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OPENBARE ZITTING
Verenigde raadscommissie
Catherine Waelkens

Staf Financieel Beheerder
1 2015_GR_00274 Jaarrekening 2014  - Algemene 

beleidsrapportering.  Begrotings- en 
jaarrekening van de stad over 2014 - 
aangepast. - Vaststellen

1 - 2015_GR_00274 - Jaarrekening 2014  - Algemene beleidsrapportering.  Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2014 - aangepast. - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
De jaarrekening 2014 (aangepast) van de stad Kortrijk wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het Gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2014 
ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie
Jaarrekening 2014 (aangepast)

Balanstotaal : 353.813.137,09€

Tekort van het boekjaar : -9.353.123,21€

Totaal van de opbrengsten : 133.199.104,78€

Totaal van de kosten : 142.552.227,99€
 

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moeten deze rekeningen 
verstuurd worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel beheerder in 
het kader van artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 171 - 175 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De jaarrekening 2014 (aangepast) van de stad vast te stellen.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de artikels 94 en 
165 van het gemeentedecreet.
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Bijlagen
- jaarrekening 2014 aangepast.pdf
- Verslag bij de rekening aangepast.pdf
- detail rekening 2014_20151204085327.pdf
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2 2015_GR_00276 Meerjarenplanning 2014 - 2019  - Zesde 
aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 
- 2019 - Vaststellen

2 - 2015_GR_00276 - Meerjarenplanning 2014 - 2019  - Zesde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Het budget is tot stand gekomen op basis van templates strategisch meerjarenplan 5 - budget 2016 
die door de directeurs werden aangevuld met de wijzigingen en/of nieuwe initiatieven voor het jaar 
2016 en volgende voor zover bekend.  Het komt de gemeenteraad toe om de zesde aanpassing aan 
het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de zesde aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014 - 
2019 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig

Strategisch meerjarenplan 2014-2019: budget 2016.

Bij het strategisch meerjarenplan 2004-2019 (SMJP) zijn er in het kader van budget 2016 geen 
wijzigingen doorgevoerd op het niveau van de beleidsdoelstellingen en de bestaande actieplannen.
Twee nieuw actieplannen zijn toegevoegd (02.05 en 07.05).  Actieplan 06.03 is verder uitgediept.

Nieuwe actieplannen:
Twee actieplannen zijn toegevoegd:

Actieplan   02.05 We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad.

(programma   Kindvriendelijke Stad)

Actieplan   07.05 We   werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke 
ontwikkeling voor Kortrijk.

 

Verdieping Actieplan 06.03:  

Het actieplan 06.03 (Kortrijk voert een beleid voor en door senioren) omvat een geïntegreerd beleid 
voor en door senioren. Acties m.b.t. seniorenbeleid zijn opgenomen in alle beleidsdoelstellingen van 
het SMJP en in het SMJP van het OCMW. Het actieplan is verder uitgediept.

Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid 
  voor en door senioren.

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en   door 
senioren:   
  - we zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en 
ondersteuning van de   ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 
(actieplan 1.1.)
  - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie: zie 
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sport (actieplan   09.5) 
  - We werken aan  de toegankelijkheid   van openbaar 
vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke   
infrastructuur (actieplan 8.2: infrastructuur , 
verkeer).                                                     - Binnen het project 
@llemaal digitaal    is er een specifiek aanbod op maat van 
senioren (actieplan 10.4   (@llemaal digitaal)
  - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze 
Vrijwilligersgroep (zie   actieplan 8.4)
  - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot 
deelname aan het   vrijetijdsaanbod e.d. (actieplan vrije tijd    
9.2)
    We werken verder aan de werking buren   voor buren om 
buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan   
diversiteit 8.2.)
  - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW 
opgenomen. Er is o.m.   thuiszorg op maat en er zijn nieuwe 
projecten voor residentiële zorg in   Bellegem en bij St. Jozef.

- Voorbereiding nieuwe acties : senioren   informeren over 
aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via   
dienstencentra (dansnamiddagen).

 

 

 

 

 

Acties: 

Een groot aantal acties zijn specifieker omschreven en/of aangepast op volgende zaken:

- specifiekere timing en omschrijving van diverse acties 
- uitbreiding en specifiekere omschrijving acties m.b.t. een aantal lopende programma’s 
  (Kortrijk Spreekt, Kortrijk, Klimaatstad, Kortrijk Veilige Stad, Kortrijk Kindvriendelijke Stad)
- uitbreiding en specifiekere omschrijving acties n.a.l.v. geplande en uit te voeren investeringen vanaf
  budgetjaar 2016  
- herformulering, herschikking en aanpassing van een aantal acties m.b.t de Vlaamse 
  Beleidsprioriteiten naar aanleiding van de Vlaamse sectorale subsidies die worden toegevoegd aan 
  het Gemeentefonds
- Er zijn  21 nieuwe acties toegevoegd.

Nieuwe acties:
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Actie   01.00.04 Organiseren   Kortrijk Spreekt vóór de gemeenteraad.

 

Actie   02.01.06 Uitbouwen   van De Warande als een avontuurlijk speelplein 
en centrum van speelexpertise.

Actie   02.01.07 Realiseren   van gedoogzones voor graffiti.

 

Actie   02.02.08 Ondersteunen   deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak 
van werkplekleren.

Actie   02.05.01 Behalen   label kind- en jongerenvriendelijke stad.

 

Actie   03.01.07 Opzetten   van of samenwerken in projecten die creatieve 
maakeconomie stimuleren.

Actie   06.01.03 Uitvoeren   masterplan Speelbos de Marionetten.

 

Actie   07.05.01 Ontwikkelen   van een vernieuwende visie over de 
ontwikkeling van de stad.

Actie   07.05.02 Concretiseren   visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie 
voor Kortrijk.

Actie   09.01.11 Heroriënteren   en rationaliseren van de 
jongerencommunicatie.

Actie   09.01.12 Afstemmen   van vrijetijdscommunicatie met citymarketing 
en toerisme.

Actie   09.01.13 Uitwerken   webshop.

 

Actie   09.01.14 Realiseren   van een meerjarige uitgebalanceerde 
evenementenkalender i.s.m. Citymarketing.

Actie   09.01.15 Professionaliseren   van Uit in Kortrijk als uniek cultureel 
aanspreekpunt voor deelnemers.

Actie   09.02.14 Afstemmen   van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap 
met hogere overheden   (periodiek).

Actie   09.02.15 Omvormen   deeltijds Kunstonderwijs tot een geIntegreerde 
kunstacademie.

Actie   09.02.16 DKO:   ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt 



14/81 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

hedendaagse beeldende   kunst binnen de Academie.

Actie   09.02.17 DKO:   actualiseren en verscherpen van de rol en de missie 
van het Conservatorium   binnen de vernieuwde muzieksite

Actie   09.02.18 Bib:   Uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

 

Actie   09.03.05 Renoveren   muzieksite.

 

Actie   10.01.01 Realiseren   Stadswinkel

 

 

Vlaamse Beleidsprioriteiten: 

De sectorale Vlaamse subsidies, in functie van de Vlaamse Beleidsprioriteiten, worden vanaf 2016 
toegevoegd aan het Gemeentefonds. De Vlaamse Overheid eist niet langer om die desbetreffende 
actieplannen en acties te oormerken.

Dit heeft als resultaat dat een groot aantal acties bij de navolgende actieplannen van het SMJP 2014-
2019, voor wat betreft budget 2016,  zijn  aangepast en/of specifieker omschreven:

2.   Een Stad die verjongt en vergroent. Actieplan 02.01 Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden 
voor   jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te 
geven.

2.   Een Stad die verjongt en vergroent. Actieplan 02.02 We bouwen verder aan een kwalitatieve en   
kwantitatieve onderwijsstad 
  (hoger , secundair en basis   onderwijs, 
flankerend onderwijsbeleid en Brede School).

 

3.   Een Stad die onderneemt en deelt. Actieplan   03.06 Kortrijk for life: we werken verder aan een   
kwalitatief Noord-Zuid beleid. 
  
 

6.   Een Stad die houdt van de kinderen en
     alle oma’s  en opa’s.

Actieplan   06.01 We   creëren een kindvriendelijke stad.

8.   Een Stad die verenigt en verbindt. Actieplan   08.02 Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de 
samenleving zijn betrokken op basis van   
gelijkwaardige rechten en plichten.
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8.   Een Stad die verenigt en verbindt. Actieplan 08.03 Taal   is cruciaal:  door een verhoogde   
taalbeheersing worden mensen sterker in hun 
functioneren in de maatschappij.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.01 We   realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.02 We   realiseren Kortrijk als een stad van 
culturele verademing.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.05 Actieplan   09.05: Sport is het visitekaartje van 
de stad.

 

Geschrapte acties:

De acties met vermelding van ‘ontvangst van Vlaamse sectorale subsidies’ zijn geschrapt aangezien 
ze worden toegevoegd aan het Gemeentefonds vanaf 2016. 
Deze acties beschrijven volgende sectorale subsidies: jeugd, flankerend onderwijsbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, integratie, cultuur- cultuurcentrum-Bibliotheek en sport.

Het Stedenfonds wordt pas vanaf 2017 toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Prioritair beleid:

In het SMJP 2014-2019 zijn alle 10 beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties inhoudelijk prioritair.
Voor budget 2016 zijn een aantal actieplannen, door hieraan budget te koppelen, als prioritair 
financieel beleid aangeduid. Er werd hierbij vertrokken van het benoemen van een aantal indicatoren 
per schepen, die aan de hand hiervan zijn beleid wenst te verantwoorden bij het voorleggen van de 
rekening. Deze indicatoren zijn gelinkt aan de voornoemde actieplannen.

Het stedenfonds, dat vanaf 2017 wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds blijft prioritair financieel 
beleid.

 

Financieel

De personeelskredieten werden opgesteld vanuit de loonmodule, de  kredieten werden verdeeld 
over de diverse beleidsdomeinen en dit binnen het vooropgestelde streefcijfer.  

Het gemeentefonds, de personenbelasting en de onroerende voorheffing werden in 2016 aangepast 
aan de recentste onderrichtingen, wat zijn implicaties heeft op de meerjarenplanning.

De belastingsreglementen voor de privé-clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren worden 
opgeheven. Logischerwijze worden de ontvangsten naar nul herleid.  De huis aan huis verspreiding 
van niet-geadresserdeerde publiciteitsbladen wordt met 1 cent verhoogd, daarvoor wordt een extra 
ontvangst van 300.000€ voorzien, die wordt doorgetrokken in de meerjarenplanning.
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De opbrengst van de waterfactuur ligt jaarlijks voor een bedrag van 648.000€ hoger dan voorzien. In 
deze meerjarenplanning werd dit aangepast aan de werkelijkheid.

De autofinanceringsmarge en het resultaat op kasbasis blijven positief in 2019 (respectievelijk 
551.364€ en 698.227,34€).

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11 , 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 10 juli 2015 met kenmerk BB 2015/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De zesde aanpassing aan het meerjarenplan als volgt vast te stellen:

1. ZESDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Resultaat   op kasbasis 2014 2015 2016

I.   Exploitatiebudget (B-A) 20.856.642,98 11.316.741,00 13.968.749,00

A.   Uitgaven 111.763.013,06 115.843.421,00 115.685.523,00

B.   Ontvangsten 132.619.656,04 127.160.162,00 129.654.272,00

a.   Belastingen en boetes 72.553.399,17 67.205.297,00 68.269.723,00

b.   Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden

0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2.   Overige 60.066.256,87 59.954.865,00 61.384.549,00

II.   Investeringsbudget (B-A) -37.121.958,53 -20.063.022,63 -24.994.206,00

A.   Uitgaven 45.186.772,28 48.666.211,80 35.019.532,00

B.   Ontvangsten 8.064.813,75 28.603.189,17 10.025.326,00

III.   Andere (B-A) -13.959.745,69 1.061.244,00 8.059.532,00

A.   Uitgaven 18.406.125,31 33.100.212,00 38.252.738,00

1.   Aflossing financiële schulden 17.114.173,31 21.550.212,00 25.752.738,00
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a.   Periodieke aflossingen 17.114.173,31 16.513.391,00 18.559.696,00

b.   Niet-periodieke aflossingen 0,00 5.036.821,00 7.193.042,00

2.   Toegestane leningen 1.291.952,00 11.550.000,00 12.500.000,00

3.   Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B.   Ontvangsten 4.446.379,62 34.161.456,00 46.312.270,00

1. Op   te nemen leningen en leasings 1.291.952,00 32.135.024,00 43.640.192,00

2.   Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.063.287,62 1.935.292,00 2.580.938,00

a.   Periodieke terugvorderingen 3.063.287,62 1.935.292,00 2.580.938,00

b.   Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3.   Overige transacties 91.140,00 91.140,00 91.140,00

IV.   Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -30.225.061,24 -7.685.037,63 -2.965.925,00

V.   Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 45.830.984,21 15.605.922,97 7.920.885,34

VI.   Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.605.922,97 7.920.885,34 4.954.960,34

VII.   Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 -200.000,00 -200.000,00

A.   Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 -200.000,00 -200.000,00

B.   Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C.   Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII.   Resultaat op kasbasis (VI-VII) 15.605.922,97 8.120.885,34 5.154.960,34

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016

I.   Financieel draagvlak (A-B) 25.750.051,51 15.867.562,00 18.774.375,00

A.   Exploitatieontvangsten 132.619.656,04 127.160.162,00 129.654.272,00

B.   Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 
schulden (1-2)

106.869.604,53 111.292.600,00 110.879.897,00

1.   Exploitatie-uitgaven 111.763.013,06 115.843.421,00 115.685.523,00

2.   Nettokosten van schulden 4.893.408,53 4.550.821,00 4.805.626,00

II.   Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 18.944.294,22 19.128.920,00 20.784.384,00

A.   Netto-aflossingen van schulden 14.050.885,69 14.578.099,00 15.978.758,00

B.   Nettokosten van schulden 4.893.408,53 4.550.821,00 4.805.626,00

III.   Autofinancieringsmarge (I-II) 6.805.757,29 -3.261.358,00 -2.010.009,00
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Resultaat   op kasbasis 2017 2018 2019

I.   Exploitatiebudget (B-A) 14.072.576,00 15.243.333,00 17.320.298,00

A.   Uitgaven 117.271.490,00 118.612.956,00 119.677.729,00

B.   Ontvangsten 131.344.066,00 133.856.289,00 136.998.027,00

a.   Belastingen en boetes 68.404.301,00 69.341.918,00 70.961.774,00

b.   Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden

0,00 0,00 0,00

c.   Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2.   Overige 62.939.765,00 64.514.371,00 66.036.253,00

II.   Investeringsbudget (B-A) -19.252.231,00 -10.974.683,00 -9.849.358,00

A.   Uitgaven 29.644.401,00 14.435.683,00 10.049.358,00

B.   Ontvangsten 10.392.170,00 3.461.000,00 200.000,00

III.   Andere (B-A) 489.673,00 -2.800.907,00 -8.705.434,00

A.   Uitgaven 31.504.006,00 25.777.680,00 25.442.042,00

1.   Aflossing financiële schulden 20.354.006,00 19.827.680,00 20.942.042,00

a.   Periodieke aflossingen 20.354.006,00 19.827.680,00 20.942.042,00

b.   Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2.   Toegestane leningen 11.150.000,00 5.950.000,00 4.500.000,00

3.   Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B.   Ontvangsten 31.993.679,00 22.976.773,00 16.736.608,00

1. Op   te nemen leningen en leasings 28.650.000,00 19.179.424,00 12.500.000,00

2.   Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.252.539,00 3.706.209,00 4.173.108,00

a.   Periodieke terugvorderingen 3.252.539,00 3.706.209,00 4.173.108,00

b.   Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3.   Overige transacties 91.140,00 91.140,00 63.500,00

IV.   Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.689.982,00 1.467.743,00 -1.234.494,00

V.   Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.954.960,34 264.978,34 1.732.721,34

VI.   Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 264.978,34 1.732.721,34 498.227,34

VII.   Bestemde gelden (toestand op 31 december) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

A.   Bestemde gelden voor de exploitatie -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

B.   Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00
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C.   Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII.   Resultaat op kasbasis (VI-VII) 464.978,34 1.932.721,34 698.227,34

Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019

I.   Financieel draagvlak (A-B) 19.255.870,00 20.532.741,00 22.523.025,00

A.   Exploitatieontvangsten 131.344.066,00 133.856.289,00 136.998.027,00

B.   Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 
schulden (1-2)

112.088.196,00 113.323.548,00 114.475.002,00

1.   Exploitatie-uitgaven 117.271.490,00 118.612.956,00 119.677.729,00

2.   Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.202.727,00

II.   Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 22.284.761,00 21.410.879,00 21.971.661,00

A.   Netto-aflossingen van schulden 17.101.467,00 16.121.471,00 16.768.934,00

B.   Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.202.727,00

III.   Autofinancieringsmarge (I-II) -3.028.891,00 -878.138,00 551.364,00

Punt 2
De zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019 met bijlagen over te brengen aan de hogere 
overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
- Binder3 mjp 6.pdf

3 2015_GR_00275 Budget - dienstjaar 2016    - Vaststellen
3 - 2015_GR_00275 - Budget - dienstjaar 2016    - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Het budget is tot stand gekomen op basis van templates strategisch meerjarenplan 5 - budget 2016 
die door de directeurs werden aangevuld met de wijzigingen en/of nieuwe initiatieven voor het jaar 
2016 en volgende voor zover bekend.  Het komt de gemeenteraad toe om het budget 2016 vast te 
stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om het budget 2016 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig

Strategisch meerjarenplan 2014-2019: budget 2016.

Bij het strategisch meerjarenplan 2004-2019 (SMJP) zijn er in het kader van budget 2016 geen 
wijzigingen doorgevoerd op het niveau van de beleidsdoelstellingen en de bestaande actieplannen.
Twee nieuw actieplannen zijn toegevoegd (02.05 en 07.05).  Actieplan 06.03 is verder uitgediept.
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Nieuwe actieplannen:
Twee actieplannen zijn toegevoegd:

Actieplan   02.05 We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad.

(programma   Kindvriendelijke Stad)

Actieplan   07.05 We   werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke 
ontwikkeling voor Kortrijk.

 

Verdieping Actieplan 06.03:  

Het actieplan 06.03 (Kortrijk voert een beleid voor en door senioren) omvat een geïntegreerd beleid 
voor en door senioren. Acties m.b.t. seniorenbeleid zijn opgenomen in alle beleidsdoelstellingen van 
het SMJP en in het SMJP van het OCMW. Het actieplan is verder uitgediept.

Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid 
  voor en door senioren.

Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en   door 
senioren:   
  - we zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en 
ondersteuning van de   ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 
(actieplan 1.1.)
  - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie: zie 
sport (actieplan   09.5) 
  - We werken aan  de toegankelijkheid   van openbaar 
vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke   
infrastructuur (actieplan 8.2: infrastructuur , 
verkeer).                                                     - Binnen het project 
@llemaal digitaal    is er een specifiek aanbod op maat van 
senioren (actieplan 10.4   (@llemaal digitaal)
  - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze 
Vrijwilligersgroep (zie   actieplan 8.4)
  - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot 
deelname aan het   vrijetijdsaanbod e.d. (actieplan vrije tijd    
9.2)
    We werken verder aan de werking buren   voor buren om 
buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan   
diversiteit 8.2.)
  - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW 
opgenomen. Er is o.m.   thuiszorg op maat en er zijn nieuwe 
projecten voor residentiële zorg in   Bellegem en bij St. Jozef.

- Voorbereiding nieuwe acties : senioren   informeren over 
aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via   
dienstencentra (dansnamiddagen).
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Acties: 

Een groot aantal acties zijn specifieker omschreven en/of aangepast op volgende zaken:

- specifiekere timing en omschrijving van diverse acties 
- uitbreiding en specifiekere omschrijving acties m.b.t. een aantal lopende programma’s 
  (Kortrijk Spreekt, Kortrijk, Klimaatstad, Kortrijk Veilige Stad, Kortrijk Kindvriendelijke Stad)
- uitbreiding en specifiekere omschrijving acties n.a.l.v. geplande en uit te voeren investeringen vanaf
  budgetjaar 2016  
- herformulering, herschikking en aanpassing van een aantal acties m.b.t de Vlaamse 
  Beleidsprioriteiten naar aanleiding van de Vlaamse sectorale subsidies die worden toegevoegd aan 
  het Gemeentefonds
- Er zijn  21 nieuwe acties toegevoegd.

Nieuwe acties:

Actie   01.00.04 Organiseren   Kortrijk Spreekt vóór de gemeenteraad.

 

Actie   02.01.06 Uitbouwen   van De Warande als een avontuurlijk speelplein 
en centrum van speelexpertise.

Actie   02.01.07 Realiseren   van gedoogzones voor graffiti.

 

Actie   02.02.08 Ondersteunen   deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak 
van werkplekleren.

Actie   02.05.01 Behalen   label kind- en jongerenvriendelijke stad.

 

Actie   03.01.07 Opzetten   van of samenwerken in projecten die creatieve 
maakeconomie stimuleren.

Actie   06.01.03 Uitvoeren   masterplan Speelbos de Marionetten.

 

Actie   07.05.01 Ontwikkelen   van een vernieuwende visie over de 
ontwikkeling van de stad.

Actie   07.05.02 Concretiseren   visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie 
voor Kortrijk.

Actie   09.01.11 Heroriënteren   en rationaliseren van de 
jongerencommunicatie.

Actie   09.01.12 Afstemmen   van vrijetijdscommunicatie met citymarketing 
en toerisme.
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Actie   09.01.13 Uitwerken   webshop.

 

Actie   09.01.14 Realiseren   van een meerjarige uitgebalanceerde 
evenementenkalender i.s.m. Citymarketing.

Actie   09.01.15 Professionaliseren   van Uit in Kortrijk als uniek cultureel 
aanspreekpunt voor deelnemers.

Actie   09.02.14 Afstemmen   van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap 
met hogere overheden   (periodiek).

Actie   09.02.15 Omvormen   deeltijds Kunstonderwijs tot een geIntegreerde 
kunstacademie.

Actie   09.02.16 DKO:   ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt 
hedendaagse beeldende   kunst binnen de Academie.

Actie   09.02.17 DKO:   actualiseren en verscherpen van de rol en de missie 
van het Conservatorium   binnen de vernieuwde muzieksite

Actie   09.02.18 Bib:   Uitbouwen integratie buurtbibliotheken.

 

Actie   09.03.05 Renoveren   muzieksite.

 

Actie   10.01.01 Realiseren   Stadswinkel

 

 

Vlaamse Beleidsprioriteiten: 

De sectorale Vlaamse subsidies, in functie van de Vlaamse Beleidsprioriteiten, worden vanaf 2016 
toegevoegd aan het Gemeentefonds. De Vlaamse Overheid eist niet langer om die desbetreffende 
actieplannen en acties te oormerken.

Dit heeft als resultaat dat een groot aantal acties bij de navolgende actieplannen van het SMJP 2014-
2019, voor wat betreft budget 2016,  zijn  aangepast en/of specifieker omschreven:

2.   Een Stad die verjongt en vergroent. Actieplan 02.01 Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden 
voor   jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te 
geven.

2.   Een Stad die verjongt en vergroent. Actieplan 02.02 We bouwen verder aan een kwalitatieve en   
kwantitatieve onderwijsstad 
  (hoger , secundair en basis   onderwijs, 



23/81 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

flankerend onderwijsbeleid en Brede School).

 

3.   Een Stad die onderneemt en deelt. Actieplan   03.06 Kortrijk for life: we werken verder aan een   
kwalitatief Noord-Zuid beleid. 
  
 

6.   Een Stad die houdt van de kinderen en
     alle oma’s  en opa’s.

Actieplan   06.01 We   creëren een kindvriendelijke stad.

8.   Een Stad die verenigt en verbindt. Actieplan   08.02 Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de 
samenleving zijn betrokken op basis van   
gelijkwaardige rechten en plichten.

 

8.   Een Stad die verenigt en verbindt. Actieplan 08.03 Taal   is cruciaal:  door een verhoogde   
taalbeheersing worden mensen sterker in hun 
functioneren in de maatschappij.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.01 We   realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.02 We   realiseren Kortrijk als een stad van 
culturele verademing.

9.Een   stad met veel goesting en ambiance. Actieplan   09.05 Actieplan   09.05: Sport is het visitekaartje van 
de stad.

 

Geschrapte acties:

De acties met vermelding van ‘ontvangst van Vlaamse sectorale subsidies’ zijn geschrapt aangezien 
ze worden toegevoegd aan het Gemeentefonds vanaf 2016. 
Deze acties beschrijven volgende sectorale subsidies: jeugd, flankerend onderwijsbeleid, 
ontwikkelingssamenwerking, integratie, cultuur- cultuurcentrum-Bibliotheek en sport.

Het Stedenfonds wordt pas vanaf 2017 toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Prioritair beleid:

In het SMJP 2014-2019 zijn alle 10 beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties inhoudelijk prioritair.
Voor budget 2016 zijn een aantal actieplannen, door hieraan budget te koppelen, als prioritair 
financieel beleid aangeduid. Er werd hierbij vertrokken van het benoemen van een aantal indicatoren 
per schepen, die aan de hand hiervan zijn beleid wenst te verantwoorden bij het voorleggen van de 
rekening. Deze indicatoren zijn gelinkt aan de voornoemde actieplannen.
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Het stedenfonds, dat vanaf 2017 wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds blijft prioritair financieel 
beleid.

Financieel

De personeelskredieten werden opgesteld vanuit de loonmodule, de  kredieten werden verdeeld 
over de diverse beleidsdomeinen en dit binnen het vooropgestelde streefcijfer.  

Wat het gemeentefonds, personenbelasting en onroerende voorheffing betreft werden de getallen 
aangepast aan de recentste onderrichtingen.

De belastingsregelementen voor de privé clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren worden 
opgeheven. Logischerwijze worden de ontvangsten naar nul herleid.  De huis aan huis 
verspreiding van niet geadresseerde publiciteitsbladen wordt met 1 cent verhoogd. Daarvoor wordt 
een extra ontvangst van 300.000€ voorzien.

De opbrengst van de waterfactuur ligt 648.000€ hoger dan voorzien.

In 2016 bedragen de autofinanceringsmarge en het resultaat op kasbasis -2.010.009€ en 
5.154.960,34€.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 10 juli 2015 met kenmerk BB 2015/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel.

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Het budget 2016 als volgt vast te stellen:

1. BUDGET 2016

Resultaat op kasbasis Budget 2016 

          

I. Exploitatiebudget (B-A) 13.968.749,00

A. Uitgaven 115.685.523,00

B. Ontvangsten 129.654.272,00

a. Belastingen en boetes 68.269.723,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale   overheden 0,00
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c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 61.384.549,00

II. Investeringsbudget (B-A) -24.994.206,00

A. Uitgaven 35.019.532,00

B. Ontvangsten 10.025.326,00

III. Andere (B-A) 8.059.532,00

A. Uitgaven 38.252.738,00

1. Aflossing financiële schulden 25.752.738,00

a. Periodieke aflossingen 18.559.696,00

b. Niet-periodieke aflossingen 7.193.042,00

2. Toegestane leningen 12.500.000,00

3. Overige transacties 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in   contanten 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het   jaar vervallen 0,00

B. Ontvangsten 46.312.270,00

1. Op te nemen leningen en leasings 43.640.192,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële   schulden 2.580.938,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.580.938,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 91.140,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het   jaar vervallen 91.140,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I   en II 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.965.925,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 7.920.885,34

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.954.960,34

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) -200.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie -200.000,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.154.960,34
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Autofinancieringsmarge Budget   2016 

          

I. Financieel draagvlak (A-B) 18.774.375,00

A. Exploitatieontvangsten 129.654.272,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden (1-2) 110.879.897,00

1. Exploitatie-uitgaven 115.685.523,00

2. Nettokosten van schulden 4.805.626,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 20.784.384,00

A. Netto-aflossingen van schulden 15.978.758,00

B. Nettokosten van schulden 4.805.626,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -2.010.009,00

Punt 2
Het budget 2016 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
- Binder3 budget.pdf

Kernadministratie
4 2015_GR_00235 Aanvullende gemeentebelasting op de 

personenbelasting. Aanslagjaar 2016 - 
Vaststellen

4 - 2015_GR_00235 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting voor vaststelling voor 
aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
- De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2014, punt 3 het 
belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2016.

 Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 7,9% te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Besluit
Punt 1
Het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van het volgens artikel 466 van het Wetboek op de 
inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd 
is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2015.

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

5 2015_GR_00236 Gemeentebelasting opcentiemen 
onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2016 - 
Vaststellen

5 - 2015_GR_00236 - Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
vaststelling voor aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
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- De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2014, punt 2 het 
belastingreglement gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2016.

 Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 1.750 opcentiemen te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Artikelen 249 tot en met 260 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat de reglementering 
op de onroerende voorheffing bevat
- Decreet van 9 juni 1998 (BS 18 juli 1998) houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van 
inkomstenbelastingen wat betreft de onroerende voorheffing
- Artikel 464, 1° van het Wetboek van inkomstenbelasting

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2016 worden er duizend zevenhonderd vijftig (1.750) opcentiemen op de 
onroerende voorheffing gevestigd.

Artikel 2:

De invordering van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het agentschap 
Vlaamse belastingdienst van het beleidsdomein Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid, 
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

6 2015_GR_00270 Gemeentelijk algemeen retributiereglement 
vanaf 1 januari 2016 - Vaststellen

6 - 2015_GR_00270 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Jaarlijks wordt de lijst met retributies voor het volgende aanslagjaar voorgelegd aan het college om 
te laten vaststellen door de gemeenteraad.
Deze nota omvat de door de diverse diensten voorgestelde tarieven om toe te passen met ingang 
van 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te 
stellen, ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2015 zijn de volgende:

- Algemeen :
* 1.3. Tarieven UiTPAS worden toegevoegd. Dit staat onder 'Algemeen' aangezien dit een 
dienstoverstijgende materie is. 

- Beheer openbaar domein :
* 2.2. De prijs van een compostvat stijgt door een prijsstijging van de intercommunale Imog.
* 2.3. Een tarief voor het niet-terugbrengen van een europalet wordt toegevoegd evenals de 
vervoerskosten (er werd in het verleden reeds een tarief van € 2,48/1000 zakken toegepast) voor het 
leveren van afvalzakken aan de handelaars.
De bepaling 'Bovenop de commissie wordt 21% BTW geheven' wordt geschrapt aangezien de 
facturen voor het leveren van afvalzakken vanaf 01/01/2016 anders zullen worden opgemaakt.

- Burgerzaken :
* 7.3. Er wordt een bepaling van vrijstelling toegevoegd voor wat betreft asuitstrooiing.
* 7.9. Bepaling toegevoegd wanneer de retributie voor huwelijksaangifte niet moet betaald worden.
* 7.10 De vermelding dat er om commerciële redenen geen lijsten worden verstrekt wordt 
opgenomen.
Het tarief voor 'opzoekingen door personeel...' wordt erbij gevoegd naar analogie met de retributie 
die vermeld staat onder 'Archief'.

- Brandweer :
De retributies voor de brandweer worden volledig geschrapt aangezien ze vervangen worden door 
het retributiereglement van de hulpverleningszone Fluvia, goedgekeurd op de Zoneraad van 
09/01/2015.

 - Cultuur :
* 9.3. Stedelijke openbare bibliotheek: Het tarief voor 'lichte beschadiging' wordt opgenomen en de 
overige wijzigingen zijn tekstuele toevoegingen.
* 9.7. ° De term 'buurthuizen' wordt geschrapt uit de titel omdat deze nu ook ontmoetingscentra 
genoemd worden.
          ° Er worden een aantal zalen/lokalen toegevoegd/geschrapt bij de verschillende types:
'Type ontmoetingsruimte': onthaalruimte Texture, cafetaria 1302, Mote 1302 & cafetaria 
Groeningeheem worden geschrapt én lokalen 8, 12 & 24 Groeningeheem, dakcafé stadhuis en 
Albrecht en Isabella Erfgoedhuis worden toegevoegd.
'Type ontmoetingsruimte in historische site': onthaalruimte Texture, onthaalruimte 
streekbezoekerscentrum, cafetaria 1302 & Cobergherzaal Erfgoedhuis worden toegevoegd.
'Type kleine vergaderlokalen': lokalen 10 & 11 Groeningeheem en lokalen +1 links, +1 rechts, +2 
rechts, +3 links, +3 rechts, +4 links en +4 rechts van het stadhuis worden toegevoegd.
'Type toiletten': toiletten paardenstallen worden geschrapt.
'Type repetitieruimtes dans': lokalen 4, 6 en 13 van het Groeningeheem worden toegevoegd.
'Gebruik uitrusting': een aantal zaken + tarieven worden extra opgenomen.
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'Toegangstarieven': de toegangstarieven voor het Broelmuseum worden geschrapt wegens niet meer 
van toepassing.

- Sport :
* 10.1 Zwembaden: Er zijn nieuwe tarieven voor de stedelijke zwembaden met ingang van 
01/03/2016.
=> Individueel zwembadbezoek:
   ° Algemene teneur: klanten stimuleren tot gebruik meerbeurtenkaart of abonnement en zodoende 
verder zwemmen aan democratische tarieven.
   ° Actualisering en "indexering" tarieven individuele zwembadtarieven. De huidige tarieven werden 
ingevoerd bij de omschakeling naar de Euro. Dit betekent dat sinds 2002 geen aanpassingen meer 
gebeurden.
   ° Vermindering contante geldstromen: het zwembadbezoek via de meerbeurtenkaart wordt sterk 
gestimuleerd. 
      Het 10 beurtentarief voor Kortrijkzanen wijzigt niet. Daarentegen stijgt het individueel tarief in 
sterke mate, met de bedoeling de klanten er toe te leiden naar aankoop van een Sportkaart. 
Aankoop van vijf- of tienbeurtenkaarten zorgen voor een lager aantal geldtransacties, maar ook over 
hogere bedragen. Dit stimuleert op zijn beurt een intenser gebruik van de bankterminals, dus 
dubbele winst in de strijd tegen de contante geldstromen.
   ° Meerbeurtenkaarten worden bij zwembadbezoek automatisch ontwaard in de automatische 
gates in ZB Lagaeplein en ZB Abdijkaai. Dit zorgt voor een vlottere passage en minder 
kassabewerkingen.
   ° Pro-actieve actie in functie van het vernieuwd toegangsconcept ZB Abdijkaai 2016. In overleg met 
meerdere actoren (juli 2015 met Politie, Kabinet Burgemeester, Sport,…) wordt geopteerd om vanaf 
2016 slechts toegang te verlenen in ZB Abdijkaai mits een Sportkaart kan voorgelegd worden. Zo zijn 
alle bezoekers dus vooraf geïdentificeerd en kan de kaart vlotter ingetrokken worden bij overlast.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dit concept reeds medio juli 2015 toe te passen, maar dit bleek 
niet haalbaar: 30 tot 40 % van de bezoekers beschikte nog niet over een Sportkaart. Een 
spoedinterventie om vlak voor het Kortrijks verlof 2015 ter plaatse Sportkaarten te kunnen 
aanmaken, bleek technisch niet haalbaar.
Als méér zwembadbezoekers in de overdekte baden een sportkaart bezitten, zal dit ongetwijfeld 
gunstige gevolgen hebben op het zwembadbezoek in ZB Abdijkaai.
Het concept laat ook toe dat binnen het huidige personeelsbestand Sportkaarten kunnen 
aangemaakt worden in ZB Abdijkaai, zeker voor Belgische E-IDkaarten.
   ° Om de overstap tot frequenter gebruik van de Sportkaart te verhogen, wordt ook een 
vijfbeurtenkaart ingevoerd.
   ° Vakantieabonnement jongeren wordt geschrapt wegens niet populair.
   ° Vijfjarigenabonnement wordt geschrapt: het is steeds minder populair sinds het niet kan gebruikt 
worden tijdens het schoolzwemmen en tijdens de zwemcursussen. Het vergde heel wat 
administratieve opvolging.
   ° Reductietarief individueel jaarabonnement wordt geschrapt. Werd voornamelijk gebruikt door 
klanten die voldoende kapitaalkrachtig zijn, plus het feit dat het basisjaartarief reeds uitzonderlijk 
laag is.
=> Schoolzwemmen:
   ° Voor het schoolzwemmen is dit de eerste aanpassing sinds het schooljaar 2008-2009. De 
aanpassing zorgt voor meer marktconformiteit, zeker nadat tijdens dit schooljaar overgeschakeld 
werd naar het baantarief. De omschakeling van het tarief per leerling naar het baantarief betekende 
voor veel scholen een kostenvermindering. Anderzijds was dit de start van een complete 
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reorganisatie van het schoolzwemmen, waarbij ruimte gecreëerd werd om nieuwe scholen aan te 
trekken en waarbij de facturatie sterk vereenvoudigd werd.

* 10.2. Sportcentra: 
   ° Er is een actualisering en indexering van de prijzen wat resulteert in een verhoging van 5%.
De laatste aanpassing dateert van 2014, toen alle cijfers afgerond werden tot op een halve euro. 
Daarvoor was het geleden van 2010 dat de retributies voor de sportcentra verhoogd werden met 
10%.
   ° In 2016 worden op SC Lange Munte 2 kunstgrasvelden aangelegd. Voor de eerste maal moet er 
dus een tarief voorzien worden voor het gebruik van kunstgrasvelden. 

- Welzijn :
* 11.3. Opvoedingswinkel is gesloten en wordt bijgevolg geschrapt uit het reglement.

- Jeugd :
* 12.1. : ° Alles wat betrekking heeft tot PC Bissegem is volledig weggevallen omdat dit nu onder het 
OC (ontmoetingscentra) valt.
   ° Afspraken rond annulatievergoeding JC Tranzit worden aangepast en duidelijker verwoord.
   ° De drankprijzen worden aangepast aan de huidige prijzen die door de drankleverancier 
aangerekend worden.
   ° Automatenverkoop wordt geschrapt wegens niet meer van toepassing en kostprijs draadloze 
micro wordt toegevoegd.
   ° Kostprijs grabbelpas wordt geschrapt.
* 12.2. Warande: Geen wijzigingen behalve dat in de lijst met dranken, bij de zware bieren, 'Le Fort' 
wordt toegevoegd .

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

Besluit
Punt 1
De lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- retributies2016_definitief.pdf

7 2015_GR_00238 Belasting op het weghalen en verwijderen 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
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Hierbij leggen we het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 
achtergelaten op niet reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen voor 
vaststelling/hernieuwing voor aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 12 het belastingreglement op het 
weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet reglementaire wijzen 
en/of plaatsen en/of tijdstippen goed voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden. De aanpak van deze problematiek 
wordt aldus versterkt via de gecombineerde toepassing van de gemeentelijke administratieve 
sancties (algemeen stedelijk politiereglement) en dit belastingreglement.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op 
niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt er een 
belasting geheven op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-
reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen.

Artikel 2:

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door en de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en/of 
achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen en de persoon die 
opdracht of toelating gaf tot voormeld storten en achterlaten.
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Artikel 3:

De belasting wordt in de navolgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld:

1.   zeer klein afval :    13,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder zeer klein afval verstaan, afval met een 
volume en/of gewicht van minder dan 1 dm³ en/of 1 kg.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt hondenpoep uiteraard gelijkgesteld met zeer 
klein afval.

2.   klein afval :           50,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder klein afval verstaan, afval met een 
volume en/of gewicht vanaf 1 dm³ tot en met 10 dm³ en/of 1 kg tot en met 10 kg.

3.   middelgroot afval : 124,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder middelgroot afval verstaan, afval met een 
volume en/of gewicht van meer dan 10 dm³ tot en met 200 dm³ en/of meer dan 10 kg tot en met 20 
kg.

4.   groot afval :           248,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot afval verstaan, afval met een 
volume en/of gewicht van meer dan 200 dm³ tot en met 1 m³ en/of meer dan 20 kg tot en met 500 
kg.

5.   grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 620,00 euro 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder grote hoeveelheden afval verstaan, afval 
met een volume en/of gewicht van meer dan 1 m³ en/of meer dan 500 kg. 

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt voor de definiëring van gevaarlijk afval 
verwezen naar het afvalstoffendecreet. De belasting voor het weghalen en/of verwijderen van 
gevaarlijk afval is onafhankelijk van het gewicht en/of volume. 

Behoort het te verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde 
categorieën dan is de duurste categorie van toepassing.

Artikel 4:

De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangestelde en beëdigde 
stadsbeambten zijn gemachtigd om vaststellingen te doen van feiten, die aanleiding geven tot het 
vestigen van de belasting.

Artikel 5:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.
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Artikel 6:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- belastingreglement op sluikstorten 2011 tem 2015.pdf

8 2015_GR_00239 Belasting op de afgifte van een 
conformiteitsattest (2016/2020) - 
Vaststellen belastingreglement

8 - 2015_GR_00239 - Belasting op de afgifte van een conformiteitsattest (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op de afgifte van een conformiteitsattest voor 
vaststelling/hernieuwing voor aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 14 het belastingreglement op de 
afgifte van een conformiteitsattest goed voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de afgifte van een conformiteitsattest als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 wordt een contante belasting gevestigd op de aflevering 
door het college van burgemeester en schepenen van een conformiteitsattest. 

Artikel 2:

Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die het conformiteitsattest 
aanvragen:

De belasting is als volgt bepaald:

A.  Voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning 62,50 euro, verhoogd met 
12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, zonder meer dan 1.250,00 euro te mogen bedragen.

B.  Voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een woning 62,50 euro.

 

Artikel 3:

Voor de afgifte van bewijzen van inschrijving aan onvermogende personen wordt geen belasting 
geëist, dit op basis van afgifte van een bewijs van onvermogen.

Artikel 4:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 5:

De invordering van de belasting gebeurt contant.
Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting van ambtswege 
ingekohierd.
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Artikel 6:

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 7:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een 
ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- belastingreglement op conformiteitsattest 2011 tem 2015.pdf

9 2015_GR_00240 Belasting op filmvoorstellingen (2016/2020) 
- Vaststellen belastingreglement

9 - 2015_GR_00240 - Belasting op filmvoorstellingen (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op filmvoorstellingen voor vaststelling/hernieuwing voor 
aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 10 het belastingreglement op 
filmvoorstellingen goed voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op filmvoorstellingen als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 een belasting gevestigd op filmvoorstellingen.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door diegene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van 
de gemeente een filmvoorstelling organiseert.

Artikel 3:

De belasting wordt per filmvoorstelling vastgesteld op  0,35 euro per betalend ticket.

Artikel 4:

1) De belastingplichtige moet spontaan binnen de 15 dagen volgend op elk kwartaal een aangifte 
indienen bij het gemeentebestuur.

2) Dagelijks na iedere filmvoorstelling dient de belastingplichtige het laatste nummer van de 
afgegeven tickets in een register in te schrijven.

3) De modellen van aangifte, van register, zomede van de tickets worden door het college van 
burgemeester en schepenen vastgesteld.

4) Voor de filmvoorstellingen dient de aflevering van de tickets te geschieden volgens de richtlijnen, 
vervat in het ministerieel besluit van 9 november 1995 betreffende de controle op de door de 
bioscoopondernemers geïnde ontvangsten.

In iedere bioscoopzaal moet een kasboek bijgehouden en bewaard worden en dient de exploitant de 
borderellen in te vullen en te versturen in de voorwaarden bepaald bij vernoemd ministerieel besluit.

Artikel 5:

De belastingplichtige dient zich op eigen kosten de nodige tickets voor de belastingscontrole aan te 
schaffen. Hij mag deze slechts aanschaffen bij de door het college van burgemeester en schepenen 
erkende drukkers.

Voor iedere levering van tickets moet de erkende drukker een borderel maken, waarin de datum van 
de verzending, de naam en het adres van de geadresseerde, de naam van diens inrichting, en 
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tegenover een specimen uit iedere soort van levering het getal en de nummering van die tickets zijn 
vermeld.

De erkende drukker houdt een register waarin hij iedere dag de bestellingen en verzendingen 
inschrijft. Hij verbindt er zich toe om, benevens bovenvermeld borderel, alle dienstige inlichtingen 
aan de administratieve controle te verstrekken.

Voor de bioscoopzaken mogen de toegangstickets aan de exploitanten uitsluitend geleverd worden 
door een door de Minister van Economische Zaken erkende drukker. Zij moeten voorzien zijn van het 
zegel van de administratie der directe belastingen.

Artikel 6:

De belastingplichtige personen, en eventueel de bewoner van het gebouw, waarin de 
filmvoorstelling wordt gegeven, zijn ertoe gehouden de personen, die met het toezicht zijn belast en 
van een behoorlijke delegatie zijn voorzien, in hun inrichting toe te laten.

Zijn bovendien verplicht het voorgeschreven register of kasboek zomede de in hun bezit zijnde 
tickets te tonen en toe te staan dat de kasvoorraad tijdens de filmvoorstelling gecontroleerd wordt.

Artikel 7:

Belastingvrij zijn :

1)   Voorstellingen van documentaire films van kunstzinnige of volksopvoedende aard, met uitsluiting 
van elk winstoogmerk.
Wat de bioscoopzaken betreft, is de belasting niet verschuldigd voor het bijwonen van de 
voorstelling door leden en afgevaardigden van de filmkeuringscommissie onder de voorwaarden 
gesteld in artikel 16 van het koninklijk besluit d.d. 27 april 1939, met zijn verschillende wijzigingen.

2)   Voorstellingen van films van Europese oorsprong of van films van 3de wereldlanden, gezien de 
geringere opbrengst van deze films.

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
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Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging van de belasting, betekent het college aan de 
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze 
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 
elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde 
belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 11:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- belastingreglement op filmvoorstellingen 2011 tem 2015.pdf

10 2015_GR_00241 Belasting op de voor het publiek 
toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen in het centrum van Kortrijk 
(2016/2020) - Vaststellen 
belastingreglement

10 - 2015_GR_00241 - Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk voor vaststelling/hernieuwing voor aan de 
gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 12 december 2011, punt 37 het belastingreglement op de 
voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk goed 
voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in 
het centrum van Kortrijk als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 heft  de stad Kortrijk een jaarlijkse belasting op de voor 
het publiek toegankelijke commerciële oppervlakte van individuele vestigingen in het 
kernwinkelgebied van de stad, genoemd handelaarsbijdrage.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar 
de commerciële vestiging, waarvan de bezoekersingang binnen de vastgelegde gebiedsomschrijving 
van het centrum gelegen is, uitbaat.

Onder commerciële vestiging in de zin van dit reglement dient te worden verstaan:

Handelszaken (klein- en groothandel), commerciële dienstverstrekkers (financiële en zakelijke 
diensten), ambachten en horecazaken.

Artikel 3:
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De belasting is niet verschuldigd:

- wanneer de natuurlijk of rechtspersoon gedurende het aanslagjaar slechts dertig dagen of minder 
heeft kunnen uitbaten;
- door de beoefenaars van vrije beroepen;
- door niet-commerciële dienstverstrekkers;
- wanneer de natuurlijke of rechtspersoon een pand, dat opgenomen werd in de stedelijke database 
'Kortrijk Zaait', gebruikt onder de vorm van een gebruiksovereenkomst die afgesloten werd in het 
kader en onder de voorwaarden van 'Kortrijk Zaait';

Voor de uitbaters van commerciële vestigingen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden 
wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend, wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door 
werken bekomt 100% vrijstelling van de heffing.
Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder hinder wordt begrepen: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.

Artikel 4:

De belasting is verschuldigd per vestiging.

Deze belasting wordt berekend op basis van het aantal vierkante meter commerciële oppervlakte 
van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aanzien.

Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het 
publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bvb. etalageruimtes) is (excl. terrassen, sanitaire 
ruimten, afgesloten stockageruimte en aparte inkom- en traphallen).

Voor hotels wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het tavernegedeelte en 
de receptie, voor de toepassing van dit reglement als commerciële ruimte beschouwd. Kamers en 
vergader- of seminariefaciliteiten vallen hier niet onder.

Het tarief bedraagt:

1)   Voor commerciële ruimten van 0 – 99 m² :                              200,00 euro
2)   Voor commerciële ruimten van 100 – 249 m² :                         300,00 euro
3)   Voor commerciële ruimten van 250 -499 m² :                          400,00 euro
4)   Voor commerciële ruimten van 500 – 999 m² :                         500,00 euro
5)   Voor commerciële ruimten van 1000 – 1499 m² :                     600,00 euro
6)   Voor commerciële ruimten van 1500 – 1999 m² :                     700,00 euro
7)   Voor commerciële ruimten van 2000 – 2499 m² :                     800,00 euro
8)   Voor commerciële ruimten van 2500 – 2999 m² :                     900,00 euro
9)   Voor commerciële ruimten van 3000 m² en meer :                1.000,00 euro

Artikel 5:

De gebiedsomschrijving wordt vastgesteld als volgt:
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Budastraat t.e.m. 23-26
Doorniksestraat
Graanmarkt
Grijze Zusterstraat
Grote Kring
Grote Markt
Jozef Vandaleplein
Kleine Sint-Jansstraat
Korte Steenstraat
Lange Steenstraat
Leiestraat
Lekkerbeetstraat
Nedervijver
O.-L.-Vrouwestraat
Overbekeplein
Potterijstraat
Rijselsestraat
Schouwburgplein
Sint-Janslaan
Sint-Jansstraat
Sint-Maartenskerkstraat
Sint-Maartenkerkhof
Sint-Michielsplein
Sionstraat
Slachthuisstraat
Steenpoort
Twaalfapostelenstraat
Veemarkt
Vlasmarkt
Voorstraat
Wijngaardstraat
Zwevegemsestraat t.e.m. 45-62

Artikel 6:

De belasting is steeds ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de 
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige 
belastingvermindering.

Artikel 7:

§ 1. Alle, bij artikel 2 van dit reglement vernoemde, belastingplichtigen zijn ertoe gehouden, 
ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, aangifte te doen bij het stadsbestuur per 1 
januari van het aanslagjaar.

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde aangifteformulier.
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§ 2. Een belastingplichtige is vrijgesteld van de in § 1 voorgeschreven aangifteplicht, op voorwaarde 
dat hij voor het vorige aanslagjaar voor deze commerciële vestiging werd aangeslagen op basis van 
een tijdig ingediend aangifteformulier of een aangifte van wijziging dat zo nodig tijdig werd verbeterd 
of vervolledigd.

Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een commerciële vestiging een 
aangifteformulier in te dienen, indien hem dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door het stadsbestuur.

§ 3. Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig § 2, eerste lid, een vrijstelling van de aangifteplicht 
geldt, wordt aan de belastingplichtige een formulier 'aangifte van wijziging' ter beschikking gesteld. 
Dit formulier vermeldt de bij het stadsbestuur gekende gegevens op basis waarvan de aanslag zal 
worden gevestigd.

§ 4. Indien op het formulier 'aangifte van wijziging' onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of 
indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van 
het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van één maand vanaf de verzending 
ervan, het formulier 'aangifte van wijziging' met de nodige wijzigingen terugsturen naar het 
stadsbestuur.

Indien het formulier 'aangifte van wijziging' evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en 
alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, 
moet de belastingplichtige het formulier 'aangifte van wijziging' niet terugsturen.

§ 5. Het formulier 'aangifte van wijziging', dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in 
§ 4 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte.

Indien de belastingplichtige evenwel de in § 4, eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft 
en/of onjuiste verbeteringen aanbrengt op het formulier 'aangifte van wijziging', wordt de 
ingediende aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte en/of met een onjuiste aangifte en zijn 
de bepalingen van artikel 8 van toepassing.

§ 6. Voor elke commerciële vestiging waarvoor de belastingplichtige niet overeenkomstig § 2, eerste 
lid, vrijgesteld is van de aangifteplicht en waarvoor hij geen aangifteformulier ontvangt, moet de 
belastingplichtige spontaan vóór 1 februari van het aanslagjaar bij het stadsbestuur de nodige 
aangifteformulieren aanvragen.

Artikel 8:

Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vestiging van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10%. Het bedrag van deze 
verhoging wordt ook ingekohierd.
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Artikel 9:

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de aangestelde beëdigde ambtenaren 
van de Stad Kortrijk. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van 
het tegendeel. 

Artikel 10:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 11:

De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die volgens 
artikel 2 van deze belastingverordening belastingplichtig is.

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 13:

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de tegels toegepast 
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 14:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Reglement publiek toegankelijke ruimten centrum Kortrijk 2011 tem 2015.pdf

11 2015_GR_00242 Belasting op de ontgravingen (2016/2020) - 
Vaststellen belastingreglement

11 - 2015_GR_00242 - Belasting op de ontgravingen (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
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Hierbij leggen we het belastingreglement op de ontgravingen voor vaststelling/hernieuwing voor aan 
de gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 17 het belastingreglement op de 
ontgravingen goed voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de ontgravingen als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 wordt een contante belasting gevestigd naar aanleiding 
van ontgravingen, zoals toegestaan bij toepassing van de artikel 63 van het stedelijk reglement op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Artikel 2:

* Het bedrag van deze belasting wordt bepaald op 744,00 euro per ontgraven persoon.

* Dit bedrag wordt op de helft gebracht, 372,00 euro, wanneer het gaat om:
       a) kinderen die in leven de leeftijd van tien jaar niet bereikt hebben 
       b) het openen van een columbariumnis

Artikel 3:

Vrijstelling van de belasting wordt verleend voor elke ontgraving;
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a)   bevolen door bestuurlijke of gerechtelijke overheden
b)   van militairen of burgers, gestorven voor het vaderland
c)   naar aanleiding van de verandering aan de bestemming van een begraafplaats door de overheid

Artikel 4:

De belasting is ten laste van de persoon die de ontgraving aangevraagd heeft.

Artikel 5:

Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting van ambtswege 
ingekohierd.

Artikel 6:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 7:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een 
ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- belastingreglement op ontgravingen 2011 tem 2015.pdf

12 2015_GR_00243 Belasting op het plaatsen van terrassen op 
het openbaar domein (2016/2020) - 
Vaststellen belastingreglement

12 - 2015_GR_00243 - Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein 
voor vaststelling/hernieuwing voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij de heraanleg van de Grote Markt tegen Paasfoor 2016 werd er gewerkt aan de uitbreiding van de 
terraszones met aansluitende loopstrook van 4 meter.
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De nieuwe terraszone met aansluitende loopstrook zorgt voor duidelijke grenzen in gebruik 
(horecaterrassen vs voetgangerszone). Door de loopstroken te optimaliseren kunnen ook vlottere 
relaties gelegd worden met de aanpalende straten en kan tevens de toegankelijkheid verbeterd 
worden. Doordat de terrasuitbreiding (kant binnenplein) niet langer afhankelijk is van de 
maandagmarkt, de Paasfoor en evenementen, kunnen de terrassen 365 dagen per jaar functioneren 
(Cfr nota 2015_CBS_02417 Heraanleg Grote Markt in bijlage).

Deze omwenteling geeft ons de kans om de tarievenstructuur van de "Belasting op het plaatsen van 
terrassen op het openbaar domein" te vereenvoudigen en een logische structuur per type 
horecazone op te maken.

Er wordt gevraagd om deze herziening goed te keuren.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 8 het belastingreglement op het 
plaatsen van terrassen en windschermen op voetpaden en/of openbare weg goed voor de 
aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om bij de opmaak van de nieuwe tarievenstructuur rekening te houden met 
volgende aandachtspunten:

- Algemene vereenvoudiging van de tarievenstructuur naar slechts 3 tarieven (ipv 5, geen 
onderscheid meer tussen zomer-winter-jaar)
- Behouden concurrentiële positie tov andere steden op vlak van tarieven
- Geen stijging van de heffingen

Dit vertaalt zich in volgende opzet:

Categorie 1A:

- Tarief: jaarlijks €30/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan voor jaar rond gegarandeerd 
terras met voorrang op evenementen
- Zonedefinitie:

 Zonedefinitie tem 2018: 

o Grote Markt, alle panden met vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan

 Zonedefinitie vanaf 2019: 

o Grote Markt, alle panden met vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan

o Verzetskaai/Handboogstraat

Categorie 1B:
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- Tarief: jaarlijks €12,5/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan voor jaar rond gegarandeerd 
terras met voorrang op evenementen
- Zonedefinitie: Grote Markt, alle panden zonder vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan 
(huisnummers 19-25)

Categorie 2:

- Tarief: jaarlijks €5/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan. 
- Zonedefinitie:

 Zonedefinitie tem 2018: alle straten en pleinen, muv Grote Markt

 Zonedefinitie vanaf 2019: alle straten en pleinen, muv Grote Mart en 
Verzetskaai/Handboogstraat

Uitz: Bij een hoekpand met adres in categorie 2 en op een hoek met straat/plein in 1e categorie, 

wordt het pand toegewezen aan de 1e categorie.

Volgende topics zouden ook verwerkt worden in het reglement:

- Elk nieuw terras geplaatst na 1 oktober van het aanslagjaar wordt vrijgesteld van de belasting.
- Voor de exploitanten van terrassen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden 
wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend, wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door 
werken bekomt 100% vrijstelling van de heffing.
Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder hinder wordt begrepen: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein als volgt vast te 
stellen:

Artikel 1:
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Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 een jaarlijkse belasting geheven op het plaatsen 
van terrassen op het openbaar domein.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de exploitant van het terras.

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld per categorie als volgt: 

Categorie 1A:

- Tarief: jaarlijks €30/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan voor jaar rond gegarandeerd 
terras met voorrang op evenementen

- Zonedefinitie:

 Zonedefinitie tem 2018: 

o Grote Markt, alle panden met vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan

 Zonedefinitie vanaf 2019: 

o Grote Markt, alle panden met vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan

o Verzetskaai/Handboogstraat

Categorie 1B:

- Tarief: jaarlijks €12,5/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan voor jaar rond gegarandeerd 
terras met voorrang op evenementen

- Zonedefinitie: Grote Markt, alle panden zonder vaste constructie volgens stedenbouwkundig plan 
(huisnummers 19-25)

Categorie 2:

- Tarief: jaarlijks €5/m² ingenomen oppervlakte of gedeelte ervan.

- Zonedefinitie:

 Zonedefinitie tem 2018: alle straten en pleinen, muv Grote Markt

 Zonedefinitie vanaf 2019: alle straten en pleinen, muv Grote Mart en 
Verzetskaai/Handboogstraat

Uitzondering: Bij een hoekpand met adres in categorie 2 en op een hoek met straat/plein in 1e 

categorie, wordt het pand toegewezen aan de 1e categorie.
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Artikel 4:

Elk nieuw terras geplaatst na 1 oktober van het aanslagjaar wordt vrijgesteld van de belasting.

Voor de exploitanten van terrassen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden 
wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend, wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door 
werken bekomt 100% vrijstelling van de heffing.
Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder hinder wordt begrepen: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of er aanleiding toe bestaat om de 
gevraagde machtiging te verlenen en stelt in dit geval de oppervlakte vast die zal mogen ingenomen 
worden.

Beperking: Algemeen Politiereglement - artikel 179:
…"In elk geval moet het voetpad een vrije doorgang van 1,5 m behouden…"

Artikel 6:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 9:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Bijlagen
- reglement op het plaatsen van terrassen 2011 2015.pdf

13 2015_GR_00244 Belasting op de reclameborden (2016/2020) 
- Vaststellen belastingreglement
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op de reclameborden voor vaststelling/hernieuwing voor 
aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 december 2010, punt 7 het belastingreglement op de 
aanplakborden goed voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2015.

Vanaf het aanslagjaar 2016 dient het belastingreglement dus hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt om het huidige basistarief voor een enkelvoudig reclamebord te behouden.

In toepassing echter van de algemene stedenbouwkundige verordening kunnen, bij uitzondering en 
indien de borden beantwoorden aan de beoordelingscriteria, de moderne technologische varianten 
met wisselende beelden zoals multivisionborden, lichtkranten, led-walls, beeldtapijten, enz. 
toegestaan worden. 
Deze varianten vergroten de nuttige "reclameoppervlakte" en hebben een grotere impact. Daarom 
wordt een tweede en hoger belastingtarief voorgesteld voor reclameborden met wisselende 
reclames.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de reclameborden als volgt vast te stellen:
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Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020 wordt een belasting geheven op de reclameborden, 
geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of een plaats in de open 
lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Overeenkomstig de algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk wordt verstaan 
onder:
- reclamebord: iedere publiciteit, ongeacht uit welk materiaal, die niet als uithangbord kan worden 
beschouwd, ten voordele van een persoon, instelling of product die niet ter plaatse zijn uitbating 
kent.
Onder 'reclameborden' worden ook de modern-technologische varianten gerekend, zoals 
lichtkranten, LED-walls, beeldtapijten,… die al dan niet vaste, wijzigende of bewegende teksten en 
andere symbolen dragen en die al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden van 
geïnteresseerden, die een boodschap willen verspreiden.

- uithangbord: iedere publiciteit, aangebracht bij de ter plaatse gevestigde uitbating, om aan het 
publiek de handel, nijverheid of beroep dat er wordt uitgeoefend te kenmerken en te afficheren.

Artikel 2:

De belasting is ten laste van de natuurlijke of de rechtspersoon die de beschikking (vrij gebruik) heeft 
over het reclamebord. 
Is deze niet gekend, dan wordt de belasting ten laste gelegd van de eigenaar van de grond waarop 
het bord geplaatst is, of van de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop het bord is 
aangebracht.

Artikel 3:

De belasting wordt per reclamebord vastgesteld als volgt:
   - Enkelzijdig reclamebord, geen wisselende reclames : 62,00 euro per m² of gedeelte ervan.
   - Reclamebord met wisselende reclames : 200,00 euro per m² of gedeelte ervan.

Als de reclame een onregelmatige vorm heeft, wordt de oppervlakte berekend door een rechthoek 
te vormen waarbij de zijden horizontaal en verticaal door de uiterste punten van de reclame gaan. 

In de belastbare oppervlakte wordt de omlijsting niet meegerekend.

Artikel 4:

De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar 
waarop het betrokken bord wordt geplaatst of weggenomen, met uitzondering van hetgeen is 
bepaald in het volgend artikel 5 punt a.

Artikel 5:

De belasting is niet verschuldigd voor:

a)    de borden, die worden opgericht na 1 december van het aanslagjaar;
b)    de borden, geplaatst door openbare besturen of openbare diensten, voor zover geen 
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winstgevend doel wordt nagestreefd;
c)     de borden, die enkel en alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;
d)    de borden, die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijke voorziene 
verkiezingen
e)    de borden, alhoewel zichtbaar van de openbare weg, geplaatst op sportterreinen, en gericht 
naar de plaats van de sportbeoefening.

Artikel 6:

De belastingplichtige dient uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte te doen van de grootte, 
type, plaats en aantal boodschappen van het reclamebord bij het gemeentebestuur.

Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 
beschikt.

Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vestiging van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen.

Artikel 7:

De natuurlijke of rechtspersonen die na 1 april van het aanslagjaar overgaan tot het oprichten van 
(een) reclamebord(en) dienen hiervan spontaan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.

Artikel 8:

De aangifte in bovengenoemde belasting zal geldig blijven tot herroeping. 

Artikel 9: 

De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die de beschikking 
heeft over het reclamebord. 
Ingeval de belasting dient ingevorderd te worden ten overstaan van de eigenaar van de grond 
waarop het bord is geplaatst of van de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is 
aangebracht, kan dit gebeuren krachtens hetzelfde kohier, mits aflevering van een nieuw 
aanslagbiljet op naam van de persoon die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de betaling van 
de belasting.

Artikel 10: 

De belastingplichtige die zijn reclamebord(en) verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen veertien 
dagen mede te delen aan het gemeentebestuur. In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde 
belasting worden overgedragen op naam van de persoon die beschikkingsrecht over het bord heeft 
verworven.
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Artikel 11:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 12:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 14:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- belastingreglement op de aanplakborden 2011 2015.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Hierbij leggen we het belastingreglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater 
voor vaststelling voor aan de gemeenteraad.

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

Argumentatie
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Op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, of zoals bepaald in 
het gebiedsdekkend uitvoeringsplan, is een optimale afkoppeling van het afvalwater en het 
hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, voor bestaande gebouwen verplicht.

Een gescheiden rioleringsstelsel werkt enkel optimaal als de private afkoppeling voor elke woning 
gebeurt, anders moet ook de DWA-leiding overgedimensioneerd worden.
Het is wenselijk om in de afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen, hemelwater optimaal af 
te koppelen volgens het ontwerpplan opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige en goedgekeurd 
door de stad.
De stad voorziet aldus in een deskundige begeleiding van de afkoppelingsprojecten door aanstelling 
en betaling van bovenvermelde afkoppelingsdeskundige die een ontwerpplan en een kostenraming 
opmaakt.

De afkoppelingswerken opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen, afgeleverd sinds 1 januari 
2000 voor nieuwbouw en vernieuwbouw, dienden te gebeuren door de bouwheer zodat er reeds 
een gescheiden afvoer van afvalwater werd gerealiseerd tot aan de rooilijn.

Het is niet verantwoord dat de overheid investeert in een (duur) gescheiden rioleringsstelsel en 
zuiveringsinfrastructuur, zonder dat er garanties worden ingebouwd dat de burger op een correcte 
wijze de privéwaterafvoer(en) aansluit op de openbare infrastructuur.
De realisatie van de optimale afkoppeling van de privéwaterafvoer bij gebouwen is zeker 
noodzakelijk bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat omdat bij het bepalen van de 
diameter van de rioolbuizen op het openbaar domein rekening wordt gehouden met de optimale 
afkoppeling van het hemelwater op particulier domein waardoor er bij onvoldoende afkoppeling 
overstromingen zouden kunnen ontstaan van de afvalwaterriool in de straat en in de aanpalende 
woningen.

De stad Kortrijk ondersteunt maximaal de inwoners van een straat waar wegenis- en 
rioleringswerken worden uitgevoerd door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige en door 
het toekennen van een subsidie voor de realisatie van deze afkoppelingswerken.

Deze belasting heeft tot doel de afkoppeling op privaat domein te realiseren. Deze belasting heeft 
enkel een stimulerend effect om de werken wel te laten uitvoeren en moet daarom voldoende 
hoog zijn.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Bijzondere bevoegheidsgrond en juridische grondslag:
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit
- Het gemeenteraadsbesluit van 14 april 2008 houdende vaststelling van het gemeentelijk 
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subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen en latere 
aanpassingen
- De Europese Kaderrichtlijn Water van 22 december 2000 welke tot doel stelt om de 
watervoorraden, de waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen
- Het Vlaams decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003
- De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 
latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende milieuvergunning (VLAREM I) en latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor 
de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en het vaststellen van 
de zoneringsplannen
- Het ministerieel Besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 
stad Kortrijk
- Het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de 
verhouding waarin, het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de 
verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals 
houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de 
subsidiëringsprogramma’s
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende het algemeen 
waterverkoopreglement waardoor sinds 1 juli 2011 een keuring van de privéwaterafvoer verplicht is 
in volgende gevallen:
  * Voor de eerste ingebruikname
  * Bij belangrijke wijzigingen
  * Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften) op verzoek 
van de exploitant
  * Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binnen-
installatie en de privéwaterafvoer
- Het ministerieel Besluit van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor 
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater als volgt vast te 
stellen:

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2020, wordt een 
belasting geheven op:

 het niet of niet optimaal afkoppelen (niet conform het afkoppelingsplan of de verplichting 
opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning) van hemelwater volgens de Vlarem-
wetgeving bij gebouwen en percelen gelegen in een straat waar de aanleg van een 
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gescheiden rioleringsstelsel is gebeurd en afkoppeling verplicht is zoals voorzien in de Vlarem 
wetgeving. 
Onder afkoppelen wordt verstaan het gescheiden aanbieden van vuil water en regenwater.

 het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, zoals opgelegd in de 
stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de 
vergunning.

 bij het vaststellen dat een situatie op privaat terrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem 
wetgeving betreffende optimale afkoppeling en aansluitplicht.

Artikel 2:

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, die naar aanleiding 
van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel het hemelwater niet afkoppelt overeenkomstig de 
Vlarem-wetgeving of wanneer wordt vastgesteld dat afkoppeling op privéterrein door de eigenaar 
niet is uitgevoerd overeenkomstig de Vlarem-wetgeving of gewijzigd werd zodat de situatie niet 
langer voldoet aan de Vlarem-wetgeving.

In geval er een recht van opstal, erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is respectievelijk de 
opstalgever, de erfpachtgever of de vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting.

In geval van meerdere eigenaars wordt desgevallend de vereniging van mede-eigenaars 
aangesproken tot het betalen van de verschuldigde belasting. Dit ontslaat echter elke eigenaar 
afzonderlijk niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van het volledige bedrag van de 
verschuldigde belasting met betrekking tot de entiteit waarvan hij mede-eigenaar is.

In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op datum 
van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. Er zal geen rekening worden gehouden 
met een tussen de partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 3:

Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld op € 1.000,00 per jaar, voor elk jaar waarvan blijkt dat:

 de afkoppeling van het hemelwater op privaat terrein niet is uitgevoerd 3 maanden na 
datum van de beëindiging van de rioleringswerken (proces-verbaal van voorlopige 
oplevering)

 de aanleg van een gescheiden stelsel niet is gebeurd zoals bepaald in de stedenbouwkundige 
vergunning en/of volgens het goedgekeurd plan dat hoort bij de stedenbouwkundige 
vergunning, bij ingebruikneming van de uitgevoerde werken goedgekeurd bij 
stedenbouwkundige vergunning

 de situatie op privaat terrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving betreffende 
optimale afkoppeling en aansluitplicht
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 er geen positief keuringsattest van de private riolering wordt afgeleverd zoals bepaald in het 
Algemeen Waterverkoopreglement.

Indien meerdere belastbare feiten zich terzelfdertijd manifesteren, zal dit geen aanleiding geven tot 
een gecumuleerde belasting.

De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op de datum 
van vaststelling van niet-conformiteit.

Indien het perceel of het gebouw na een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden niet 
voldoet aan de afkoppelingsplicht, wordt het belastingtarief verhoogd met 100 % op het initiële 
belastingtarief.

Bij verkoop van het gebouw zal de eigenaar in de notariële akte laten vermelden dat de 
verschuldigde belasting wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar.

De belasting is verschuldigd tot het moment dat bij de stad:

 per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs een conform keuringsattest zoals 
bepaald in het Algemeen Waterverkoopreglement wordt afgeleverd

 aangifte gebeurt van uitvoering van de nodige aanpassingswerken aan de afvoer op privaat 
domein per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs en deze aangifte gevolgd 
wordt door een conform keuringsattest zoals bepaald in het Algemeen 
Waterverkoopreglement.

Artikel 4:

Aanvraag vrijstelling:

De aanvraag voor vrijstelling van de belasting moet worden ingediend, op straffe van verval, binnen 
30 dagen vanaf de verzending van het aanslagbiljet, via beveiligde zending. De houder van het 
zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals hierna in dit reglement 
beschreven, dient hiervoor zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie.

Vrijstelling voor een eigenaar zoals bedoeld in artikel 2 met verbouwplannen:

De eigenaar, die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan één jaar een stedenbouwkundige 
vergunning heeft aangevraagd voor verbouwingsplannen met aanpassing van de private riolering, 
wordt vrijgesteld van de belasting. 
Deze vrijstelling geldt voor één aanslagjaar volgend op de datum van de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling voor een nieuwe eigenaar zoals bedoeld in artikel 2:

De nieuwe eigenaar, die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan één jaar eigenaar is, wordt 
vrijgesteld van de belasting. 
Deze vrijstelling geldt voor één aanslagjaar volgend op de datum van de notariële akte.

Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen volledig gelegen binnen een onteigeningsplan:
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De eigenaar, zoals bedoeld in artikel 2, van woningen en/of gebouwen die op 1 januari van het 
aanslagjaar binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan 
liggen of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd omdat een 
onteigening wordt voorbereid, wordt vrijgesteld van de belasting.

Artikel 5:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 6:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen op basis van het proces-verbaal van niet-
conformiteit dat wordt opgemaakt bij de controle van de riolering op privaat domein of bij ontbreken 
van een conform keuringattest zoals bepaald in het Algemeen Waterverkoopreglement.

Artikel 7:

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen 
op de inkomsten.

Artikel 8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

15 2015_GR_00269 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde publiciteitsbladen 
en -kaarten, catalogi en kranten en 
gelijkgestelde producten - Wijziging 
belastingreglement

15 - 2015_GR_00269 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten - Wijziging belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld artikel 3 van het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten, 
goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014, punt 8, te wijzigen.

Beschrijving
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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 15 december 2014, punt 8 het belastingreglement op de huis-
aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en 
gelijkgestelde producten goed.

Er wordt voorgesteld om het tarief aan te passen. Hiervoor is een wijziging van het 
belastingreglement noodzakelijk.

Argumentatie
Er wordt voorgesteld om een tariefverhoging toe te passen door middel van een aanpassing van 
artikel 3 van het reglement. De reden hiervoor zijn ecologische motieven, meer specifiek om de 
papierberg verder in te perken. Dit artikel 3 luidt thans als volgt:"De belasting wordt vastgesteld op 
0,05 euro per verspreid exemplaar" en wordt nu:"De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per 
verspreid exemplaar".

Het is evenwel de bedoeling dat het tarief van € 0,0125 van artikel 4 voor "drukwerken die 
ten minste 48 maal per jaar verschijnen, een gevarieerd aantal van minstens 20 verschillende 
adverteerders opnemen en een vast redactioneel gedeelte bevatten van stadsberichten, 
wachtdiensten, agenda's, kleine aankondigingen van particulieren, streeknieuws verzorgd door 
journalistieke medewerkers" ongewijzigd blijft en niet verhoogd wordt.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 
februari 2012
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het artikel 3 van het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten als volgt te wijzigen 
met ingang van 1 januari 2016:

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.

Punt 2
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Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

16 2015_GR_00234 Belasting op het straatparkeren - Wijziging 
belastingreglement

16 - 2015_GR_00234 - Belasting op het straatparkeren - Wijziging belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren, goedgekeurd in de 
gemeenteraad in zitting van 25 maart 2013 punt 9, te wijzigen met ingang van 1 februari 2016.

Beschrijving
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 25 maart 2013, punt 9 het belastingreglement op het 
straatparkeren goed.

Er wordt voorgesteld om de 15 minuten gratis parkeertijd bij betalend ticket af te schaffen en te 
schrappen in artikel 3 van het belastingreglement. 
Hiervoor is een wijziging van het belastingreglement noodzakelijk.

Argumentatie
In de voorbije 2 jaar werden er in de binnenstad 225 shop and go plaatsen gerealiseerd. Het gebruik 
hiervan is inmiddels goed bekend bij het publiek. Er kan hier 30 minuten gratis geparkeerd worden. 
Het systeem biedt heel wat faciliteiten voor de extra kortparkeerder en wordt over het algemeen 
zeer positief onthaald. Hiermee werd een concreet antwoord geboden aan dit soort behoefte.

De bestaande eerder genomen maatregel in KOR 1 (en KOR3) waarbij 15 minuten gratis parkeertijd 
wordt aangeboden bij ieder betalend ticket, is in principe door de nieuwe P30-faciliteit ingehaald en 
dus overbodig. Daarom wordt voorgesteld deze (minder bekende en minder optimale) modaliteit af 
te schaffen en te schrappen in het parkeerbelastingsreglement.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 
februari 2012
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
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Besluit
Punt 1
Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 
1 februari 2016:

Artikel 3:

De contante belasting 'tarief betalend parkeren' wordt vastgesteld op (1) (betaalbaar in schijven):

KOR 1 = kortparkeren centrum max. 2 uur (maan- tem zaterdag)

0 – 1 uur :       € 1,40/uur
> 1 – 2 uur :+ € 2,10/uur

KOR 2 = dagparkeren rand centrum max. 9 uur (maan- tem zaterdag)

1° uur gratis
> 1 – 2 uur : + € 1,50
> 2 – 9 uur : + € 1,00/9 uur

KOR 3 = kortparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)

0 – 1 uur :        € 1,40/uur
> 1 – 2 uur : + € 2,10/uur

KOR 4 = dagparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)

1° uur  :           € 1,50/u
> 1 – 2 uur : + € 1,50/u
> 2 – 3 uur : + € 1,00/u
> 3 – 9 uur : + € 1,00/9 uur

(1)  Zie parkeerplan in bijlage

Deze belasting kan gekweten worden op volgende wijze:

§ 1.1. Met gebruik van de parkeermeter- of automaat

Door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken in de parkeerautomaat overeenkomstig 
de instructies vermeld op de toestellen.

Op alle betalende parkeerplaatsen, met uitzondering van een deel van KOR1 dient de belasting 
betaald te worden tussen 9 uur en 18 uur.
In een deel van KOR1, met name de stadskern, dient evenwel betaald te worden tot 19u.
De stadskern is het gebied binnen, aan westzijde : de Beheerstraat, aan zuidzijde de R36, aan 
oostzijde de Zwevegemsestraat, Veemarkt, Lange Meersstraat, Plein en aan noordzijde de meest 
zuidelijke Leiekaai (Verzets-,Dolfijn-,Kasteel- en Handelskaai).

Betaling geeft recht op een onafgebroken parkeerduur waarvan de duur beperkt wordt tot max. 2 
uur of tot max. 9 uur conform de hierboven vermelde tabel.
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§ 1.2. Met gebruik van de gsm

Door middel van het sturen van elektronische boodschap volgens de modaliteiten vermeld op de 
parkeermeter of -automaat.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

17 2015_GR_00237 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

17 - 2015_GR_00237 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld de financiële reglementen Parko op te heffen en met ingang van 1 september 
2016 opnieuw vast te stellen.

Het komt aan de gemeenteraad toe de financiële reglementen vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 
september 2015 punt 11, wijzigen de tickettarieven van P Broeltorens en komen de tarieven van de 
nieuwe parkings P Budabrug en P Houtmarkt erbij. Deze twee nieuwe parkings zullen wellicht in 
juli/augustus 2016 opengaan.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen.

 

Argumentatie
1) Opstart van 2 ondergrondse parkeergarages P Budabrug en P Houtmarkt ca. juli/augustus 2016.

De tarieven van de 2 nieuwe parkings worden vastgesteld overeenkomstig deze van de bestaande 
parkings P Veemarkt en P Schouwburg.

P Budabrug is gesitueerd op hoek Ijzerkaai, Budastraat en Dam en is het alternatief voor het 
straatparkeren op de Verzetskaai. De voetgangerstoegang situeert zich pal in de Budastraat. De 
afstand tot de Grote Markt is vergelijkbaar met de zuidelijk gelegen P Schouwburg. P Budabrug dient 
dan ook de functie van centrumparking op te nemen, zoals eertijds aangekondigd tbv de beslissing 
omtrent deze investering. Hieruit dient afgeleid dat identieke tarieven als P Schouwburg van 
toepassing dienen te zijn en dit tbv uniformiteit naar de klant toe.

P Houtmarkt zal als buurtparking functioneren, doch bevindt zich op wandelafstand van P K in 
Kortrijk en P Veemarkt. De functie 'buurtparking' wordt gerealiseerd door geen bovengrens op te 
leggen aan het quotum 'bewoners en personeel uit de omgeving' (via abonnementen) – en dit ten 
nadele van de toevallige bezoeker - en het niet structureel opnemen van de parking op het 
parkeergeleidingssysteem. Omwille van de nabijheid van het centrum en de bestaande 
centrumparkings worden identieke tarieven toegepast als de bestaande centrumparkings P 
Veemarkt en P Schouwburg.
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2) Flankerende maatregel omgeving P Budabrug : ook hier qua timing juli/augustus 2016.

De nieuwe P Budabrug, als centrumparking, en de bestaande P Broeltorens (sinds 2008 als 
'randparking') bevinden zich beide op het Buda-eiland. Enerzijds dienen - omwille van nabijheid - 
tarieven op elkaar te worden afgestemd, anderzijds dient de functie als randparking voor P 
Broeltorens behouden. Voorstel is de tarieven van de parking-tickets van P Broeltorens te verhogen, 
de tarieven van de abonnementen veranderen niet.

Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven vast te stellen.

Ten einde steeds te kunnen beschikken over gecoördineerde reglementen worden de volledige 
reglementen opgeheven en opnieuw vastgesteld.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven 
en tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB heft met andere 
woorden geen retributies maar factureert en int de verschuldigde tarieven op basis van financiële 
reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze 
financiële reglementen vast te stellen.

Besluit
Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 september 2016 vast te stellen:

1.     Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2.     Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 
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* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en exploitatie 
leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone

Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3.     P+R Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P+R Expo" dienen, voor onderstaand specifiek 
gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket" 
aangemaakt                                                  15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven gebruikersreglement)                                                       
         62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van Parko                                 
                 op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd 
en vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van 
de op het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het 
verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

4.     Andere afgesloten parkings
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4.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt, P Budabrug of een buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P 
Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat en P Dam, P Koning Albertstraat dienen hiervoor parkeergelden te 
betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw): 

 

4.1.1. Parkeertickets 

4.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 P Veemarkt

P Houtmarkt

P Budabrug

  

 P Schouwburg P Haven P Broeltorens 

Max 30 min Gratis Gratis  Gratis

Max 1 u Gratis Gratis  Gratis

Max 2 u € 2,00 € 1,50 € 2,00 

Max 3u € 4,50 € 2,00 € 3,00

Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50 € 4,00 

4.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt

P Houtmarkt

P Budabrug

P Broeltorens

 P  Schouwburg P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 1,00 € 1,00

Max 3u € 2,50 € 1,50

Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor validatie van het 
parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde validatie-toestel of door de 
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aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

4.1.2 Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven.

4.1.3 Reductietoestel (incl btw)

Huurprijs per drie maanden                                 30,- EUR
Borgstelling                                                         50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

4.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW)

Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.  Het tarief 
bedraagt het dubbele van de tarieven vermeld onder 3.1.1. Parkeertickets.

4.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens

 P Veemarkt P+R Expo

 P Houtmarkt P Haven 

 P Budabrug Buurtparkings *

1 maand € 40,00 € 30,00

6 maand € 220,00 € 160,001e kaart

1 jaar € 400,00 € 300,00

1 maand € 50,00 € 40,00

6 maand € 280,00 € 220,002e kaart

1 jaar € 550,00 € 400,00

* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Koning Albertstraat, Dam, Nieuwstraat, St-Denijsestraat.

4.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen incl. BTW P Schouwburg

P Veemarkt

P Houtmarkt

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk
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P Budabrug

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00

Type 4 2d/week tss 8u en 
19u59

€ 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week 24u op 
24u

€ 35,00 € 25,00 n.v.t. € 40,00

Type 6 3d/week
tss 8u en 19u59

€ 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week 24u op 
24u

€ 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00

Type 8 ma-vr
tss 19u en 8u59 

€ 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo
tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" type 1,2,4 en 6 verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R 
Expo daarentegen 24u op 24.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat

P Dam

P Koning Albertstraat

P St-Amand

P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 40,00 n.v.t.

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 50,00 n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 60,00 € 40,00

4.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

4.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

4.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)
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4.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

4.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u

Daaropvolgende uren € 15,00/24u

4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

4.2.1. voor de parkeertickets:

Vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden, en dient 
onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de parkeergarage verlaat, 
betaald te worden door gebruik te maken van de in de parkeergarage opgestelde betaalautomaten 
of aan het met de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques.

4.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

4.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling 
binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en 
persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen 
onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een dagticket aan de betaalautomaat.

4.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

4.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

5.     Gesloten fietsenstallingen

5.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen type fietstrommel of fietskluis, 
dienen hiervoor huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

5.1.1. Huurtarief

 

prijzen per fiets
incl. BTW

Fietskluis

(plaats voor 1 fiets)

Fietstrommel

(plaats voor 5 fietsen)

Per 3 maand € 18 € 15

Per jaar € 50 € 40
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5.1.2. Waarborg

Bij het overhandigen van de sleutel voor de stalling wordt de huurder een waarborg gevraagd van € 
30.

5.1.3. Verlies sleutel

Bij verlies van de sleutel wordt de huurder eveneens € 30 aangerekend voor het aanmaken van een 
nieuwe sleutel.

 

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar bij het overhandigen van de sleutel en, in het geval van een 
verlenging van het huren zonder terugbezorgen van de sleutel, vanaf de vervaldag van de 
huurtermijn.

 

5.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

 

Punt 2
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de verschuldigde 
parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking 
van onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen — zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 
Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 
Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 14 september 2015 punt 11 opgeheven.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Koen Byttebier

Projecten
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18 - 2015_GR_00271 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (mei 2014 - april 2015) - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
De stadssecretaris staat in voor de organisatie en de werking van het intern controlesysteem. 
Jaarlijks rapporteert hij hierover aan het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad. Huidige rapportering omvat de jaarlijkse rapportering van de organisatie m.b.t. de 
werking van het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk (periode mei 2014 - april 2015).

Beschrijving
Aanleiding en context
Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen, de naleving van wetgeving en 
procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënt en 
economisch gebruik van de middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude.
Het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk is vooral gericht op organisatieverbetering via 
organisatiebrede verbetertrajecten. Jaarlijks gebeurt er een rapportering aan de gemeenteraad over 
de vooruitgang van de verbeteracties/interne verbetertrajecten.

Argumentatie
A. Acties in het kader van de verdere kwalitatieve uitbouw van de interne organisatie

1. De cockpit

De beleids- en beheerscyclus (BBC) omvat naast regels voor financiële aspecten van de 
beleidsuitvoering en de inhoudelijke planning evenzeer regels voor de uitvoering en de evaluatie van 
het meerjarenplan.

Om de realisaties van het meerjarenplan 2014-2019 te rapporteren aan de gemeenteraad heeft het 
college beslist beroep te doen op “BDO” (extern consultbureau) en werd de rapportagetool Cockpit 
aangeschaft. Samen met “BDO” en de leden van het college werd een set indicatoren samengesteld.

“BDO” staat in voor:
- de implementatie van de rapportagetool (Cockpit)
- de begeleiding van een traject inzake de keuze en de validering van een indicatoren inzet.

De eerste rapportering is gebeurd aan de gemeenteraad n.a.v. de rapportering van de rekening 2014, 
eind juni 2015.

2. Audit van het financieel management

Bij de implementatie van de nieuwe  regelgeving m.b.t. de strategische meerjarenplanning en 
budgettering stoten we op diverse knelpunten van diverse  aard. (procesmatig, op niveau van de 
systemen, de structuur, de sturing,…). Met het oog op het planmatig aanpakken van de verschillende 
verbeterpunten is het de bedoeling een audit van het financieel management te laten uitvoeren.

Vooraleer deze  opdracht uit te schrijven pakken we eerst intern die verbeterpunten aan waarvoor 
we de expertise in huis hebben. De audit zal besteld worden van zodra we de behoefte voelen dat 
externe expertise gewenst is.

3. Opvolging ontvangsten (MAT 27/01/2015 – punt 3 en MAT 21/04/2015 – punt 3)
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In navolging van de analyse van de uitgaven (traject 2014) werd de “opvolging ontvangsten” 
opgestart. De opvolging van de ontvangsten is onderverdeeld in 3 onderdelen:

- De belastingen
- De retributies
- De subsidies

De eerste twee onderdelen (de optimalisering van de procedures rond de opvolging van de 
belastingen en de retributies) werden door het team kernadministratie reeds voorgelegd aan het 
managementteam. Het derde onderdeel (de optimalisering van de procedures rond de inkomende 
subsidies) is momenteel eveneens in voorbereiding door dit team.

De uitgewerkte procedures zorgen voor een éénduidige, transparante en gestructureerde 
halfjaarlijkse rapportering aan het managementteam en aan de betrokken teams. Het team 
kernadministratie heeft hierin de trekkersrol. De betrokken teams zijn inhoudelijk verantwoordelijk 
en bezorgen de nodige informatie aan het team kernadministratie, rekening houdend met de 
vooropgestelde timing.

4. Samenwerking stad en OCMW

Het college besliste in zitting van 10 juni 2013 (punt 90) om aan beide secretarissen van stad en 
OCMW om, waar mogelijk en relevant te werken aan de voorbereiding van de integratie van de 
ondersteunende diensten. Deze voorbereiding heeft zijn implicaties op de interne organisatie en de 
werking van de diensten. Zo werden begin 2015 de IT-diensten van stad en OCMW samengebracht.

5. Evaluatie organogram

De evaluatie van het invoering van het nieuwe organogram, zal binnenkort worden opgestart.

De evaluatie van het organogram gebeurt op 2 manieren :

- Een rapport van Frederik Chanterie obv individuele gesprekken met de leden van het college. Deze 
gesprekken vonden plaats in de maand oktober

- Een bottom-up-bevraging van de medewerkers. Een eerste testgroep zal bevraagd worden in de 
loop van de maand december. Alle medewerkers worden dan bevraagd in de maand januari ’16 via 
Socratos. We gaan dan met focusgroepen dieper in op de relevante punten die uit de bottom-up 
naar voren komen.

6. Assessment Iip

De Stad Kortrijk behaalde in 2009 het kwaliteitslabel “Investors in People”. Het label werd toegekend 
tot het voorjaar 2013. Omwille van de implementatie van het organogram dat nog niet volledig op 
punt stond en de bestuurswissel, werd het assessment uitgesteld tot in het najaar van 2014 (16 
september - 4 oktober 2014). Het assessment werd uitgevoerd door Iip België waarbij het 
personeelsbeleid van de stad Kortrijk werd getoetst aan de Iip (Investors in People)-standaard.

De stad Kortrijk behaalde het label voor de duur van 1 jaar. Binnen de 18 maanden zou er een nieuw 
assessment plaatsvinden, waarna dan het label voor langere tijd zou kunnen worden toegekend.
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Uit dit assessment werden door de externe consultants 5 aanbevelingen naar voor geschoven.

1. Aandacht voor teamcoaches en leidinggevenden:

Concreet gaat dit over teamcoaches die de verwachtingen naar hun rol moeten kunnen waarmaken. 
Direct leidinggevenden vragen meer ondersteuning naar hoe ze concreet hun rol moeten invullen.

Deze aanbeveling is cruciaal en wordt prioritair aangepakt te worden.

2. Het inductiebeleid: dit is de interne vorming voor medewerkers:

De organisatie heeft een breed vormingsaanbod samengesteld, wat deels verplicht is en waar de 
medewerkers (en de organisatie) hun voordeel mee kunnen doen. Toch lijkt dit zich niet altijd te 
vertalen in de praktijk. Vaak blijkt de opvang voor de nieuwe medewerkers te beperkt.

Bij het uitvoeren van de aanbevelingen, dienen we prioriteiten te stellen. Vermits er momenteel 
reeds een ruim traject loopt, wordt deze aanbeveling niet prioritair behandeld. 

3. Nog meer draagkracht voor de recente veranderingen, kennis van het nieuw organogram en een 
bewustzijn waarom dit beter is - verregaande responsabilisering van de medewerker in zijn functie. 
De link tussen het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk en de structurele veranderingen 
(organogram) zijn vaak niet gekend en/of niet gedragen in de organisatie. De rol die de teamcoach 
opneemt in de organisatie is niet overal dezelfde (evenwicht tussen de operationele en de 
coachende rol).

Vermits de uitvoering de eerste aanbeveling  - aandacht voor teamcoaches en leidinggevenden -  
prioritair is t.o.v. de uitvoering van deze aanbeveling, wordt deze aanbeveling niet prioritair 
behandeld.

4. waardering en erkenning, aandacht voor een menselijke organisatie:

In onzekere tijden hebben de medewerkers nood aan waarderering en erkenning. In de voorbije 
periode lag de focus hoofdzakelijk op de structuur van de organisatie. De mens moet terug centraal 
komen te staan binnen de organisatie.

Vermits de uitvoering de eerste aanbeveling  - aandacht voor teamcoaches en leidinggevenden -  
prioritair is to.v. de uitvoering van deze aanbeveling, wordt deze aanbeveling niet prioritair 
behandeld.

5. Aandacht voor de cultuurverandering en de interne communicatie:

Er is een mentaliteitswijziging nodig die past bij het nieuw organogram (eigenaarschap). Om deze 
mentaliteitswijziging te verwezenlijken moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn zoals bvb. 
weet hebben van leidinggevenden die voor medewerkers in de wind gaan staan...

Deze aanbeveling is cruciaal en dient prioritair aangepakt te worden.

7. Zelfevaluatie
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In 2008 werd er, in het kader van de opstart van het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk, een 
organisatie brede risico-analyse uitgevoerd. Op basis van deze risico-analyse werden 
verbetertrajecten en tal van andere verbeteracties binnen de organisatie uitgevoerd.

Deze risico-analyse is momenteel verouderd. Het college besliste dan ook in zitting van 19 januari 
2015 om de opdracht tot het uitvoeren van een organisatiebrede  zelfevaluatie (risico - analyse) te 
gunnen aan Audio vzw.

De zelfevaluatie werd uitgevoerd volgens de methodiek van de VVSG (Vereniging Vlaamse steden en 
Gemeenten) die vooral gericht is op organisatieverbetering. De methodiek van de VVSG vertrekt van 
60 vragen die ingedeeld zijn in een aantal categorieën. Deze categorieën zijn: vragen rond het 
management in de organisatie, het ter beschikking stellen van de nodige middelen, de 
dienstverlening, meten en verbeteren en de uitbouw van kwaliteitsmanagement.

Doorheen de vraagstelling loopt als rode draad de P(plan-, D(Do), C(check), A(act) - cyclus.

De opdracht werd uitgevoerd door Audio VZW in de periode 23 februari - 9 maart 2015. De 
resultaten ervan werden voorgelegd aan het MAT in zitting van 10 maart 2015. De prioritering van de 
interne verbetertrajecten werd bepaald in het MAT van 21 april 2015. Het eindrapport van de 
zelfevaluatie werd voorgelegd aan het MAT in zitting van 5 mei 2015.

Bij het bepalen van de globale evaluatiescore van de vragen opgenomen in het VVSG – model wordt 
er rekening gehouden met twee deelscores. De eerste deelscore omvat het kwaliteitsprestatieniveau 
van de organisaties: dit is een meting van de maturiteit van de organisatie mbt de vraag. De tweede 
deelscore omvat een inschatting van het verbeterpotentieel van de vraag binnen de organisatie. De 
methodiek van de VVSG is vooral gericht op organisatieverbetering. De eerste deelscore (de 
maturiteit van de organisatie) is gekwoteerd op 10%, de tweede deelscore (het verbeterpotentieel 
binnen de organisatie) is gekwoteerd op 90%. De mogelijke globale evaluatiescores zijn: niet 
relevant, ruim onvoldoende of onbestaande zijn, onvoldoende, neutraal, voldoende, ruim voldoende 
of maximaal zijn.

Maturiteit van de organisatie:

De stad Kortrijk scoort voor de maturiteit van de organisatie globaal over de vijf onderdelen 
(management, middelen, dienstverlening, meten en verbeteren en de uitbouw van 
kwaliteitsmanagement) voldoende. Dit is de tweede beste score en betekent dat "de aspecten zijn 
uitgewerkt, worden toegepast of gebruikt, maar dat er is nog (wat) ruimte tot verbetering op het vlak 
van uitwerking, implementatie in de dagelijkse werking. Er zijn nog mogelijkheden om meer 
meerwaarde te creëren. Informatie, gegevens en resultaten worden geanalyseerd en opgevolgd, 
maar leiden nog niet tot systematische bijsturingen en verbeteringen.”

Op basis van een analyse van de resultaten door Audio en na een bespreking/validatie van de analyse 
van de resultaten op het MAT, stelt Audio 5 organisatiebrede verbetertrajecten voor: 

1. Het versterken van het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen om de 
beleidsdoelstelligen en de dienstverlening te realiseren (vraag 17)

Deze aanbeveling wordt reeds volop meegenomen bij de budgetbespesprekingen en bij het 
ombuigingsbeleid.
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2. Het versterken van het projectmanagement van de organisatie(vraag 8)

Deze aanbeveling dient prioritair behandeld te worden.

3. het voeren van kennis- en informatiemanagement, met daaraan verbonden het verhogen van de 
bescherming van vertrouwelijke informatie, toegangsbeheer van software-systemen (vraag 59)

Deze aanbeveling wordt reeds meegenomen bij de uitvoering van het traject informatieveiligheid dat 
volop in uitwerking is.

4. Het strategisch beheer en sterker opvolgen en bewaken van samenwerkingsverbanden met 
externe partners, zodat de uitbestede activiteiten sterk beheerst worden (vraag 56)

De samenwerkingsovereenkomsten met de externe partijen zijn lopende. Deze aanbeveling wordt 
meegenomen bij de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten (voorzien in 2017).

5. Het versterken van de interne communicatie op alle niveaus (vraag 15)

Interne communicatie werd zowel bij de zelfevaluatie als bij het assessment Iip door de externe 
consultants naar voor geschoven. Daarnaast is er een algemeen aanvoelen vanuit het 
managementteam dat het werken rond interne communicatie een prioriteit is om de beoogde 
cultuuromslag te finaliseren.

 

 B . Opvolging aanbevelingen audits via interne verbetertrajecten/op de planning voor 2015-2016

Het MAT bundelde de 10 aanbevelingen van de externe consultants naar 9 organisatie brede 
verbetertrajecten (interne communicatie komt zowel voor bij de Iip-audit als bij de zelfevaluatie), 
waarna de prioriteiten werden vastgelegd.

1. MAT 24 maart 2015

Het MAT besliste in zitting van 24 maart 2015 om:

- de stand van zaken rond de opvolging van Iip-audit en de zelfevaluatie op te nemen als vast 
agendapunt op het managementteam.

- naast de 9 bovenvermelde aanbevelingen van de externe consultants die opgenomen worden via 
interne verbetertrajecten nog een 10de verbetertraject toe te voegen  dat een substantiële impact 
heeft op de interne werking - het traject dienstverlening: de stad wenst immers voortdurend en 
blijvend aandacht te besteden aan een optimale dienstverlening aan haar burgers.

- akkoord te gaan met volgend plan van aanpak: samenwerking en afstemming met het OCMW, 
opmaak prioriteitenlijst, samenstelling en taak startwerkgroepen.

2. MAT 21 april 2015

Het MAT besliste in zitting van 21 april om van de tien prioritaire organisatie brede verbetertrajecten 
de volgende 4 verbetertrajecten prioritair aan te pakken:
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1. Aandacht voor teams en leidinggevenden:
Binnen de gewenste cultuuromslag is de aandacht voor de teams en de leidinggevenden één van de 
cruciale veranderingen binnen de organisatie. Op vandaag wordt hier al concreet aan gewerkt.

2. Interne communicatie:
Interne communicatie is zowel bij de zelfevaluatie als bij het assessment Iip door de externe 
consultants als aanbeveling naar voor geschoven. Daarnaast is er een algemeen aanvoelen vanuit het 
managementteam dat het werken rond interne communicatie een prioriteit is om de beoogde 
cultuuromslag te finaliseren.

3. Projectmanagement:

Een goed uitgewerkt projectmanagement is een belangrijk instrument voor de efficiënte werking van 
de stadsdiensten en voor de uitvoering van het Plan Nieuw Kortrijk.

4. Dienstverlening:

Uit de zelfevaluatie van de stad Kortrijk blijkt dat de dienstverlening aan de burgers goed scoort. 
Toch wil de organisatie blijvend inzetten aan een verdere optimalisering van de dienstverlening. De 
verdere optimalisering van de dienstverlening levert ook een belangrijke bijdrage aan een betere 
interne werking.

Het inzetten op:

- aandacht voor teams en leidinggevenden
- projectmanagement
- dienstverlening

draagt eveneens bij tot de efficiënte inzet van de medewerkers, wat bijdraagt aan de doelstelling om 
tot een vermindering van het personeelsbestand te komen.

Voor elk van deze 4 trajecten is er een startwerkgroep samengesteld met als doel het bepalen van:de 
scoop, timing en prioriteiten, samenstelling projectgroep en wijze van toewijzing, mandaat 
projectleider, risico's en valkuilen. Aan iedere startwerkgroep werd een directeur, die evenwel geen 
trajectleider mag zijn, toegevoegd.

Deze verbetertrajecten zullen telkens worden gematcht met de conclusies van het Iip-rapport en de 
resultaten van de zelfevaluatie.

Juridische grond
Artikel 99 van het gementedecreet bepaalt dat de gemeenten instaan voor de opbouw van een 
intern controlesysteem.

Conform artikel 100 van het gemeentedecreet, stelt de secretaris het intern controlesysteem vast, na 
overleg met het managementteam.

Conform artikel 101 van het gemeentedecreet staat de secretaris in voor de organisatie en de 
werking van het intern controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan het college van 
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de jaarlijkse rapportering over de interne controle over de voorbije periode (mei 
2014 - april 2015)

Philippe De Coene

OCMW
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Het OCMW legt de budgetwijziging 2015 voor ter goedkeuring.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Toelichting bij de budgetwijziging

 

1.1.  Budgetwijziging investeringsdienst

In de meerjarenplanning dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 4.833.421 tot 
56.731.488 EUR.

 

Voor 2015 verminderen de transactiekredieten met 55.046 en de desinvesteringen verminderen voor 
2015 met 8.217.871 EUR omdat vele desinvesteringsprojecten verschuiven naar 2016.

 

Voor 2015 vermeerderen de investeringssubsidies met 244.796 EUR

 

1.2.  Budgetwijziging exploitatiedienst

Met deze budgetwijziging verhoogt de Gemeentelijke dotatie met 23.000 EUR tot 12.076.610 EUR.
Hierin is het tekort van de kinderopvang gerekend op 270.000 EUR. Indien het tekort van de 
kinderopvang hoger is, dan betaalt de Gemeente het reëel tekort van de kinderopvang.

De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2015, voor opbrengsten 59.153.403 EUR en voor kosten 
57.656.736 EUR dienen gebracht op respectievelijk 58.638.162 EUR en 56.998.335 EUR,  hetzij een 
procentuele daling met 0,88% bij de opbrengsten en een procentuele daling met 1,15% bij de kosten.
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Exploitatiebudget 2015 oorspr. budget 2015 budgetwijziging

Beleidsdomein algemene 
financiering

13.997.904 14.279.007

Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.400.065 -5.396.374

Beleidsdomein dienstverlening -7.101.172 -7.242.806

Totalen 1.496.667 1.639.827

 

Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.496.667 EUR tot 1.639.827 EUR. Deze 
verbetering wordt voornamelijk verklaard door:

 Verdere focus op essentie

 Geen indexverhoging bij de lonen

 Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie

Argumentatie
1.3   Budgetwijziging liquiditeitenbudget

Voor 2015 vermeerderen de op te nemen leningen van 1.000.000 naar 4.175.000 EUR.

Het kasstroomresultaat berekend vanuit het exploitatieresultaat met toevoeging van de lenings-
lasten (= de autofinancieringsmarge), evolueert van 159.428 EUR naar 281.183 EUR.

 

 2015 oorspr.    
budget

   + /- 2015
BW1

Toekenning gemeentelijke bijdrage

 Basisbedrag

 Kinderopvang

 Compensatie

 Totale toekenning

 

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage

 

11.783.610

     270.000

            0  

12.053.610

 

11.894.182

 

 

 

  23.000

  23.000

 

  98.755

 

11.783.610

     270.000

       23.000

12.076.610

 

11.795.427

Kassaldo      159.428 121.755 281.183
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Het geraamd kasoverschot neemt toe van 159.428 EUR naar 281.183 EUR.

 

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

Besluit
Punt 1
De OCMW-budgetwijziging 2015, zoals vastgesteld door de OCMW-Raad in zitting van 19 november 
2015, goed te keuren.
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Het OCMW legt het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 voor ter goedkeuring. Het budget 
2016 is identiek aan de cijfers zoals opgenomen in het meerjarenplan.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. De financiële nota 2014-2019

 

exploitatie investeringen andere
 

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2014 55.554.165 57.169.708 6.369.619 3.166.947 1.312.787 4.722.228

2015 56.998.335 58.638.162 9.159.854 2.746.686 1.596.222 4.175.000

2016 59.049.335 60.535.264 9.482.341 10.947.558 1.722.034 -1.195.000

2017 60.640.935 62.261.570 12.753.000 4.158.292 1.845.517 9.000.000

2018 62.630.048 63.834.069 11.511.000 3.272.494 1.905.499 9.000.000

2019 64.437.162 66.393.283 7.455.674 12.901.494 2.161.300 -5.000.000

 

Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag 
van 20.500.000,00 EUR  Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van 
22.291.885 naar 32.248.526 EUR.
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Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor alle 
jaren positief. Met uitzondering van 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks positief en de som 
van de jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief, waarmee beantwoord is aan de BBC-
voorwaarden. De aandacht wordt erop gevestigd dat de autofinancieringsmarge 2019 aanvankelijk 
negatief was. Het becijferd tekort van 346.876 EUR is weggewerkt met 379.275 bestemde gelden.

 

 

Argumentatie
2. Gemeentelijke dotatie en kastekorten.

De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019 wordt behouden.

Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen van de 
Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de 
gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage en worden na afsluiting van elke jaarrekening verrekend op 
basis van de werkelijke cijfers. Ingevolge dienstenoverheveling naar het OCMW wordt de 
gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 jaarlijks met 23.000 EUR verhoogd.
Voor de periode 2013-2019 wordt de globale gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 86.693.371 EUR. 
Voor genoemde periode is de behoefte aan gemeentelijke bijdrage 568.428 lager dan de toekenning.
Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan 
gemeentelijke bijdrage.

 

 

 

Toekenning gemeentelijke bijdrage saldo D - E
 

 
basis 

jaarlijks 
+3%

kinder-
opvang

compensatie
convenanten

toekenning

behoefte

 
saldo te 

verrekenen 
met Stad

 

tijdelijk
werkkapitaal

 A B C A+B+C=D E    

saldo        2.431.105

2013 11.107.183   11.107.183 10.942.942 164.241  2.431.105

2014 11.440.398 280.000  11.720.398 11.180.063 540.335  2.431.105

2015 11.783.610 270.000 23.000 12.076.610 11.795.427 281.183  2.431.105

2016 12.137.119 260.000 23.000 12.420.119 12.418.645 1.474  2.431.105

2017 12.501.233 240.000 23.000 12.764.233 12.751.537 12.696  2.431.105
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2018 12.876.270 220.000 23.000 13.119.270 13.583.170 -463.900  2.431.105

2019 13.262.558 200.000 23.000 13.485.558 13.453.159 32.399  2.431.105

TOTAAL 85.108.371 1.470.000 115.000 86.693.371 86.124.943 568.428 0  

  Kasstroomsaldo van periode voorafgaand aan BBC  164.241
 teruggegeven aan 
Stad

  Totaal BBC-meerjarenplan    404.187
 BBC-check: moet 
positief zijn

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

Besluit
Punt 1
Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016, zoals vastgesteld door de OCMW-Raad in zitting 
van 19 november 2015 goed te keuren.


