandweer, voor de inrichtingen van categorieën 1 en 2. Daarbij moet de 
vensterdorpel zich bevinden op maximum 1,2 m boven de vloer (dakvensters moeten van het 
type zijn die bovenaan scharnieren)26;

 Van de trap en de ladder mag het laatste deel geleed worden of mag van het laatste deel (maximum 
3 m) gesprongen worden mits een terras van minimum 0,8 m x 0,8 m aanwezig is op de springhoogte 
ten opzichte van het maaiveld.

De te gebruiken ramen dienen minstens 1 m² nuttige doorgang te hebben, waarvan zowel de 
netto breedte als de netto hoogte minimum 0,70 m bedraagt.
De af te leggen weg, vanaf iedere plaats in het gebouw, mag niet groter zijn dan 30 m tot de 
eerste vluchtmogelijkheid en 60 m tot de tweede vluchtmogelijkheid. De lengte van de 
doodlopende delen van de evacuatiewegen mag niet meer bedragen dan 15 m.
 

Art. 214 Evacuatieruimten
§1. Plaats, verdeling en breedte
De plaats, de verdeling en de breedte van de evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen 
moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen toelaten.
De deuren, evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen moeten een minimale nuttige 
breedte van 0,70 m hebben en een minimale hoogte van 2 m.
Elke open zijde van de trappen moet voorzien zijn van een stevige leuning. 
In ieder geval moet elke trap voorzien zijn van minimum één degelijke leuning.
Het is verboden enig voorwerp te plaatsen, dat de doorgang kan belemmeren naar of de nuttige 
breedte kan beperken van evacuatiewegen, trappen, uitgangen en nooduitgangen.
De kamers en andere lokalen waar huurders vertoeven, moeten rechtstreeks uitgeven op een 
evacuatieweg.
De verbinding tussen en naar de trappenhuizen of trappen moet via evacuatiewegen gaan of over 
vluchtterrassen.

§2. Wanden van de evacuatiewegen
De binnenwanden van evacuatiewegen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel een 
brandweerstand EI 60 hebben. De toegangsdeuren van de andere lokalen dan kamers (uitgezonderd 
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sanitair) tot de evacuatiewegen moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn met brandweerstand 
EI1 30.

§3. Opvatting van nieuw te bouwen binnentrappen
Onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel moeten de nieuw te bouwen 
binnentrappen een minimale nuttige breedte van 0,80 m en een maximale helling van 37° hebben.
De diepte van de treden moet op de looplijn minstens 0,20 m bedragen. 
De treden van de binnentrappen moeten voorzien zijn van tegentreden.
Spiltrappen zijn verboden. De trappen moeten een stabiliteit R30 hebben.

§4. Binnentrappenhuizen
Elke binnentrap in een inrichting van de categorieën 1b, 2 en 3, die verschillende compartimenten 
verbindt, moet ommuurd worden.

Voor de inrichting van de categorie 1b mogen de muren en toegangsdeuren van de kamers de 
ommuring vormen.

De binnenwanden van de trappenhuizen moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of beton, ofwel 
beantwoorden aan de hiernavolgende minima: 
- voor de categorieën 1b en 2: EI 60;
- voor de categorie 3:EI 120.

De trappenhuizen geven toegang tot een evacuatieniveau. De trappenhuizen die toegang geven tot de 
ondergrondse verdiepingen mogen niet rechtstreeks in het verlengde liggen van deze die dienen voor 
verdiepingen boven een evacuatieniveau.

Dit sluit niet uit dat het ene trappenhuis boven het andere mag liggen, mits de wanden die ze scheiden 
voldoen aan de voorwaarden vereist voor de wanden van de trappenhuizen.

De toegang tot de trappenhuizen geschiedt voor de categorie 272 via een branddeur EI1 30 
zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren. Voor categorie 3 dienen twee dergelijke deuren 
voorzien in een sas met wanden EI 120 en een oppervlakte van minimum 2 m2 .

§5. Buitentrappen als evacuatiewegen.
Onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 gelden voor de buitentrappen :

- maximum helling 45°;
- minimum nuttige breedte 0,60 m;
- aantrede minimum 0,10 m;
- optrede maximum 0,20 m;
- treden moeten anti-slip uitgevoerd worden;
- moeten vervaardigd worden uit onbrandbare materialen;
- voorzien worden van leuningen langs beide zijden van trap;

§6. Buitenladders
De buitenladders moeten stevig bevestigd zijn.  Zij mogen vast of opklapbaar zijn.
Ze moeten uitgeven op een plaats waar de gebruikers zich in veiligheid kunnen stellen.  De eventuele 
toegangsterrassen moeten 0,8 m breed zijn en voorzien zijn van een leuning met een hoogte van 
minstens 1,1m. Een buitenladder kan slechts dienstig zijn voor de ontruiming van ofwel twee kamers 
per verdieping, ofwel vier kamers in geval van één verdieping (categorie 1a).
De tussenafstand van de treden, as op as gemeten, moet 250 à 300 mm bedragen. De breedte moet 
minstens 0,4 m zijn.
De bovenste trede moet minimum 1 m boven het hoogste toegangsniveau van de ladder bevinden.
De tussenafstand tussen de muren en de ladder bedraagt minstens 0, 2 m. 
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Een valbeveiliging dient steeds voorzien, indien dit niet kan gerealiseerd worden door de afstand 
tussen muur en ladder dient een specifieke kooibeveiliging aangebracht.28

§7. Signalisatie
De evacuatiewegen en de plaats van elke uitgang en nooduitgang moeten worden aangeduid door de 
reddingstekens bepaald in het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids-en de 
gezondheissignalering op het werk.
Het volgnummer van de verdiepingen moet aangebracht worden in de evacuatiewegen en op de 
overlopen van de trappen en de liften.

6. Eisen op gebied van reactie bij brand

Art. 215
De eisen die opgenomen zijn in volgende tabel dienen toegepast te worden voor nieuwe bekledingen 
of wanneer de bestaande bekledingen worden vervangen.
De classificatie van de bouwmaterialen is conform aan de proefmethodes opgenomen in het koninklijk 
besluit van 7 juli 1994, bijlage V29 en bijlage V/1.

vloerbekledingen vlottende en vaste 
bekledingen van 
verticale wanden

bekledingen van 
plafonds en valse 
plafonds

technische lokalen
collectieve keukens
liftmachinekamers
en liftschachten

AO 
 A2FL-s2 

AO 
A2-s3, d0 

AO 
A2-s3, d0 

evacuatiewegen
binnentrappenhuizen
liftkooien
huiskeukens

A2 
CFL-s1 

A1 
C-s1, d2 

A1 
C-s1, d0

andere 
gemeenschappelijke 
ruimtes, uitgezonderd 
sanitaire ruimtes

A3 
CFL-s2 

A2 
C-s2, d2 

A1 
C-s2, d0 

7. Constructievoorschriften voor sommige lokalen

Art. 216 Stookplaatsen en opslaglokalen en brandstof
De wanden die de stookplaats en het opslaglokaal voor brandstof scheiden van de andere lokalen van 
het gebouw moeten EI 60 hebben of bestaan uit metselwerk/beton.30

28

29 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.
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De stookplaats en het opslaglokaal voor brandstof dienen elk voor hun specifiek doeleinde 
voorbehouden en rechtstreeks naar buiten verlucht te worden.
Indien de toegangsdeur een binnendeur is, dan dient deze een zelfsluitende deur te zijn met een 
brandweerstand EI1 30.
De vloer van het brandstoflokaal moet komvormig zijn zodat ingeval van lek de volledige tankinhoud 
kan opgevangen worden.

De stookketel moet niet in een bijzonder voorbehouden lokaal ondergebracht worden indien :
Ofwel 

- vermogen stookketel niet groter is dan 30kW;
- en voldoende luchtaanvoer verzekerd wordt;
- en niet opgesteld in slaapkamers;

Ofwel 
- vermogen stookketel niet groter is dan 70 kW;
- en gasgestookt;
- en stookketel werkt met gesloten verbranding en met mechanische trek;
- en niet opgesteld in slaapkamers.

Art.  217 Parkeerruimten 
De parkeerruimten moeten afgescheiden worden van de andere lokalen van het gebouw door wanden 
met EI 60 of bestaande uit metselwerk/beton en zelfsluitende deuren met een brandweerstand EI1 30.

Art.  218 Keuken en restaurant / refter
De keukens en de combinaties keuken-restaurant/refter moeten ofwel gebouwd zijn in metselwerk of 
beton, ofwel begrensd worden door wanden met een brandweerstand van minstens EI 60.
De toegang dient te gebeuren door zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren EI1 30.

8. Uitrusting van de inrichting

Art. 219 Liften en goederenliften
Het geheel van de liften en goederenliften bestaande uit één of meer schachten, moet ofwel gebouwd 
zijn in metselwerk of beton, ofwel begrensd worden door wanden met een brandweerstand van 
minstens
- voor de categorieën 1 en 2: EI 60;
- voor de categorie 3: EI 120.

Uitzondering wordt gemaakt voor de voorzijde van de liftbordessen en de wanden die deel uitmaken 
van de gevel.
De liftbordesvoorzijde, de deuren inbegrepen, moet gedurende een half uur voldoen aan de criteria 
van stabiliteit en vlamdichtheid, volgens de norm NBN 713-020.

Art. 220 Verwarmingsinstallaties
De verwarmingsinstallaties moeten beantwoorden aan de voorschriften van de vigerende 
reglementeringen en normen, geplaatst worden volgens de code van goed vakmanschap en in goede 
staat gehouden worden zodat ze voldoende veiligheid verzekeren.
Zo de verwarmingstoestellen gevoed worden met vloeibare brandstof moeten de nodige schikkingen 
getroffen worden om hevelwerking te voorkomen.
Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten, installaties met 
butaan-, propaan- of ander brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten of verplaatsbare toestellen, 
gevoed met vloeibare brandstof, zijn verboden.
Daarentegen zijn installaties gevoed met vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders en opgesteld volgens de desbetreffende wettelijke 
voorschriften toegelaten voor zover geen mogelijkheid bestaat om aan te sluiten op het openbaar 
gasbedelingsnet.

Art. 221 Veiligheidsverlichting
De grote gemeenschappelijke lokalen (refters, restaurantzalen, keukens, vergaderzalen, 
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ontspanningszalen, enzovoort) evacuatiewegen (ook de buiten gelegen noodladders en 
noodtrappen)31, bordessen, overlopen, liftkooien, stookplaatsen moeten voorzien zijn van een 
veiligheidsverlichting.
Deze moet, zodra de normale verlichting uitvalt, in werking treden binnen de dertig seconden en dit 
gedurende één uur. Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, 
maar valt deze uit, dan moet de voeding door één of meer autonome stroombronnen gebeuren.

Art. 222 Detectie, melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijding

§1. Algemeen
Alle inrichtingen moeten uitgerust zijn met installaties voor detectie, melding, waarschuwing, alarm en 
brandbestrijding.
De brandweerdienst wordt door de uitbater geraadpleegd voor het bepalen van de aard en de omvang 
van deze uitrusting.

§2. Melding
Vanuit elke inrichting of haar onmiddellijke omgeving moet de melding van brand of ander gevaar 
onmiddellijk aan de brandweerdienst kunnen overgemaakt worden.

§3. Waarschuwing en alarm
De waarschuwing- en alarmseinen of –berichten moeten door alle betrokken personen kunnen 
opgevangen worden en mogen niet met elkaar noch met andere seinen verward kunnen worden.
Hun elektrische netten verschillen van elkaar. Voor de gebouwen van categorie 1 mogen de 
waarschuwing- en alarmsignalen nochtans identiek zijn en voortgebracht worden door dezelfde 
installatie.

§4. Brandbestrijding
De snelblussers en muurhaspels moeten voldoen aan de geldende normen en zo geplaatst worden 
dat ze een vlotte eerste interventie toelaten. . In de gemeenschappelijke ruimte dient een 
vuurbestendige denken duidelijk zichtbaar en bereikbaar opgehangen.

§5. Detectie
Wanneer de onderhavige verordening een branddetectie-installatie vereist, wordt de aard en de 
omvang van de installatie bepaald in overleg met de brandweerdienst.
Onverminderd bovenvermelde bepalingen moeten alle lokalen met branddectectie worden uitgerust, 
met uitzondering van uitsluitend sanitaire voorzieningen.32

§6. Branddectectie-installatie
Uiterlijk na het verloop van de overgangsperiode zoals bepaald in artikel 227, dient elke uitbating 
uitgerust te zijn met een branddetectie-installatie van het type “algemene bewaking”.33

31 Toegevoegd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.

32 Gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.

33 Toegevoegd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 12.12.2011.
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9. Onderhoud en controle

Art. 223
De technische uitrusting van de inrichting moet in goede staat gehouden worden.  Onverminderd 
andere wettelijke bepalingen ter zake moet de uitbater periodiek volgende installaties laten nazien 
hetzij door een bevoegd persoon (BP) of installateur (BI), hetzij door een daartoe erkende externe 
dienst voor technische controle (EDTC).

Installatie controleorgaan periodiciteit

hoogspanning EDTC jaarlijks
laagspanning (inclusief 
veiligheidsverlichting)

EDTC vijfjaarlijks

centrale verwarming en centrale 
klimaatregeling

BI/EDTC jaarlijks

autonome 
verwarmingstoestellen

BI/EDTC jaarlijks

gasleiding (dichtheid) BI/ EDTC vijfjaarlijks
waarschuwing en alarm EDTC/BI jaarlijks
automatische branddetectie BI/EDTC jaarlijks
brandbestrijdingstoestellen BP jaarlijks

Geregeld moet de werking van de veiligheidsverlichting gecontroleerd worden door de uitbater, 
minstens om de zes maanden moeten door de uitbater duurzaamheidproeven verricht worden, 
teneinde de batterijen tijdig te doen herladen.
Deze data dienen eveneens bijgehouden te worden in voormeld register.
Bovendien dient elke uitbreiding van de technische uitrusting te gebeuren volgens de regels van de 
kunst en van goed vakmanschap. Elke belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet 
gecontroleerd worden door een daartoe erkend externe dienst voor technische controle. Een 
uitbreiding van de gasinstallatie moet nagezien worden door een daartoe bevoegd installateur.

10. Uitbatingsvoorschriften

Art. 224
Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige reglementering, moet de uitbater, op het vlak van de 
veiligheid, alle nodige maatregelen nemen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen 
tegen brand, paniek en ontploffingen.
De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater moeten genomen worden, moeten 
vermeld worden in een huishoudelijk reglement.
De huurders moeten, bij inschrijving en het personeel, bij indienstneming, alsook periodiek en ten 
minste één maal per jaar ingelicht worden over het bestaan en gebruik van de verschillende 
vluchtwegen, melding -, waarschuwing- en alarminstallatie, blusinrichtingen…  Deze moeten te allen 
tijde vrij bereikbaar en gebruiksklaar gehouden worden.
De goede werking van zelfsluitende en bij brand zelfsluitende deuren mag niet verhinderd worden.
De opmerkingen die voorkomen in de processen-verbaal van de periodieke controles, voorzien in 
artikel 223, moeten onverwijld gevolgd worden door de nodige aanpassingen en verbeteringen.

Onderafdeling 6. Toezicht en controle 

Art. 225
De daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaren hebben het recht om controlebezoeken te 
verrichten aan de kamerwoning. De datum en het uur van het controlebezoek zullen minstens vijf 
dagen vooraf schriftelijk meegedeeld worden aan de verhuurder ervan.
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De  verhuurder  dient  de  respectievelijke  huurders  van  de  kamers  in  kennis  te  stellen  van  het 
controlebezoek en ervoor te zorgen dat alle lokalen behorend tot de kamerverhuur kunnen bezocht 
worden door voormelde ambtenaren.
Het controlebezoek zal uitsluitend tussen 08 uur en 20 uur plaatsvinden.

Onderafdeling 7. Handhaving en overgangsbepalingen

Art. 226 Handhaving
Deze afdeling doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de burgemeester tot het schorsen van de 
uitbatingvergunning en sluiting van de kamerwoning. 

Ingeval  de  burgemeester  een  maatregel  van  sluiting  van  de  kamerwoning  overweegt,  zal  hij  de 
bewoners hiervan zonder verwijl verwittigen. De burgemeester neemt de nodige initiatieven met het 
oog op de herhuisvesting van de betrokken bewoners. De herhuisvesting zal gebeuren op kosten van 
de verhuurder die in gebreke is gebleven. 

Art.  227 0vergangsbepaling
De onbeperkte  uitbatingvergunningen die  werden afgeleverd onder de regelgeving die  bij  huidige 
verordening wordt opgeheven, vervallen nadat vijf jaar verlopen is sinds de inwerkingtreding van deze 
verordening. De betrokken verhuurders dienen zich tegen dan in regel te stellen met onderhavige 
politieverordening. 

De  kamerwoningen  die  geen  vergunning  hebben  op  het  moment  van  inwerkingtreding  van 
onderhavige verordening, dienen zich in regel te stellen binnen het jaar na de inwerkingtreding.

De verhuurders van peda's dienen zich in regel te stellen met onderhavige politieverordening tegen 
01.01.2016.34

De verhuurders van kamers aan studenten bekomen éénmalig en per uitzondering verlenging van de 
overgangsbepaling tot en met 30.09.2014.35

De  verhuurders  van   tijdelijke  nachtopvang  voor  daklozen  krijgen  een  verlenging  van  de 
overgangsbepaling tot en met 31 maart 2014.36

34 Toevoeging bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013

35 Toevoeging bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013

36 Toevoeging bij gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.2013
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Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein

9 2015_GR_00001 B.O.D. Kruid en Blad 2015 nr. 2014/14 -
EC - Kruid en blad 2015 - Voorwaarden
en wijze van gunnen

Inhoudelijke verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
Op 1 december 2014 besliste het college van Burgemeester en Schepenen om de opdracht
"Kruid en blad 2015 - bestek B.O.D. Kruid en blad 2015 nr. 2014/14 - EC" niet te gunnen
omwille van de abnormaal hoge inschrijvingsbedragen.

Gezien wij opnieuw een aanbestedingsprocedure willen opstarten voor dit dossier, leggen
wij dit dossier nogmaals ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van deze
opdracht ramen wij op een totaalbedrag van 183 999,95 (incl. BTW).

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen
sinds 1 januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
gebaseerd op het decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college van Burgemeester en Schepenen werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht
dat het gebruik van sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig
werd stopgezet vanaf 1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)

Tevens verwijzen wij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en
vergroent - Kortrijk Klimaatstad.

NIET-GUNNING DOSSIER KRUID EN BLAD 2015

Op woensdag 19 november 2014 vond de opening der offertes plaats van de opdracht
"Kruid en blad 2015 - bestek B.O.D. Kruid en blad 2015 nr. 2014/07 - EC". Er werden
slechts 2 offertes ingediend.
Het inschrijvingsbedrag van de laagste offerte, de VZW Constructief lag € 21 134,93 boven
het ramingsbedrag. Het inschrijvingsbedrag van de 2de offerte, de Nv Demgro lag € 235
072,35 boven het ramingsbedrag. Gezien wij beide inschrijvingen als abnormaal hoog
beschouwen waren wij genoodzaakt om deze opdracht niet te gunnen en een nieuwe
aanbestedingsprocedure op te starten voor dit dossier.

Argumentatie
NIEUW DOSSIER KRUID EN BLAD 2015
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Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar
domein niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag
nemen.
De taakopdracht voor de ploeg Blad bestaat erin om:

tijdens het zomerseizoen (maart-oktober) manueel het onkruid te verwijderen langs
straten, bruggen, voetwegen, open verhardingen en voetpaden (waar dit niet kan
toegewezen worden aan een bewoner);
tijdens het winterseizoen (november - februari) bladeren op te ruimen, zwerfvuil te
verwijderen tussen de beplantingen, boomspiegels heraan te leggen om onkruid te
voorkomen.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.

Dit voor 1695 uren, geraamd op 183.999,95 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Kruid en Blad 2015 nr. 2014/14 - EC ter goedkeuring
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 183 999,95 (incl. BTW). Op artikel 2015 /
IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0984-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de
nodige kredieten voorzien door onze directie.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie

voor 2015/GBB - CBS/0984 00/61500 15/IE GEEN voor een bedrag van 183.999,95 euro
(BTW inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
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1.  
2.  
3.  

Visum: Visum verleend

Motivering:

 

visum 2014.501/1 budgetsleutel
2015/GBB-CBS/0984-00/6150015/IE-GEEN uitgave 183.999,95€
beschikbaar 0€

Deze uitgave moet door de directie ruimte voorzien worden bij de
budgetopmaak 2015.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Kruid en blad 2015, nr
2014/14 - EC, opgemaakt op 21 november 2014 door het team beheer openbaar domein.

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bestek Kruid en blad 2015.docx
Bijlage bij dit besluit: raming.docx
Bijlage bij dit besluit: Kruid en Blad 2015 niet-gunning.pdf

Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Projecten

10 2015_GR_00010 2012/369 - Historisch stadhuis Kortrijk:
buitenschilderwerken - Eindafrekening

Inhoudelijke verantwoordelijke
Robert Couckuyt

Beknopte samenvatting
Deze nota legt de eindafrekening voor van de schilderwerken aan het historisch stadhuis
Kortrijk.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Historisch stadhuis: buitenschilderwerken 2013

Aanleiding en context
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Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 november 2013
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht
"Historisch stadhuis Kortrijk: buitenschilderwerken, met name een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, conform art. 26 § 1 - & (a) van de wet
van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 december 2013
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan firma Meuleman,
Stasegemsesteenweg 17 te 8500 Kortrijk tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van 20.079,90 euro (exclusief btw) of 24.296,68 euro (inclusief 21%
btw).

De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2011/369.

 

Argumentatie
Eindafrekening

Bij het opstellen van de eindafrekening, blijkt dat het  eindbedrag van de
werken 23.645,85 euro (excl. btw), 28.611,48 euro (incl. btw) bedraagt, als volgt
gedetailleerd:

Bestelbedrag   € 20.079,90

Meerwerken + 3.024,50€ 

Bestelbedrag na verrekeningen = 23104,40€ 

Minwerken - € 

Afrekening VH (in meer) + € 541,45

Totaal uitgevoerd (excl. btw) = 23.645,85 € 

Btw (btw verlegd) + 4.965,63€ 

TOTAAL = 28.611,48€ 

De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 17,75 % en wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd. 

Motivatie:
De overschrijding van de eindafrekening ten opzichte van het bestelbedrag is voornamelijk
te wijten aan meerwerken tengevolge van extra schilderwerken. Deze extra schilderwerken
werden bij voorzien omwille van de continuïteit in het resultaat van de
schilderwerken. Initieel was voorzien om de schilderwerken van de conciërgerie een aantal
jaren uit te stellen. Omwille van een uiteindelijk te groot contrast tussen de staat van het
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oude schilderwerk - situatie al verder gevorderd dan initieel ingeschat - en het
nieuw uitgevoerde schilderwerk werd voorgesteld tegen de gekende eenheidsprijzen met
een minimum aan inspanning het resultaat uniform te maken. Deze bijkomende
schilderwerken zitten mee in het jaarlijks terugkerende budget voor onderhoud van
gebouwen en middelen bij de directie bedrijfsvoering.

Concreet werden in meer aangepakt :
- deur;
- kroonlijsten terras;
- raamhorren;
- bovendaks raam;
- bovendaks deur;
- ramen binnenkoer;
en vernieuwen spondeplanken bovendaks. 

 

Juridische grond
De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
meer bepaald artikel 17, § 2, 1° a (limiet van 67.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van
26 september 1996, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Deze uitgave dient gebudgetteerd op de budgetsleutel 
2014/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12   

Visum van de financieel beheerder
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1.  

Visum: Visum verleend

Motivering:

 

Visum 2014.244

Budgetsleutel: 2014/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12 - uitgave:
4.314,80 EUR - beschikbaar: 23.821,56 EUR

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening voor de opdracht “Historisch stadhuis
Kortrijk: buitenschilderwerken”, opgesteld door stad Kortrijk, waaruit blijkt dat de werken
een eindtotaal bereikten van 23.645,85(exclusief btw) of 28.611,48 euro (inclusief 21%
btw).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: eindstaat Meuleman.pdf

11 2015_GR_00009 2014/649 - Renovatie en herinrichting
voormalig Euroshoppand tot nieuw
museum - lot 10 'vast meubilair' -
Eindafrekening

Inhoudelijke verantwoordelijke
Tim Fastré

Beknopte samenvatting
Dit dossier behandelt de eindafrekening van het lot 10 - vast meubilair in verband met de
museale inrichting van het nieuwe museum Texture in de Noordstraat.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00934 - 2013/649 - Renovatie en herinrichting voormalig Euroshoppand tot
nieuw museum - lot 10 'vast meubilair' - Gunning

Aanleiding en context
Het nieuwe museum in het Plan Nieuw Kortrijk

'Engagement 9 - een stad met veel goesting en ambiance'

Het nieuwe museum op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere
vlasteelt aan bod komt maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit
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museum wordt een waardige opvolger van het Vlasmuseum en een toeristische
trekpleister. Er komt een visie en planning op korte en lange termijn (10 jaar en meer)
waarbij men tijdig evalueert en zich aanpast aan trends, zodat het museum leeft en het
aantal bezoekers op peil kan worden gehouden.

Argumentatie
Deze nota presenteert u de eindafrekening van het lot 10 - vast meubilair alsook meteen
een zo goed als definitief overzicht van de volledige eindafrekening van het museum
Texture. 
In de volgende weken worden de eindafrekeningen van elk afzonderlijk lot ter goedkeuring
voorgelegd.

eindafrekening lot 10 - vast meubilair
In zitting van 5 mei 2014 besliste het college om, in verband met de museale inrichting,
het lot 10 - vast meubilair te gunnen aan de firma Bruns BV, Stökseweg 11, 5571 TJ
Bergeijk, Nederland tegen het bedrag van haar offerte van 20 maart 2014, dit is
156.125,84 euro (exclusief btw) of 188.912,27 euro (inclusief 21% btw). 

Inmiddels heeft de firma Bruns de opdracht voor lot 10 voltooid. De eindafrekening doet
zich voor als volgt :

  bedragen (excl. btw)
gunningsbedrag 156.125,84 euro
hoeveelheden in meer 0,00 euro
hoeveelheden in min 0,00 euro
bijwerken 20.121,49 euro

eindafrekening 176.247,33 euro
De eindafrekening sluit met een bedrag van 176.247,33 euro (exclusief btw) ofwel
213.259,28 euro (inclusief 21% btw). Dit betekent een bedrag in meer van 20.121,49 euro
(exclusief btw) ofwel 12,9 % meer ten opzichte van het gunningsbedrag.

De wijzigingen die werden doorgevoerd aan de opdracht zijn de volgende :

Het barmeubel werd ietwat groter gemaakt in functie van een grotere toog. De
meerprijs hiervoor is 1.750,00 euro (exclusief btw).
Er zijn 23 bistrotafels geleverd die analoog zijn aan de bureaus en dus qua sfeer
overeenstemmen met het meubilair van het museum. De prijs hiervoor is 10.558,84
euro (exclusief btw).
Er zijn 43 krukken van 50 cm hoog en 4 krukken van 70 cm aangeleverd die passen in
de industriële sfeer van het museum. De prijs hiervoor is 4.529,00 euro (exclusief btw).
Er zijn extra kapstokken geplaatst voor de burelen en in de bistro. De prijs hiervoor is
677,00 euro (exclusief btw).
Er is extra finetuning gebeurd aan het museum zoals onder meer het leveren en
plaatsen van een veiligheidsleuning voor de stoeltjes in de wonderkamer (+ 643,00

54 / 77
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



euro), het leveren van stalen infobordjes ( + 120,00 euro), het leveren en plaatsen van
een sportrek (+ 275,00 euro), en supplementaire prints (+ 2.006,65 euro), tezamen in
totaal 3.044,65 euro.

eindafrekening museum texture
Hieronder vindt u alvast het volledige financiële overzicht (bedragen inclusief 21% btw)
aangaande de realisatie van het museum met de bedragen op vandaag gekend. De
gemarkeerde bedragen zijn definitief. De niet-gemarkeerde bedragen kunnen nog
minimaal wijzigen in functie van nog lopende fijnafregeling in het museum. Deze nog
minimale te verwachten uitgaven zijn echter gedekt door de in de begroting voorziene
middelen.

  gunningsbedrag verrekening herziening eindtotaal
WERKEN / LEVERINGEN   
lot 1 ruwbouw € 1.308.424,67 €

165.988,26
€ -

1.000,00
€ 1.473,412,93

lot 2 afwerking € 808.171,43  €
220.292,71

€ 0,00 € 1.028.464,14

lot 3 hvac en sanitair € 747.737,24 €
45.613,50

€ 3.500,00 € 796.850,74

lot 4 lift € 43.439,00     € 43.439,00
lot 5 elektriciteit € 479.403,94 €

27.889,41
€ 0,00 € 507.303,35

lot 6 constructies € 428.099,21 €
41.960,38

  € 470.059,59

lot 7 multimedia € 220.443,85 €
-16.310,80

  € 204.133,05

lot 8 audiovisuele creaties € 183.254,50 €
-26.620,00

  € 156.634,50

lot 10 vast meubilair € 188.912,27 €
24.351,84

  € 213.264,11

lot 11 los meubilair € 6.632,01 € 3.403,73   € 10.035,74
vintage meubilair bistro € 7.568,00     € 7.568,00
museumplein € 50.000,00     € 50.000,00
extra verlichting kroonzaal   €

13.129,71
  € 13.129,71

DIENSTEN      
ereloon noA-Madoc € 493.938,00 €

46.114,16 
  € 540.052,16 

onkostenvergoeding wedstrijd € 14.520,00     € 14.520,00 
ereloon EPB   € 5.747,50   € 5.747,50 
ereloon grafiek   € 7.260,00   € 7.260,00 
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ereloon research en redactie   €
39.325,00

  € 39.325,00 

ereloon soclage   €
12.100,00

  € 12.100,00 

ereloon toegankelijkheidsadvies   € 847,00   € 847,00 
ereloon signalisatie   € 4.204,75    € 4.204,75 
ereloon graveren drukknoppen   € 771,38    € 771,38 
ereloon grafiek & redactie
schatkamer

  € 1.905,75    € 1.905,75 

DIVERSE
publicatie concessie bistro € 1.585,18     € 1.585,18
NUTSVOORZIENINGEN
wateraansluiting € 2.644,76     € 2.644,76
wegname elektrische aansluiting € 1.143,18     € 1.143,18
nieuwe nutsaansluitingen € 20.899,74     € 20.899,74

EINDTOTAAL (incl. 21% btw)     €
5.627.301,26

Het eindtotaal sluit met een bedrag van 5.627.301,26 euro (inclusief 21% btw). Dit is in
totaal 332.781,26 euro meer ten opzichte van het oorspronkelijk voorziene budget van
5.294.520,00 euro (B.U. werken 5.050.000,00 euro + B.U. ereloon 199.520,00 euro +
museumplein 45.000,00 euro). Een deel van deze meerkost nl. 100.000,00 euro voor de
uitgaven aangaande de bistro is echter 'budgetneutraal' daar dit in de meerjarenbegroting
gecompenseerd wordt door de maandelijkse inkomsten van de concessie (1.600,00 euro
per maand exclusief btw). 
Hiermee rekening houdend betekent dit nog een meeruitgave van 232.781,26 euro. Dit
betekent een afwijking van slechts 4,3 % in meer ten opzichte van het voorziene budget
wat gezien de schaal en complexiteit van deze werf een verantwoord resultaat is.

In ruil voor deze bijkomende uitgave is er bovendien veel toegevoegde waarde aan
uitrusting en afwerking voor het museum. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van
supplementaire ingrepen die oorspronkelijk niet in het basis ontwerpdossier van
noA-Madoc waren voorzien (bedragen inclusief 21% btw) ;

aanpassingen steeldeck verdieping +2 : extra perforatie en cannelurevulling
(akoestische kwaliteit) + extra esthetische goudkleurige laklaag (+ 38.274,80 euro);
aanpassingen luifel : afwerking met randboordplaat + extra afwerking met poederlak in
plaats van gegalvaniseerd staal (+ 12.136,00 euro);
extra akoestische spuitpleister op niveau 0 en niveau +1 (+ 62.961,73 euro) ter
beperking van de nagalmtijd in de ruimtes;
extra OSB-plaat in de schatkamer onder de gyproc afwerkingsplaat om gemakkelijk
zaken aan de wand te kunnen bevestigen in functie van de tentoonstelling (+ 6.101,13
euro);
extra gordijnen in de bistro en zonwering ter voorkoming van inkijk door de buren (+
16.724,14 euro);
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extra voorzetwand op verdieping +2 ter afwerking van de naakte industriële
sandwichpanelen (+ 37.881,59 euro);
extra sanitair op verdieping +2 (+ 18.259,43);
verwarming en sanitair bistro (+ 30.093,12 euro);
barmeubel en los meubilair bistro (+ 37.301,05 euro);
2 vitrines schatkamer (+ 50.000,00 euro);
extra bureaustoelen en vergaderstoelen atelier (+ 3.403,73 euro);
bijkomende spots in de kroonzaal (+ 13.129,71).

Er waren ook een aantal zuivere meerwerken die onvoldoende konden geanticipeerd
worden bij opmaak van het ontwerpdossier. Daarnaast stijgt het ereloon van de architect
evenredig met de uitgave, gezien hier ook bijkomende studiekosten mee gepaard gaan. 
Deze meerwerken en erelonen zijn echter gecompenseerd door minwerken en
verschuivingen gedurende de uitvoering, een evenwichtsoefening die gedurende het
uitvoeringsproces constant werd gemaakt om de uitgaven te beperken.
De totale meerkost van afgerond 330.000,00 euro in de eindafrekening is dus besteed aan
supplementaire zaken die een meerwaarde hebben gebracht aan het museum en die
noodzakelijk waren voor de goede werking ervan, zaken die vroeg of laat toch op de
wensenlijst zouden zijn gekomen. 
We zijn ervan overtuigd een volledig afgewerkt museum te hebben afgeleverd dat voldoet
aan de wensen van de museumexploitant en daarmee onze meest rechtstreekse klant: de
museumbezoeker!

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Investeringsenveloppe IE-9/09.06.14/0700-00/2210507
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1.  

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Motivering:

 

Visum 2014.249

Budgetsleutel: 2014/09.06.04/0700-00/2210507/IE-9 -
meeruitgave: 24.347,01 EUR - beschikbaar: 289.029,74 EUR

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
in verband met de museale inrichting van het museum Texture op Overleie, meer bepaald
het lot 10 'vast meubilair', de eindafrekening opgemaakt door de firma Bruns BV,
Stökseweg 11, 5571 Bergeijk, Nederland die sluit met een bedrag van 176.247,33 euro
(exclusief btw) ofwel 213.259,28 euro (inclusief 21% btw) goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2013649_2014_12_11_Overzicht - Eindafrekening.doc

12 2015_GR_00011 Stadspersoneel : arbeidsreglementering -
Aanpassing rechtspositiebesluit
ingevolge technische aanpassingen
(aanpassing 13). - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Gerd Dumortier

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het personeel
van de stad Kortrijk vast.  Dit dossier behelst een bijsturing ingevolge technische
aanpassingen (o.m. door wetswijzigingen).

Beschrijving

Aanleiding en context
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse
regering van 23 januari 2009, gaf aanleiding tot de invoering van een nieuwe
rechtspositieregeling. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd door het besluit
van de Vlaamse regering van 16 januari 2009, stelde de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
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gemeentepersoneel en het provinciepersoneel vast, op basis waarvan het stadsbestuur het
stedelijk rechtspositiebesluit moest vaststellen. 

De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit
voor het personeel van de stad Kortrijk vast, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 6
april 2009 (aanpassing ingevolge beperkt schorsingsbesluit van de gouverneur en
aanpassing ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2013), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12
oktober 2009 (aanpassing ingevolge evaluatiereglement decretale graden), bij
gemeenteraadsbesluit d.d. 8 februari 2010 (aanpassing ingevolge een evaluatie en
bijsturing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 13 september 2010 (aanpassing ingevolge
wijziging fietsvergoeding), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 december 2010 (aanpassing
ingevolge wijziging reglement mandaatstelsel en een wetswijziging), bij
gemeenteraadsbesluit d.d. 14 februari 2011 (aanpassing ingevolge aanpassing
reglementering anciënniteitspremie/premie pensionering en reglementering
hospitalisatieverzekering), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juni 2011 (aanpassing ingevolge
technische aanpassing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 maart 2012 (aanpassing
ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 mei 2012
(aanpassing ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit van 13 mei
2013 (aanpassing ingevolge een wetswijziging) en bij gemeenteraadsbesluit 14 oktober
2013 (aanpassing ingevolge technische aanpassingen en de invoering van het luik externe
personeelsmobiliteit).

Argumentatie
Een bijsturing van het rechtspositiebesluit dringt zich op ten gevolge van een aantal
technische wijzigingen.

Globaal kunnen we de technische wijzigingen als volgt samenvatten :

Schrappen proeftijd contractuelen (in het kader van het eenheidsstatuut);
Uitbreiden toepassingsgebied externe personeelsmobiliteit met AGB Parko;
Voorzien van de mogelijkheid van een compenserende vergoeding bij ontslag van
statutaire personeelsleden (cfr. regeling contractanten);
Wijziging in samenstelling beroepscommissie evaluatie;
Voorzien van de mogelijkheid voor statutaire personeelsleden om te blijven werken na
de leeftijd van 65 jaar;
Aanpassing van de ziekteregeling voor statutaire personeelsleden op proef (gelijkstelling
met de vaste aangestelde statutairen).

Er wordt voorgesteld om het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk in
die zin aan te passen. 

De aanpassingen werden op 20 november 2014 onderhandeld met de vakbonden (protocol
nr. 435). 

59 / 77
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 17 november 2014, en latere wijzigingen, aan te passen door
wat volgt :

Wijzigingen naar aanleiding eenheidsstatuut

Artikel 3 – 11° (algemene bepalingen) : schrappen

Artikel 35 §3 (proeftijd) : schrappen

Artikel 37 §4 (proeftijd) : als volgt te wijzigen :

Het contractueel personeelslid krijgt tijdensde eerste zes maanden van tewerkstelling voor
functies van niveau E en D, en de eerste twaalf maanden van tewerkstelling voor functies
van niveau C, B en A feedback over zijn manier van functioneren.

Artikel 39 §4 (proeftijd) : als volgt te wijzigen :        

De arbeidsovereenkomst van het contractueel personeelslid kan steeds worden beëindigd
met inachtneming van de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Artikel 78 §2 – 2° a (interne personeelsmobiliteit) : als volgt te wijzigen :

ze zijn na de inwerkingtreding van onderhavig statuut aangesteld na een aanwervings- en
selectieprocedure als vermeld in hoofdstuk 2, afdeling II en III.

Artikel 82 decies §1 (externe personeelsmobiliteit) : 
2  alinea : schrappen “of contractueel”de

2  alinea   2° : schrappende

Artikel 89 § 2 (mandaatstelsel)  : als volgt aan te passen :

Voor het statutair personeel bedraagt de proeftijd 12 maanden en zijn de bepalingen van
artikel 37 van toepassing.

Artikel 105 §3 (ambtshalve herplaatsing in een lagere graad) :  als volgt aan te passen :  

Een vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke redenen zelf
verzoekt om herplaatsing in een functie van een lagere graad, kan worden aangesteld in
een passende, vacante functie van een lagere graad. Die vorm van herplaatsing kan

60 / 77
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



slechts eenmaal tijdens de loopbaan toegekend worden.

Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt, kan de herplaatsing op
eigen verzoek als vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder
dezelfde voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Wijzigingen in titel II - hoofdstuk 10 bis externe personeelsmobiliteit

hoofdstuk 10 bis als volgt aan te passen  : het werkingsgebied uit te breiden met Parko
(artikel 82 ter § 1, 3° -  artikel 82 seties § 1,2° - artikel 82 seties § 2, tweede alinea –
artikel 82 seties § 5)

Wijzigingen in titel V - verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de
definitieve ambtsneerlegging

Artikel 112 § 2 laatste alinea : als volgt aan te passen :

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening
van het ontslag, en kan eventueel vervangen worden door een compenserende vergoeding
die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn.

Wijzigingen evaluatiereglement (bijlage 4)

Artikel 17 § 1 : als volgt te wijzigen :

De beroepscommissie bestaat uit drie stemgerechtigde leden, te weten de directeur
bedrijfsvoering, de rechtskundig adviseur en een ander lid van het ambtelijk kader van het
managementteam of het A5-niveau aan te duiden door het hoofd van het personeel, nog
aangevuld met één stemgerechtigde extern deskundige aangeduid door het hoofd van het
personeel. Onder extern deskundige wordt verstaan:
- externe consultants gespecialiseerd in coaching en evaluatie;
- personeelsleden van een ander lokaal bestuur van minstens niveau B, met deskundigheid
in personeelsevaluatie. De beroepscommissie wijst een voorzitter in haar midden aan.

In geval van afwezigheid van één der leden van de beroepscommissie dient in hun
vervanging te worden voorzien middels een lid van het het ambtelijk kader van het
managementteam of het A5-niveau.

Leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur, evenals de evaluator
van het personeelslid of iemand uit de hiërarchische lijn van het personeelslid dat beroep
aantekent tegen zijn ongunstig evaluatieresultaat, mogen geen deel uitmaken van de
beroepscommissie.

Statutair personeel lokale besturen - Werken na 65 jaar

Artikel 110 : als volgt aan te passen :  

§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het
statutaire personeelslid op proef:
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1.  

1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige eindevaluatie van de
proeftijd.
Het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal
gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit, kan ontslagen worden.

§ 2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast
aangestelde statutaire personeelslid:

1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie;
3° de vervroegde pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving;
4° het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd;

In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de raad het vast aangestelde statutaire
personeelslid na het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in dienst
houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van het college of op
verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het
personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van het college
vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging voor een periode
van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken
personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging de hoedanigheid
van vast aangesteld statutair personeelslid.

Wijziging socialezekerheidsregeling statutair op proef – gevolgen voor de ziekteregeling

In volgende hoofstukken telkens een aanpassing van de titels in afdeling I en II :

Hoofdstuk 6 – Bevallingsverlof
Hoofdstuk 8 – Verlof wegens ziekte
Hoofdstuk 9 – Verminderde prestaties wegens ziekte 

Afdeling I – aanpassen naar : Ten aanzien van de statutaire personeelsleden en de
statutaire personeelsleden op proef
Afdeling II – aanpassen naar : Ten aanzien van de contractuele personeelsleden.

 

2 .
Afschrift van dit besluit binnen een termijn van 20 dagen voor algemeen administratief
toezicht over te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: protocol aanpassingen RPB._2014.11.24_.JVB_doc.doc

Philippe De Coene
OCMW
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13 2015_GR_00012 Het Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost (FRGE). - Voordragen OCMW
Kortrijk als lokale entiteit van het FRGE
voor de stad Kortrijk -
Samenwerkingsovereenkomst. -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Met dit dossier ligt de voordracht voor van het OCMW Kortrijk als lokale entiteit van het
FRGE voor de stad Kortrijk (en de regio) in plaats van het Welzijnsconsortium, dat deze
taak niet langer kan behartigen.
In dit verband wordt tevens de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en
de stad Kortrijk voorgelegd.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Het fonds ter reductie van de globale energiekost: operationaliseren van een Lokale
Entiteit voor Zuid-West-Vlaanderen.

Aanleiding en context
In 2008 werd het Welzijnsconsortium als lokale entiteit voor de regio voorgedragen. De
steden en OCMW’s ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het
Welzijnsconsortium. Deze werd bekrachtigd in de respectievelijke politieke organen. Het
Welzijnsconsortium kan, als gevolg van de evoluties inzake een interlokale vereniging voor
sociaal beleid, deze taak niet langer behartigen.  De samenwerkingsovereenkomsten met
de verbonden gemeenten lopen slechts tot het einde van 2014. Hierdoor dreigt de
continuering van het fonds in het gedrang te komen. Het OCMW Kortrijk stelt zich
kandidaat om als lokale entiteit voor de regio op te treden tot eind 2015. Dit als
overgangsmaatregel en in afwachting van de interlokale vereniging voor sociaal beleid.

De Vlaamse Energielening biedt kansen aan burgers om duurzaam in energiebesparingen
te investeren. De specifieke begeleidingsaspecten verbonden aan het fonds en de acties
die ondernomen worden om de doelgroep maximaal te bereiken maakt dat het initiatief
een meerwaarde biedt voor het OCMW-cliënteel. Een continuering van het project is
aangewezen.

Naar aanleiding van de regionalisering van het FRGE worden de modaliteiten herbekeken.
Pas in het voorjaar 2015 krijgen we hierover uitsluitsel. Op heden werden de lopende
samenwerkingsovereenkomsten met de lokale entiteiten onder de huidige voorwaarden
verlengd tot eind 2015.
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1.  
2.  

Argumentatie
Het OCMW Kortrijk voldoet aan de juridische vereisten om op te treden als lokale entiteit
voor de regio en stelt zich kandidaat. We stellen voor om OCMW Kortrijk aan te duiden als
lokale entiteit, om tot nader order de huidige  voorwaarden te behouden en de
samenwerkingsovereenkomst in die zin op te stellen.  We verwijzen naar de brief van het
Welzijnsconsortium van 3 december 2014 waarin zij bevestigen dat hun erkenning als
Lokale Entiteit verlengd werd tot eind 2015 en dat zij de lopende samenwerking
bestendigen tot de opstart van de nieuwe Lokale Entiteit en uiterlijk tot 31 januari 2015.
Het OCMW Kortrijk richt een aanvraag tot het FRGE om vanaf 1 februari 2015 op te treden
als lokale entiteit.

Van zodra de interlokale vereniging voor sociaal beleid een feit is, zal dit orgaan de
toekomstige inbedding van het FRGE worden en optreden als lokale entiteit. 

Gezien de overdracht juridische vereisten en budgettaire en administratieve implicaties
teweeg brengt, stellen we voor een engagement aan te gaan tot eind 2015. Op die manier
kan de overdracht naar de interlokale vereniging op een goede manier voorbereid worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk wordt voordragen als
Lokale Entiteit voor het FRGE voor de stad Kortrijk met ingang vanaf  1 februari 2015. 

2 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en de stad Kortrijk, zoals
opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd en ondertekend.

3 .
De heren Bert Herrewyn en Philippe De Coene worden aangesteld als contactpersonen
voor respectievelijk de Stad Kortrijk en het OCMW kortrijk.

4 .
De heer Bert Herrewyn wordt als effectief lid afgevaardigd in de beleidsgroep van de
Lokale Entiteit.

De heer Philippe De Coene wordt als plaatsvervanger afgevaardigd in de beleidsgroep van
de Lokale Entiteit.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Brief Welzijnsconsortium.pdf
Bijlage bij dit besluit: FRGE SWO tussen de gemeente OCMW en de LE.doc
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Overeenkomst tussen OCMW Kortrijk en gemeente (naam gemeente) en OCMW (plaatsnaam OCMW) betreffende het Fonds ter 
Reductie van de Vlaamse Energiekost.

Heden,
ENERZIJDS,
OCMW Kortrijk, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,
Budastraat 27, geldig vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter en mevrouw An Spriet, secretaris
en

ANDERZIJDS,
Het lokaal bestuur naam gemeente; voor de stad vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden 
(persoonsnaam) burgemeester en (persoonsnaam), secretaris, handelend krachtens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van 
datum en voor het OCMW vertegenwoordigd door het Vast Bureau, waarvoor optreden (persoonsnaam), OCMW-voorzitter, en (persoonsnaam), 
OCMW-secretaris, handelend krachtens de beslissing van de OCMW-raad, genomen in de zitting van (datum);

GELET op de opdracht van het FRGE om de reducties van de globale energiekost te bevorderen door, in overleg met de Gewesten: tussenbeide te 
komen in de financiering van structurele maatregelen voor de doelgroep, in privé-woningen die dienen als hoofdverblijfplaats en het verstrekken 
van goedkope leningen aan de particulier, voor structurele maatregelen in privé-woningen die dienen als hoofdverblijfplaats, en hiervoor een 
samenwerking aangaat met Lokale Entiteiten die door het FRGE worden erkend. 

GELET op de voordracht van het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit van het FRGE door gemeente en OCMW en overwegende dat het totaal  van de 
aantal inwoners van de gemeenten die hun goedkeuring geven aan de voordracht van het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit meer bedraagt dan 
50.000 inwoners en aldus voldaan is aan de territoriumvereiste gesteld vanuit het FRGE.

GELET op het feit dat het OCMW Kortrijk zich, bij het voldoen aan alle bovengenoemde voorwaarden, als kandidaat stelt als Lokale Entiteit bij het 
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en dit voor het grondgebied van alle gemeenten die deze overeenkomst onderschrijven, en 
gelet op het feit dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (vanaf 
januari 2015 via het VEA). 

GELET op het voldoen aan de andere vereisten gesteld door het FRGE aan de kandidaten Lokale Entiteit van het FRGE, met name de voorwaarden 
zoals opgenomen in artikel 8 van annex 1 bij deze overeenkomst. 
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IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1. Omschrijving van de algemene opdracht van het FRGE
De Lokale Entiteit werkt met doel reducties van de globale energiekost te bevorderen door tussenbeide te komen in de financiering van structurele 
maatregelen voor de doelgroep, in privé-woningen die dienen als hoofdverblijfplaats en het verstrekken van goedkope leningen aan de particulier, 
voor structurele maatregelen in privé-woningen die dienen als hoofdverblijfplaats, dit voor de doelgroep en particulier wonende op het 
grondgebied van de gemeenten die deze overeenkomst onderschrijven. De Lokale Entiteit kan ook middelen ontlenen aan rechtspersonen met een 
sociale doelstelling in het kader van de tussenkomst in de financiering van structurele maatregelen voor de doelgroep wonende op het grondgebied 
van de gemeenten die deze overeenkomst onderschrijven.

Artikel 2. Geldigheidsduur
Deze overeenkomst wordt gesloten met ingang van de datum van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk 
en het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (vanaf januari 2015 met het VEA) en geldt tot 31 december 2015. Bij het vervallen van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk als Lokale Entiteit in de regio en het FRGE (het VEA) vervalt de opdracht en dus het 
voorwerp van deze overeenkomst

Artikel 3. Werkingsgebied Lokale Entiteit
Het werkingsgebied van de Lokale Entiteit strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten die deze overeenkomst ondertekenen.

Artikel 4. Kredietnemers Lokale Entiteit
Gedurende de duurtijd van de overeenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE (het VEA), biedt de Lokale Entiteit aan particulieren de 
mogelijkheid een lening af te sluiten met een looptijd van maximum 5 jaar, voor een maximumbedrag van 10.000€ en aan een in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE vastgestelde rentevoet.

Gedurende de duurtijd van de overeenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE, biedt de 
Lokale Entiteit aan particulieren uit de doelgroep de mogelijkheid een lening af te sluiten met een looptijd van maximum 5 jaar, voor een 
maximumbedrag van 10.000€ en aan een in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE vastgestelde rentevoet.

Gedurende de duurtijd van de overeenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE, biedt de Lokale Entiteit aan rechtspersonen met een sociale 
doelstelling de mogelijkheid een lening af te sluiten voor tussenkomst in de financiering van structurele, energiebesparende maatregelen voor de 
doelgroep wonende in de betrokken gemeenten, met de looptijd van maximum 5 jaar en aan een in de samenwerkingovereenkomst tussen de 
Lokale Entiteit en het FRGE vastgestelde rentevoet.
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De maximale duurtijd van 5 jaar en het maximum te ontlenen bedrag van 10000€ kunnen wijzigen indien dit mogelijk is binnen het kader bepaald 
door het FRGE en indien alle betrokken actoren hun goedkeuring hierover geven. Het ontleende bedrag en de terugbetalingstermijn staan vermeld 
in de kredietovereenkomst tussen de kredietnemer en de kredietgever. 

De kredietnemer wendt het ontleende bedrag aan voor de uitvoering van structurele, energiebesparende maatregelen in een privé-woning, die dient 
als hoofdverblijfplaats en gesitueerd is op het grondgebied van één der deelnemende gemeenten.

De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met de kredietnemer bevat een clausule waarin
de kredietnemer zich bij wanbetaling akkoord verklaart met loonsafstand.

De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met de kredietnemer bepaalt dat de particulier budgetbegeleiding of -beheer aanvaardt vanwege het 
OCMW van de gemeente waar de particulier zijn woonplaats heeft, of vanwege een andere erkende schuldbemiddelingsdienst, indien zich een 
probleem van terugbetaling stelt.

Artikel 5. Inspanningen naar de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE
Er moet vanuit het FRGE een minimaal percentage doelgroepdossiers gehaald worden door de Lokale Entiteit. Dit percentage wordt bepaald door 
het percentage inwoners van het werkingsgebied van de Lokale Entiteit dat binnen de doelgroep valt. Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2006 
houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost, bepaalt de inwoners die 
onder de doelgroep vallen. Het percentage doelgroepdossiers is dus afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten en zal worden opgenomen 
in de overeenkomst tussen de Lokale Entiteit en het FRGE en jaarlijks worden geëvalueerd.

Een lening of tussenkomst aan een particulier, behorende tot de doelgroep, wordt enkel toegestaan na positief advies van het OCMW van de 
gemeente waar de particulier zijn woonplaats heeft, of van een erkende schuldbemiddelingsdienst.

De Lokale Entiteit en de lokale besturen engageren zich om het aantal doelgroepdossiers te maximaliseren en meer dan het minimaal jaarlijks 
percentage doelgroepdossiers te behalen. 

De Lokale Entiteit voorziet inzake doelgroepdossiers een uitgebreidere dienstverlening naar de kredietnemers die dit wensen, dit in goede 
samenwerking met het lokaal bestuur. Deze uitgebreidere dienstverlening houdt minimaal in de beoordeling van de situatie op het vlak van 
energieverbruik, renovatiebegeleiding en sociale begeleiding van de doelgroep. 

Artikel 6. Medewerking van het lokaal bestuur
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Het lokaal bestuur heeft de Lokale Entiteit de opdracht om de werking van het FRGE in de regio te optimaliseren, gekaderd binnen het gemeentelijk 
woon-, duurzaamheids- en sociaal beleid. Het lokaal bestuur geeft hiervoor de medewerking aan de Lokale Entiteit om volgens de afspraken 
gemaakt met de Lokale Entiteit en volgens de richtlijnen bepaald door de beleidsgroep;

- Bij zowel OCMW en gemeente een contactpersoon aan te duiden die het project operationeel mee kan opvolgen;
- De mogelijkheden van het FRGE intern bekend te maken;
- De particulier en doelgroep-particulier bij te staan in de opmaak van de aanvraag tot een kredietafname bij de Lokale Entiteit;

- De Lokale Entiteit te adviseren over de bij de Lokale Entiteit aangevraagde kredietafname ingeval van kredietaanvraag door doelgroep;

- De kredietaanvrager-particulier een overzicht te bieden over de mogelijke subsidies, premies, toelages,... op zowel lokaal als provinciaal, 
Vlaams en Federaal niveau, die voor de kredietaanvrager van toepassing zijn en hem, in samenwerking met de Lokale Entiteit, op weg 
helpen om hier optimaal gebruik van te maken;

- Structurele afspraken te maken rond behandeling van administratieve vragen, handelingen in het kader van renovatiebegeleiding bij de 
doelgroep;

- De sociale begeleiding t.a.v. de doelgroepdossiers op te nemen in samenwerking met de Lokale Entiteit;
- Budgetbegeleiding of -beheer op te nemen in geval van terugbetalingsproblemen.

Artikel 7. Prestaties van de Lokale Entiteit
De Lokale Entiteit staat in voor alle taken zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Lokale Entiteit en het Fonds ter Reductie 
van de Globale Energiekost, en doet voor bepaalde taken beroep op een goede samenwerking met de lokale besturen, zoals beschreven in artikel 6 
van deze overeenkomst.
De Lokale Entiteit staat, binnen de voor haar opdracht beschikbare budgetten, in voor;

- het goed beheer van de middelen van het FRGE;
- de nodige passieve en actieve communicatie over de mogelijkheden van het FRGE en de
- werking van de Lokale Entiteit;
- het vervolledigen van de kredietaanvraag en het ter goedkeuring overbrengen aan de kredietcommissie en het FRGE;
- de communicatie omtrent de goedkeuring/weigering van de kredietaanvrager;
- het beheer van het kredietdossier en het opvolgen van de terugbetalingen van de kredietaanvrager;

- de sociale begeleiding t.a.v. de doelgroepdossiers in samenwerking met het OCMW van de gemeente of de erkende 
schuldbemiddelingsdienst (ook beschreven in artikel 6 van deze overeenkomst);

- het voorzien van ondersteuning aan de lokale besturen, bijvoorbeeld onder de vorm van opleiding van het personeel en expertise op het 
vlak van energie;
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- de renovatiebegeleiding t.a.v. de doelgroepdossiers, wat inhoudt dat de Lokale Entiteit instaat voor het opvragen van offertes, het 
contracteren en controleren van de werken,...;

- de Lokale Entiteit stelt aan de installaties dezelfde voorwaarden als geldend om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen;

- het optimaal gebruiken van alle subsidies, premies, toelages,... waar de kredietaanvrager uit de doelgroep recht op heeft;

- het voorzien in een jaarlijkse rapportering aan de deelnemende lokale besturen, waarin m.b.t. de gemeente info wordt gegeven over het 
totaal aan aanvragen bij de Lokale Entiteit, het aantal lopende, goedgekeurde kredietdossiers die een woning op het grondgebied van de 
gemeente tot voorwerp hebben en de kenmerken van de kredietnemer, de woning en de maatregelen, het aantal geweigerde aanvragen en 
de kenmerken van de kredietnemer, de woning en de maatregelen en de reden van weigering, de vordering van de terugbetaling van de 
kredietnemers, het overzicht van de door de kredietnemers niet terugbetaalde bedragen, het aantal doelgroepdossiers en de evolutie van 
het bedrag van de garantstelling van de gemeente;

- het voorzien in een continue evaluatie en bijsturing van de werking van de Lokale Entiteit;
- het opnemen van een signaalfunctie t.o.v. het lokaal bestuur en eventueel hogere overheden.

Artikel 8. Beslissingsorganen Lokale Entiteit
De Lokale Entiteit zal voor een goede operationalisering van de werking van de Lokale Entiteit een beleidsgroep oprichten. Deze beleidsgroep is 
samengesteld uit twee afgevaardigden per deelnemend lokaal bestuur, waarvan een afvaardiging vanuit de gemeente en een afvaardiging vanuit het 
OCMW, een vertegenwoordiger van de werkgevende instantie van de Lokale Entiteit, aangevuld met experts ter zake.

Aan de gemeente wordt gevraagd om een effectief en plaatsvervangend lid voor deze beleidsgroep aan te duiden, bij voorkeur een lid van het 
Schepencollege bevoegd over de materie(s) wonen, leefmilieu, energie of welzijn. Aan het OCMW wordt gevraagd om een effectief en 
plaatsvervangend lid aan te duiden, bij voorkeur de OCMW-voorzitter. 

De Lokale Entiteit zal voor een goede behandeling van de kredietaanvragen een kredietcommissie oprichten, die de door de beleidsgroep van de 
Lokale Entiteit bepaalde criteria omtrent de behandeling van de kredietaanvragen zal bewaken en zal toezien op het goed beheer van de kredieten. 
De  kredietcommissie is samengesteld uit een afvaardiging vanuit de beleidsgroep, een vertegenwoordiger van de werkgevende instantie van de 
Lokale Entiteit, eventueel aangevuld met experts ter zaken. Uit de leden van de beleidsgroep zullen de effectieve leden en plaatsvervangers van de 
op te richten Kredietcommissie worden gekozen. 

De werkgever van de Lokale Entiteit staat in voor een goede omkadering en begeleiding van het team van de Lokale Entiteit en is verantwoordelijk 
voor de dagdagelijkse aansturing en de personeelszaken van de Lokale Entiteit.

Artikel 9. Garantstelling
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De borgstelling door de lokale besturen voor de leningen die hun inwoners afsluiten bij de lokale entiteit is niet van toepassing voor zover de lokale 
entiteit een positieve beslissing van het gewest ontvangt om te voorzien in een gewestelijke waarborg. 
Artikel 12 van de bijlage bij het K.B. van 1 juli 2006 tot vaststelling van het beheerscontract van het FRGE (zie annex 1), bepaalt dat het FRGE een zo 
laag mogelijk percentage van wanbetalingen beoogt en ernaar streeft de 3% wanbetalingen niet te overschrijden en in geen geval het percentage 
wanbetalingen meer dan 5% mag bedragen. Ingeval van kwijtschelding door het Fonds aan de Lokale Entiteit, mag deze nooit meer bedragen dan 
5% van het totale door de Lokale Entiteit ontleende bedrag. 

In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kunnen de bepalingen van dit artikel wijzigen of vervallen.

Artikel 10. Financiële bepalingen
Alle betalingen tussen de partijen gebeuren met de vermelding FRGE.

Artikel 11. Slotbepalingen
Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. Zo deze uitvoering ernstig verstoord wordt 
door een nieuw en belangrijk element, dan zal dit dadelijk tussen de beide partijen besproken worden ten einde de bepalingen van deze 
overeenkomst eventueel aan te passen. 

Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de betwisting en geschillen voortspruitend uit
deze overeenkomst in der minne te regelen. Zo dit niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van het
arrondissement Kortrijk bevoegd uitspraak te doen.

Deze overeenkomst werd ondertekend te plaatsnaam op ………………………………. in drie exemplaren. Elk der partijen verklaart er minstens één te 
hebben ontvangen.

Voor de Lokale Entiteit,

Philippe De Coene,
Voorzitter OCMW Kortrijk

An Spriet,
Secretaris OCMW Kortrijk
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Voor het lokaal bestuur naam;

persoonsnaam, persoonsnaam, 
Secretaris OCMW naam gemeente Voorzitter OCMW naam gemeente

persoonsnaam, persoonsnaam,
Secretaris naam gemeente Burgemeester naam gemeente
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ANNEX 1: K.B. 1 juli 2006 

BELGISCH STAATSBLAD — 06.07.2006 — MONITEUR BELGE 34045

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE 
ECONOMIE 
N. 2006 — 2630 [C − 2006/22647]

1 JULI 2006. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet van 27 december 2005, inzonderheid op artikel 34;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 4 mei 2006;
Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Financiën, onze Minister van Energie, Onze Minister van Maatschappelijke 
Integratie, Onze Minister van Leefmilieu, Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, op het 
advies van onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst. 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gegeven te Brussel, 1 juli 2006.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Begroting,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
De Minister van Energie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Maatschappelijke integratie,
Ch. DUPONT
De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK
De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling,
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Mevr. E. VAN WEERT
De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS

Bijlage
BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST

1. ALGEMENE PRINCIPES
Wettelijke bepalingen
Artikel 1. 1° Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.  
2° Het K.B. van 9 maart 2006 tot uitvoering van Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter 
reductie van de globale energiekost.
Definities
Art. 2. Voor de uitvoering van dit beheerscontract wordt verstaan onder :
1° De ministers : de Minister bevoegd voor Duurzame ontwikkeling, de Minister bevoegd voor Leefmilieu, de Minister bevoegd voor Maatschappelijke 
integratie en de Minister bevoegd voor Energie. 
2° De wet : Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.
3° Het Fonds : het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.
4° De statuten : het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot uitvoering van Hoofdstuk VIII van de programmawet van 27 december 2005 betreffende de 
oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.
5° De doelgroep : de doelgroep zoals gedefinieerd door het koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest 
behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.
6° LE : Lokale Entiteit : instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen van het Fonds. 
7° Particulier : de natuurlijke persoon die financiële middelen ontleent bij de LE met het oog op energiebesparende investeringen in zijn/haar privé-
woning of die geniet van een dienst verleend volgens het derde investeerderprincipe door de LE, die optreedt als ESCO.
8° ESCO : Energy Service Company. Organisatie die energiediensten aanbiedt aan de klant, gericht op energiebesparende investeringen.
9° Derde investeerderprincipe : principe waarbij de investering in energiebesparende ingrepen gefinancierd wordt door de LE. De terugbetaling van die 
investering door de particulier uit de doelgroep gebeurt à rato van de vermindering op de energiefactuur.
Partijen
Art. 3. Dit beheerscontract bindt de Belgische Staat, enerzijds, en het Fonds, anderzijds, en regelt de betrekkingen tussen de partijen alsook de rechten, 
plichten en verantwoordelijkheden van elke partij. Het doet geen enkel recht of geen enkele verbintenis jegens derden ontstaan. 
Geldigheidsduur
Art. 4. Dit beheerscontract wordt gesloten voor een duur van één jaar. Het wordt stilzwijgend hernieuwd voor telkens één jaar, met een totale 
geldigheidsduur van maximum 5 jaar. Ten laatste na 2,5 jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats. 
Art. 5. Dit beheerscontract stelt, onder andere, de regels en principes vast volgens dewelke het Fonds zijn opdracht vervult. Deze kunnen worden 
uitgewerkt in een huishoudelijk reglement van het Fonds. De verplichtingen van het Fonds, die in dit beheerscontract op een algemene wijze zijn vermeld, 
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zijn van toepassing voor zover het Fonds niet verhinderd wordt om ze na te leven, namelijk wanneer het zijn verplichtingen onmogelijk kan nakomen 
wegens redenen die het Fonds niet ten laste kunnen worden gelegd.
2. OPDRACHT
Art. 6. De opdrachten van het Fonds zijn bepaald bij wet en in de statuten. Het Fonds heeft tot doel reducties van de globale energiekost te bevorderen 
door, in overleg met de Gewesten :
1. Tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen voor de doelgroep, in privé woningen die dienen als hoofdverblijfplaats.
2. Het verstrekken van goedkope leningen aan de particulier, voor structurele maatregelen in privé woningen die dienen als hoofdverblijfplaats. Het 
Fonds bepaalt de regels met betrekking tot de verdeling van haar middelen over beide opdrachten.
Art. 7. Met het oog op het vervullen van haar opdracht, werkt het Fonds samen met lokale entiteiten, die door het Fonds worden erkend. De LE wordt 
door de gemeente voorgesteld, na overleg met het O.C.M.W. dat wordt aangetoond door middel van een kopie van het verslag van het overlegcomité 
gemeente – O.C.M.W. De territoriale werking van de LE kan zich op één of meerdere gemeenten situeren. Zij wordt in dat laatste geval voorgesteld door 
de verschillende betrokken gemeenten, na overleg met de betrokken O.C.M.W.’s. Het Fonds sluit met de LE een samenwerkingsovereenkomst. 
Art. 8. Het Fonds kan enkel een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een LE die minstens aan volgende voorwaarden voldoet :
- over rechtspersoonlijkheid beschikken;
- over de nodige expertise en kritische capaciteit beschikken op technisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak. De LE kan hiervoor eventueel, via 
het Fonds, beroep doen op personeels- en werkingsmiddelen. De Raad van bestuur van het Fonds zal hiervoor criteria vastleggen; 
- werken volgens het derde investeerderprincipe en fungeren als lokale Energy Service Company in het kader van de financiering van tussenkomsten voor 
de doelgroep; 
- de sociale begeleiding van de doelgroep kunnen garanderen. De raad van bestuur van het Fonds zal hiervoor criteria vastleggen;
- erkend zijn als kredietgever.
Art. 9. In het kader van haar opdracht leent het Fonds de nodige financiële middelen aan de LE. Dit gebeurt aan de hand van een globaal bedrag dat door 
de LE bij het Fonds kan worden gereserveerd en dat zal worden aangewend in diverse individuele dossiers van particulieren. De LE motiveert het 
gevraagde bedrag teneinde de garantie te bieden dat er geen discriminatie zal plaatsvinden tussen de beide doelstellingen van het Fonds en binnen de 
doelgroep. De LE leent op haar beurt financiële middelen aan de particulier of financiert voor hem structurele maatregelen volgens het derde 
investeerderprincipe. Rechtspersonen met een sociale doelstelling kunnen eveneens bij de LE middelen ontlenen in het kader van de tussenkomst in de 
financiering van structurele maatregelen voor de doelgroep. In dat geval is voorafgaandelijke goedkeuring van het Fonds vereist. In een dergelijk dossier,  
kan de LE al dan niet optreden als ESCO.
Het minimum- en maximumbedrag dat de LE kan ontlenen aan het Fonds zal bepaald worden, rekening houdend met het inwonersaantal en het 
percentage doelgroepbewoners van de gemeente of gemeenten op wiens grondgebied de LE werkzaam is. De Raad van bestuur van het Fonds zal 
hiervoor criteria vastleggen. Het maximum bedrag dat de LE kan lenen aan een particulier kan nooit hoger dan S 10.000 euro. Hogere bedragen dienen 
uitdrukkelijk door het Fonds te worden toegestaan. Het Fonds ziet er tevens op toe dat de het  interestpercentage van de leningen van de LE aan de 
particulier of aan de rechtspersoon, niet hoger is dan het percentage dat door het Fonds aan de LE wordt aangerekend.
Art. 10. De werkingsmiddelen van het Fonds worden in de eerste plaats aangewend voor de centrale werking en daarnaast voor de ondersteuning van de 
lokale entiteit. Deze ondersteuning zal gebeuren op basis van objectieve criteria. Desgevallend zal het structurele tekort van het Fonds in eerste instantie 
worden gecompenseerd door een eventueel overschot op de werkingsmiddelen. Het Fonds staat in voor praktische ondersteuning van de LE door onder 
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meer te voorzien in handleidingen, kwaliteitscriteria voor de investeringen, modelcontracten, website en eventueel vorming en opleiding voor het 
personeel van de LE, rekening houdend met de instrumenten die reeds beschikbaar zijn op regionaal vlak.
Art. 11. De samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in art. 7, bepaalt minstens het volgende :
- de wijze waarop de LE de financiële middelen aanvraagt bij het Fonds;
- het maximale bedrag dat de LE bij het Fonds kan ontlenen;
- het bedrag dat door het Fonds aan de LE ter beschikking gesteld wordt met het oog op het verzekeren van de nodige expertise en kritische capaciteit 
binnen de LE;
- de leningsmodaliteiten van de door het Fonds geleende bedragen. Zij dienen zo veel mogelijk overeen te stemmen met de reële projecten van de LE en 
haar cliënten;
- de wijze waarop de door het Fonds geleende middelen ter beschikking worden gesteld van de LE; 
- de rentevoet(en) tegen welke de LE van het Fonds leent;
- de verhouding tussen de leningen aan de doelgroep en de leningen aan de particulieren die niet tot de doelgroep behoren. Hiervoor moet rekening 
gehouden worden met het percentage inwoners van het werkingsgebied van de LE dat binnen de doelgroep valt;
- de wijze waarop het Fonds praktische ondersteuning biedt aan de LE;
- de wijze waarop de LE zal toezien op de door haar gefinancierde investeringen, meer bepaald de wijze waarop de LE zal waken dat de door haar 
toegekende middelen zo efficiënt mogelijk worden aangewend op het vlak van energiebesparing;
- de wijze waarop de LE het Fonds informeert over de individuele leningdossiers die zij beheert;
- de wijze waarop de LE de nodige ondersteuning zal bieden aan de particulier of rechtspersoon m.b.t. de beoordeling van de investering op het vlak van 
energiebesparing;
- de wijze waarop de LE, in het geval dat de particulier geen eigenaar is van de woning waar de energiebesparende investering wordt voorzien, de 
eigenaar van de woning zal engageren. Dit kan onder meer gebeuren door te streven naar een financieel engagement van de eigenaar in de investering 
en/of een vermindering vanwege de eigenaar op het vlak van de huurprijs en een engagement met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst en/of 
het in sociaal beheer nemen van de woning. Dit alles met de bedoeling te komen tot een « win-win situatie » voor zowel huurder als eigenaar. In het 
contract moet steeds voorzien worden dat de eigenaar het saldo van de lening verneemt wanneer de huurder verhuist. De LE kan de lening aan een 
particulier behorend tot de doelgroep enkel toestaan na positief  advies van het O.C.M.W. of de erkende schuldbemiddelingsdienst- de wijze waarop de 
LE zal voorzien in de mogelijkheid om een energie-audit te laten uitvoeren. 
- de wijze waarop het Fonds zijn controlebevoegdheid, zoals bepaald in art. 14, zal vervullen. Het Fonds gebruikt een type  samenwerkingsovereenkomst 
die door de ministers wordt goedgekeurd.
Art. 12. Het Fonds ziet erop toe dat in de overeenkomsten tussen de LE en de particulier wordt voorzien in een verplichting van deze laatste om een 
budgetbegeleiding of -beheer te aanvaarden vanwege het O.C.M.W. van de gemeente waar de particulier zijn woonplaats heeft, of vanwege een andere 
erkende schuldbemiddelingsdienst, indien zich een probleem van terugbetaling stelt. Het Fonds beoogt een zo laag mogelijk percentage van 
wanbetalingen en streeft er naar de 3 % wanbetalingen niet te overschrijden. In geen geval mag het percentage wanbetalingen meer dan 5 % bedragen. Het 
Fonds kan enkel overgaan tot opschorting of kwijtschelding van terugbetaling door de LE nadat het dossier van de particulier in kwestie is opgenomen in 
een formele schuldbemiddeling en nadat de LE heeft aangetoond alle nodige inspanningen te hebben gedaan met het oog op de terugbetaling door de 
particulier. Ingeval van kwijtschelding door het Fonds aan de LE, mag deze nooit meer bedragen dan 5 % van het totale door de LE ontleende bedrag. De 
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Raad van bestuur kan  alvorens de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen van de gemeente(n) op wiens grondgebied de LE werkzaam is, een 
garantie tot terugbetaling vragen voor 95 % van het aan de LE totale geleende bedrag.
Art. 13. Indien de LE zelf het risico van niet-terugbetaling door de particulier op zich neemt of wanneer de LE geen beroep doet op het Fonds voor de 
personeels- en werkingsmiddelen zoals bedoeld in art. 8, biedt het Fonds aan de LE een voordeliger tarief aan waartegen   de LE bij het Fonds financiële 
middelen kan ontlenen. 
Art. 14. Het Fonds oefent controle uit op de LE met het oog op het vervullen van haar wettelijke opdracht en het tegen gaan van eventuele fraude. Dit kan 
onder meer gebeuren door het opvragen van staten van individuele leningen, controle ter plaatse, periodieke rapportering, … Minstens eenmaal per jaar 
verstrekt de LE aan het Fonds een overzicht van de door haar afgesloten leningen en van de interventies onder de vorm van derde investeerderprincipe. 
In geval van vermoeden van fraude zal het Fonds alle mogelijke middelen aanwenden om duidelijkheid te scheppen in de situatie en desgevallend de 
nodige maatregelen nemen. 
3. UITVOERINGSPRINCIPES MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
Raad van bestuur
Art. 15. De raad van bestuur is belast met het beheer van het fonds overeenkomstig de doelstelling van de vennootschap. Om de risico’s van het fonds te 
dekken is de raad van bestuur gemachtigd om een overeenkomst op te maken of te sluiten met elk nuttig geacht waarborgfonds. De raad van bestuur 
heeft, onder toezicht van de regeringscommissaris een totale beheersautonomie om zijn doelstellingen zo best mogelijk te bereiken. Hij mag onder meer 
constructies van cofinanciering opzetten met gelijk welke erkende financiële instelling.
Administratief beheer en delegatie
Art. 16. Door dit beheerscontract kan de Raad van Bestuur het administratief beheer van het Fonds aan een derde toevertrouwen. De Raad van Bestuur 
kan evenzo elke opdracht of delegatie die hij voor de ontwikkeling van het Fonds nuttig acht, ofwel aan derden ofwel aan één van zijn leden 
toevertrouwen. Hij beslist over de vergoedingen verbonden aan deze delegaties of opdrachten.
Art. 17. De Raad van Bestuur zal ervoor zorgen dat een financieel tekort in eerste instantie wordt aangerekend op een eventueel overschot op de 
werkingsmiddelen, nadat deze eerst én voor de centrale werking van het Fonds én voor de ondersteuning van de lokale entiteiten zijn aangewend 
geweest. Een eventuele kapitaalsverhoging zal worden geëvolueerd tussen de bevoegde Regeringsleden en het Fonds, waarna deze kapitaalsverhoging ter 
goedkeuring aan de Federale Ministerraad zal worden voorgelegd.
4. VERSLAGGEVING
Art. 18. De raad van bestuur van het Fonds moet minstens halfjaarlijks een verslag voorleggen aan de ministers, over de uitvoering van zijn opdracht 
rekening houdend met voorliggend beheerscontract. De raad van bestuur van het Fonds zal ieder kwartaal een boekhoudkundige staat, opgemaakt 
volgens het schema van de balans en de resultatenrekening, aan de regeringscommissaris voorleggen.
5. INWERKINGTREDING
Art. 19. Dit beheerscontract treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 juli 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Begroting,
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Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
De Minister van Energie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Maatschappelijke integratie,
Ch. DUPONT
De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK
De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling,
Mevr. E. VAN WEERT
De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS
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