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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2016_GR_00262 OCMW - Ontslag OCMW-raadslid en 

eedaflegging opvolger - Aktename
1 - 2016_GR_00262 - OCMW - Ontslag OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Mevrouw Carine Vercleyen diende op 30 september 2016 haar ontslag in als OCMW-raadslid met 
onmiddellijke ingang. Conform de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 is de eerste opvolger 
van mevrouw Carine Vercleyen, de heer Johan Coulembier. Hij is bereid om dit mandaat op te nemen. 
Betrokkene legde daartoe in handen van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van 
de stadssecretaris de eed af. De gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te nemen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden 
verkozen, waaronder mevrouw Carine Vercleyen. Als opvolgers van mevrouw Carine 
Vercleyen werden verkozen: 1. Johan Coulembier 2. Hans Dhondt.
Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van zowel de werkende leden 
als de opvolgers onderzocht en goedgekeurd.

Argumentatie
Mevrouw Carine Vercleyen diende op 30 september 2016 haar ontslag in als OCMW-raadslid bij de 
voorzitter van de gemeenteraad en dit met onmiddellijke ingang. De heer Johan Coulembier is als 
eerste opvolger bereid om het mandaat van mevrouw Carine Vercleyen op te nemen.
De geloofsbrieven werden conform artikel 16 §4 van het OCMW-decreet voorgelegd aan de voorzitter 
van de gemeenteraad, die ze onderzocht en goedgekeurd heeft.

Op 13 oktober 2016 legde de heer Johan Coulembier in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris de eed af. Er werd daarvan een proces-
verbaal van eedaflegging opgemaakt.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 10, 16, 
17 en 26.

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

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Carine Vercleyen als OCMW-raadslid en van het proces-
verbaal van eedaflegging van de heer Johan Coulembier als OCMW-raadslid, in vervanging van 
mevrouw Carine Vercleyen.

Bijlagen
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- gemeenteraadsbeslissing van 02.01.2013, punt 7.pdf
- onstlagbrief Carine Vercleyen 30.09.2016.pdf
- geloofsbrieven Johan Coulembier.pdf
- proces-verbaal van eedaflegging 13.10.2016.pdf

2 2016_GR_00252 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging leden algemene vergadering 
vanuit de culturele sector - Aktename

2 - 2016_GR_00252 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging leden algemene vergadering vanuit de culturele sector - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de aktename van de vervanging van drie leden van de algemene vergadering van de 
vzw Ontmoetingscentra Kortrijk vanuit de culturele sector.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 10 oktober 2016 laat de secretaris van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk 
weten dat er wijzigingen zijn, meer bepaald drie vervangingen, in de samenstelling van de 
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk en dit voor wat betreft de 
vertegenwoordigers van de culturele sector.

Argumentatie
De gemeenteraad nam in zitting van 7 april 2014 akte van de zeventien vertegenwoordigers van de 
culturele sector in de algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk:

1. OC Aalbeke: Dhr. Destoop Frans
2. OC Aalbeke: Mevr. Derde Jorinde
3. OC De Wervel: Dhr. Vanneste Henri
4. OC De Wervel: Mevr. Helga Kints
5. OC Marke: Dhr. Dejaeghere Lieven
6. OC Marke: Dhr. Desmet Rik
7. OC De Troubadour: Dhr. Doolaeghe Franky
8. OC De Troubadour: Dhr. Lietaer Filip
9. OC De Vonke: Dhr. Sabbe Jan

10. OC De Vonke: Dhr. Verhaeghe Bart
11. Buurthuis 't Molenheem: Dhr. Soens Pieter
12. Buurthuis 't Molenheem: Dhr. Cottenier Raf
13. Buurthuis Rollegem: Dhr. Roger Lesaffre
14. Buurthuis Rollegem: Dhr. Dag Geeraert
15. Buurthuis 't Kastanjehuis: Dhr. Possenier Pieter
16. Buurthuis 't Kastanjehuis: nog niet gekend
17. Buurthuis 't Senter: Dhr. Vanwildemeersch Filip

De gemeenteraad nam in zitting van 29 juni 2015 akte van:

- de vervanging van mevrouw Jorinde Derde door de heer Bart Chiers in de algemene vergadering van 
de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor OC Aalbeke.
- de toetreding van mevrouw Heidi Tiebergyn in de algemene vergadering van de vzw 
Ontmoetingscentra Kortrijk voor Buurthuis ’t Kastanjehuis.
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Thans liggen de volgende vervanging voor:

- de heer Jean-Marie Stichelbout vervangt De heer Bart Chiers, voor OC Aalbeke
- de heer Carlo Herpoel vervangt de heer Bart Verhaeghe voor OC De Vonke
- de heer Mathias Vandenbossche vervangt de heer Jan Sabbe voor OC De Vonke 

Artikel 6 van de statuten bepaalt:

“§1. De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.
Enkel aan de effectieve leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op 
de algemene vergadering toe.

§2. De vereniging heeft volgende effectieve leden:
……
Categorie B: zeventien vertegenwoordigers van de culturele sector, waarvan twee per 
ontmoetingscentrum/buurthuis, voorgedragen door het respectievelijke lokale beheerscomité, en één 
voorgedragen door 't Senter
……”

Artikel 14 van de statuten bepaalt:

“De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.
……” 

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

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de vervanging van de heer Bart Chiers door de heer Jean-Marie Stichelbout in de 
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor OC Aalbeke.

Punt 2
Akte te nemen van de vervanging van de heer Bart Verhaeghe door de heer Carlo Herpoel in de 
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor OC De Vonke.

Punt 3
Akte te nemen van de vervanging van de heer Jan Sabbe door de heer Mathias Vandenbossche in de 
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor OC De Vonke.

Bijlagen
- statuten VZW OC.pdf
- mail Nicolas Vanlerberghe 10-10-2016.pdf
- Algemene vergadering vzw OC.pdf

3 2016_GR_00278 Vereniging Ons Tehuis - 
Meerjarenplanaanpassing_2 2014-2019, 
budgetwijziging 2016, budget 2017 - 
Goedkeuren

3 - 2016_GR_00278 - Vereniging Ons Tehuis - Meerjarenplanaanpassing_2 2014-2019, budgetwijziging 2016, budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol
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Beknopte samenvatting
De Vereniging Ons Tehuis legt haar meerjarenplanaanpassing 2014-2019_2 ter goedkeuring en de 
budgetwijziging 2016 en het budget 2017 voor aktename voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 10 oktober 2016 volgende documenten aan 
de gemeenteraad voor te leggen:
1- Budgetwijziging 2016 (past binnen het meerjarenplan)
2- Meerjarenplanaanpassing 2014-2019_2
3- Budget 2017 (past binnen het meerjarenplan)

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, Kortrijk, 
Poperinge, Waregem en Wervik.

Conform Omzendbrief BB 2013/06 moet, in geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere OCMW’s 
de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget als het past binnen het meerjarenplan.

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
* budgetwijziging 2016 : voornamelijk overdracht transactiekredieten 2015.  Zowel het resultaat op 
kasbasis als de autofinancieringsmarge evolueren positief.

* meerjarenplan 2014-2019_2 : dit betreft louter een aanpassing aan de realiteit.  Het resultaat op 
kasbasis en de AFM komen niet in het gedrang.

* budget 2017 : past in het meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis en de AFM eindigen positief.

Besluit
Punt 1
De meerjarenplan 2014-2019_2 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren.

Punt 2
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2016 van de Vereniging Ons Tehuis.

Punt 3
Kennis te nemen van het budget 2017 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
- 001-brief.pdf
- 002-budgetwijziging 2016.pdf
- 003-meerjarenplanaanpassing.pdf
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- 004-budget 2017.pdf
- G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/statuten VOT.pdf
- Omzendbrief_BB_2013_6.pdf

4 2016_GR_00277 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag 
en toelichting

4 - 2016_GR_00277 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en 
toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Catherine Waelkens in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

5 2016_GR_00281 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - 
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Buitengewone algemene vergadering van 9 
december 2016 - Goedkeuren agenda - 
Bepalen mandaat vertegenwoordiger

5 - 2016_GR_00281 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Figga nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn buitengewone algemene vergadering op 9 
december 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze buitengewone algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering 
te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Figga op 9 december 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te 
bepalen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren A. Cnudde en S. Vanneste aan te 
duiden als vertegenwoordigers en de heer P. Lombaerts aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Het budget 2017 wordt gunstig geadviseerd, met deze verduidelijking :
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In het voorgelegde budget 2017 is de impact van de kapitaalsverhoging voor Eandis Assets (die niet 
doorgaat) nog opgenomen.  Deze kapitaalsverhoging zou gefinancierd worden met een lening en 
heeft derhalve geen casch impact op het dividend 2016.

De gelden staan momenteel nog bij Eandis Assets tot de akte verleden wordt, vandaar dat ze ook nog 
formeel in het budget zijn opgenomen.  Van zodra ze teruggestort worden, verdwijnt aan de actief-
zijde 18 mio aan aandelen in Eandis Assets en aan de passief-zijde de leningen die ter financiering 
werden afgesloten.

In het budget zijn voor 2017 zowel de inkomsten uit dividenden Eandis Assets, als de rente van de 
betreffende leningen opgenomen, deze vallen dus weg.  Dit heeft echter geen impact op het 
uitkeerbaar dividend, het saldo werd in 2017 gereserveerd om op termijn kapitaal te kunnen aflossen.  
Het dividend 2016 kan doorgetrokken worden voor de volgende jaren, door het niet realiseren van de 
operatie zullen er uit deze activiteit dan ook geen bijkomende inkomsten gehaald worden.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 9 december 2016.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste 
punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- geconsolideerde statuten 2014.pdf
- GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
- FG-BAV-CO-20161209 GEMEENTEN.pdf
- Budget FIGGA 2016-2017.pdf
- Prognose dividend.pdf
- Strategische nota 2017.pdf

6 2016_GR_00276 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Verslag en toelichting

6 - 2016_GR_00276 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en 
toelichting.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: "De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon).

7 2016_GR_00279 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Buitengewone algemene 
vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat

7 - 2016_GR_00279 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Psilon 
op 13 december 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze buitengewone algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze buitengewone algemene 
vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 10 oktober 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Psilon op 13 december 2016.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

De agenda omvat :
1. goedkeuring werkprogramma 2017
2. goedkeuring begroting 2017

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. Lombaerts, 
mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, elk met 925 
stemmen voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Gunstig advies voor het budget 2017.  Er is geen bijdrage van de stad nodig.

De vraag kan gesteld worden of een meerjarenplan voor Psilon niet wenselijk zou zijn?  Zo zou bij 
nieuwe investeringen ook de impact hiervan op de exploitatie opgevolgd kunnen worden.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 13 
december 2016.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 13 december 2016, waarvoor een beslissing moet 
worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- uitnodiging.pdf
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- PSILON - werkprogramma 2017.pdf
- PSILON - begroting 2017 - resultaat.pdf
- PSILON - begroting 2017 -- onderhoudsinvesteringen.pdf
- 20160614 gecoordineerde statuten.docx
- GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf

8 2016_GR_00280 Intercommunale Leiedal - buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2016 
- Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Leiedal nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn buitengewone algemene vergadering op 15 
december 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 6 oktober 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 15 december 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Jaaractieplan en begroting 2017
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017
3. Benoeming Commissaris-Revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Varia

Voor wat betreft agendapunt 4: “Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten” is er momenteel 
geen interesse en is het dus niet nodig een beslissing te nemen hieromtrent.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-C 
Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt na 
de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
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Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
In het budget 2017 wordt de bijdrage van de stad niet geïndexeerd.  De uurtarieven daarentegen 
toegepast in het kader van de exclusieve dienstverlening worden vanaf 01/01/2017 wel geïndexeerd.

Het zou zinvol zijn om niet enkel de vergelijking met het jaar 2017 uit het mjp te maken, maar het 
volledig mjp te vermelden.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intercommunale Leiedal op 15 december 2016.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 15 december 2016, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- 03-Bijlage 2 - Ontwerp Jaaractieplan 2017 Leiedal.pdf
- 01-uitnodiging.pdf
- 02-agenda.pdf
- 04-benoeming commissaris-revisor Leiedal.pdf
- 05-overzicht wederzijdse exclusieve samenwerking.pdf
- 06-aanstiplijst.pdf
- statuten.pdf
- GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf

9 2016_GR_00255 Immobiliën (immo 2016/018) - Affectatie van 
2 percelen grond gelegen Stasegemsestraat 
86 en 88 te Kortrijk tot het openbaar domein. 
- Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De stad heeft in 1977-1978 de woningen gelegen Stasegemsestraat 86 en 88 aangekocht in het kader 
van de strijd tegen de ongezonde huisvesting en voor de realisatie van de rooilijn van de Pieter de 
Conincklaan. De woningen werden gesloopt en in de plaats werd een groenzone - fietspad - 
groenzone aangelegd. Naar aanleiding van een concrete bouwaanvraag werd vastgesteld dat de beide 
percelen in het kadaster hun kadasternummer behouden hebben, terwijl ze in de praktijk aangelegd 
en beschouwd worden als openbaar domein. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om beide 
percelen te affecteren tot het openbaar domein.
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Beschrijving
Aanleiding en context
De stad heeft in 1977-1978, 2 woningen aangekocht gelegen Stasegemsestraat nrs. 88 en 86 te 
Kortrijk. De aankoop van de woning nr. 88 was met het oog op de verwezenlijking van de 
rooilijnen van de Pieter de Conincklaan; de aankoop van nr. 86 was met het oog op de strijd 
tegen de ongezonde huisvesting. De akte aankoop van nr. 88 werd verleden op 06 februari 
1978 (beslissing gemeenteraad d.d. 08 juli 1977); van nr. 86 op 10 november 1978 (beslissing 
gemeenteraad d.d. 08 september 1978.)

De woningen werden gesloopt en op de grond waarop de woningen stonden, werd er een 
groenstrook - voetpad - groenzone aangelegd zodat deze gronden in de praktijk als deel van 
het openbaar domein worden beschouwd.

Naar aanleiding van een bouwaanvraag voor het verbouwen van de aangelande woning 
gelegen Stasegemsestraat nr. 84 werd er vastgesteld dat beide eigendommen hun kadastraal 
nummer hebben behouden (Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, nrs. 148/R2 en 148/S2), terwijl ze 
in de praktijk deel uitmaken van het openbaar domein.

De vergadering van Forum II op 30 september 2016 heeft deze overdracht van beide percelen 
naar het openbaar domein gunstig geadviseerd, aangezien deze op heden reeds feitelijk als 
openbaar domein worden beschouwd door de aanleg van een groenstrook - voetpad - 
groenzone. Bovendien is het wenselijk dat bij een eventuele toekomstige heraanleg van het 
kruispunt over de volledige breedte van de straat (van gevel tot gevel) kan beschikt worden.

Argumentatie
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze gronden, die in de praktijk reeds 
aangelegd zijn als openbaar domein, tot het openbaar domein van de stad te affecteren.

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

Besluit
Punt 1
De gronden gelegen Stasegemsestraat 86 en 88 en kadastraal gekend Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, 
nrs. 148/R2 en 148/S2 te affecteren tot het openbaar domein van de stad.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Beslissing gemeenteraad en akte nr. 88.pdf
- Beslissing gemeenteraad en akte nr. 86.pdf
- Foto's bij bouwaanvraag.pdf
- Foto's situatie.pdf

10 2016_GR_00263 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Verlenging overeenkomst met de federale 
overheid inzake de bemiddelingsambtenaar 
2016-2017 - Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Evi Holderbeke
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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale 
overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking 
tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling 
van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. 
Deze overeenkomst werd reeds acht maal verlengd. De federale overheid vraagt opnieuw om de 
overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de 
federale overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering 
met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een 
subsidie voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf 
de aanstellingsdatum van betrokkene. Deze overeenkomst werd reeds acht maal voor een 
nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de respectievelijke gemeenteraadszittingen van 
25 november 2008, van 9 november 2009, van 11 oktober 2010, van 12 september 2011, van 
12 november 2012, van 10 februari 2014, van 9 februari 2015 en van 14 maart 2016.
De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van 
één jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde 
overeenkomst van vorig werkjaar.

Het subsidiebedrag van 53.600 euro is hetzelfde als vorig jaar. Eventuele meerkosten van het 
project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de 
overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten.

 

Argumentatie
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad 
die veilig en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).
De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de 
optie van bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve 
manier recht te zetten. Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld meewerken 
met de ploegen die de stad proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het inhoudt om een 
stad proper te houden. Bij burenruzies wordt er samen met de partijen naar een oplossing 
toegewerkt. Dergelijke constructieve oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor zorgen dat er 
zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Inkomsten: 53.600 euro (cf. art. 11-15 van de overeenkomst)

- een eerste helft van 26.800 euro wordt gestort bij het bezorgen van de ondertekende overeenkomst

- de tweede helft van 26.800 euro wordt gestort na ontvangst van het evaluatierapport, het financieel 
dossier en de schuldvordering (na afsluit van het bemiddelingsjaar 2016-2017)
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Besluit
Punt 1
De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk voorzien door het KB van 28 januari 
2014 betreffende de bemiddeling i.k.v. de gemeentelijke administratieve sancties, zoals bijgevoegd in 
bijlage, goed te keuren.

Punt 2
Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te 
sturen aan de administratie van Grootstedenbeleid.

Bijlagen
- Overeenkomst federale staat en stad Kortrijk ikv GASbemiddeling 2016-2017.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Evi Holderbeke

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale overheid in 
het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de 
jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling van de 
bemiddelingsambtenaar, en werd reeds zeven maal voor een nieuwe periode van één jaar verlengd. Artikel 4 
van voornoemde overeenkomst bepaalt dat de bemiddelingsambtenaar werkzaam is op het niveau van het 
voormalig gerechtelijk arrondissement en dat de stad zich ertoe verbindt om hiertoe partnerships aan te gaan 
met de gemeenten van dit gebied.

In het verleden werden hiertoe reeds overeenkomsten aangegaan met de volgende lokale besturen:  in 2009 
met Roeselare, Izegem, Hooglede, Lendelede en Kuurne (PZ RIHO en PZ Vlas);
in 2010 met Harelbeke en Deerlijk (PZ Gavers);
in 2011 met Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke (PZ MIDOW);
in 2012 met Wevelgem, Ledegem en Menen (PZ Grensleie);
in 2016 met Zwevegem (PZ MIRA).

Deze nota legt de samenwerking voor met de stad Waregem. 
Waregem behoort tot de Politiezone Mira, die tot op heden de enige PZ is binnen het gerechtelijk 
arrondissement waar de bemiddelaar nog niet volledig werkzaam is.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 8 oktober 2007 werd beslist om een overeenkomst af te sluiten met 
de federale staat aangaande de terbeschikkingstelling van een voltijds 
bemiddelingsambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze 
overeenkomst werd reeds acht maal voor een nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in 
de respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25 november 2008, van 9 november 2009, 
van 11 oktober 2010, van 12 september 2011, van 12 november 2012, van 10 februari 2014, 
van 9 februari 2015 en van 14 maart 2016.

In artikel 4 van deze overeenkomst is vermeld dat de stad er zich toe verbindt partnerships 
aan te gaan met de gemeenten uit het voormalig gerechtelijk arrondissement. De 
voorwaarden van deze partnerships dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. In 
zitting van 8 april 2008 ging het college principieel akkoord met het ontwerp van een 
dergelijke samenwerkingsovereenkomst die aan de geïnteresseerde gemeenten zou worden 
voorgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt op basis van een model van de dienst 
Grootstedenbeleid. Hierin worden de wederzijdse afspraken omtrent de inzet van de  
bemiddelingsambtenaar verduidelijkt. 
De overeenkomst bepaalt dat de stad Kortrijk een overeenkomst heeft afgesloten met de 
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federale overheid en binnen dit kader een bemiddelingsambtenaar aanstelt voor het 
gerechtelijk arrondissement Kortrijk. 
De stad Kortrijk staat in voor het administratieve en financiële beheer van de 
arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar. Het takenpakket van de 
bemiddelingsambtenaar wordt eveneens verduidelijkt in de overeenkomst. De stad Kortrijk 
verbindt er zich toe om een bureelruimte, het nodige materiaal en administratieve 
ondersteuning te bieden die nodig is voor de uitoefening van de functie van 
bemiddelingsambtenaar. Het administratief en boekhoudkundige beheer van de 
samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en de federale overheid 
wordt door de stad waargenomen. 
De deelnemende gemeenten engageren zich om een ruimte ter beschikking te stellen 
voor bemiddelingsgesprekken, hun reglementen over te maken en de verschillende actoren 
die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties op de hoogte te brengen 
over de samenwerking met de bemiddelingsambtenaar. 
Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook de financiering van het project. De stad Kortrijk 
ontvangt voor het werkingsjaar 2015-2016 van het project een subsidie van 53.600 euro van 
de federale overheid. Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage 
overschrijden, verbinden de deelnemende steden en gemeenten en de stad Kortrijk zich 
ertoe om een procentuele bijdrage te leveren ter betaling van de meerkost. Deze 
procentuele bijdrage staat in verhouding tot het aantal behandelde dossiers per 
deelnemende gemeente. 

In het verleden werden hiertoe reeds overeenkomsten aangegaan met de volgende lokale 
besturen:  in 2009 met Roeselare, Izegem, Hooglede, Lendelede en Kuurne (PZ RIHO en PZ 
Vlas);
in 2010 met Harelbeke en Deerlijk (PZ Gavers);
in 2011 met Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke (PZ 
MIDOW);
in 2012 met Wevelgem, Ledegem en Menen (PZ Grensleie);
in 2016 met Zwevegem (PZ MIRA).

Waregem is het tweede lokaal bestuur van PZ Mira dat een overeenkomst inzake de 
bemiddeling wenst af te sluiten. De stad Waregem keurde voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst reeds éénzijdig goed in de zitting van de Gemeenteraad van 6 
september 2016. 

Argumentatie
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad die veilig 
en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).

De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de optie van 
bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve manier recht te zetten. 
Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld meewerken met de ploegen die de stad 
proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het inhoudt om een stad proper te houden. Bij 
burenruzies wordt er samen met de partijen naar een oplossing toegewerkt. Dergelijke constructieve 
oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor zorgen dat er zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

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

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de stad Waregem inzake de 
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de 
aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, waarvan de tekst opgenomen is in 
bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- Overeenkomst bemiddeling Kortrijk-Waregem (nog te ondertekenen door Kortrijk).pdf
- Bijlage bij overeenkomst : aanstelling bemiddelingsambtenaar
- Bijlage bij overeenkomst: aanstelling Evi Holderbeke als bemiddelingsambtenaar.pdf
- Financiele richtlijnen  dienst Grootstedenbeleid - stad Kortrijk 2015-2016.pdf
- Overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk betreffende de bemiddeling ikv 

GAS 2015-2016 (ondertekend).pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Geert Hillaert

Beknopte samenvatting
In de Gemeenteraad van 11 december 2006 werd akkoord gegaan met de oprichting van het 
Kenniscentrum Vlaamse Steden en werd ingestemd met een eerste samenwerkingsovereenkomst voor 
de periode 2007 tot en met 2011.

In de Gemeenteraad van 16 november 2011 werd beslist deze overeenkomst met vijf jaar te 
verlengen, namelijk van 2012 tot en met 2016.

De Gemeenteraad wordt verzocht om deze overeenkomst voor een derde termijn te verlengen en dit 
voor de periode 2017 - 2021.

Beschrijving
Aanleiding en context
In november 2006 besliste de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Vlaamse centrumsteden (waaronder Kortrijk) en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten met betrekking tot de oprichting van een interlokale vereniging "Kenniscentrum 
Vlaamse Steden" goed te keuren.

Deze samenwerkingsovereenkomst ging in op 1 januari 2007 voor een periode van vijf jaar. 
In november 2011 werd deze overeenkomst voor een eerste maal met vijf jaar verlengd. Deze 
overeenkomst loopt af op het einde van het huidige kalenderjaar. Er wordt voorgesteld om 
deze overeenkomst opnieuw voor vijf jaar te verlengen en dit voor de periode 2017 - 2021.

Argumentatie
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden is een samenwerkingsverband tussen de 13 Vlaamse 
centrumsteden en de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De doelstelling van het Kenniscentum is om de aanwezige kennis in de centrumsteden inzake 
stedelijke ontwikkelingen te verzamelen, te ontsluiten en te gebruiken om zowel het eigen beleid in de 
steden als het stedelijk beleid van de centrale overheden (Vlaanderen, België, Europa) te inspireren.

De facetten van stedelijkheid die opgenomen worden, zijn:
1. Identiteit van de stad
2. Diversiteit en sociaal kapitaal
3. Dynamiseren en economische hefbomen
4. Fysieke en sociale vernieuwing
5. Stedelijk burgerschap
6. Bestuurlijke capaciteit en organiserend vermogen

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het jaarlijkse  lidmaatschapsgeld van 13.572,00 € (jaarlijks geïndexeerd) voor het Kenniscentrum 
Vlaamse Steden voor de periode 2017 tot en met 2021 te voorzien. Budgetsleutel 2017 - 2021/GBB-
CBS/0119-01/6150006/IE-GEEN : uitgave 13.572€.

Advies
Johan Vanhoutte
Geen advies ontvangen
graag een visum

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van het evaluatieverslag 2012- 2015 van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum 
Vlaamse Steden.

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden met vijf 
jaar te verlengen startend vanaf 1 januari 2017.

Punt 3
De jaarlijkse bijdrage (lidmaatschap) op 13.572,00 € (jaarlijks geïndexeerd) te bepalen.

Bijlagen
- samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2021 def.pdf
- gunstig visum.pdf
- Evaluatie 2015 Kenniscentrum
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Marianne De Meyere

Beknopte samenvatting
In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 is door Designregio Kortrijk vzw een 
projectvoorstel ingediend voor het versterken van het concurrentievermogen van kmo’s . Designregio 
Kortrijk vzw heeft zijn partners, m.n. Voka, Biënnale Interieur vzw en de Stad Kortrijk aangezocht om 
als copromotor mee te werken aan het project. Het project is goedgekeurd en loopt van 1 april 2016 
tot 31 maart 2018. Deze nota regelt de deelname aan het project CREMABI (CREatieve MAtchmaking 
voor Bedrijfsmodel Innovatie) en de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van het EFRO 
Vlaanderen Programma (2014-2020) tussen de promotor Designregio Kortrijk vzw en de 
copromotoren.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van het operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 is een 
projectoproep gelanceerd onder Prioriteit 2 - Versterken van het concurrentievermogen van 
kmo’s met specifieke doelstelling 3 – Kennis over en implementatie van innovatieve 
bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren. Designregio Kortrijk vzw heeft een projectvoorstel 
ingediend waarin een match wordt voorgesteld tussen ondernemers uit de traditionele sectoren 
met ondernemers uit de creatieve en culturele sectoren. Het project is eind januari 2016 
ingediend en in juli 2016 goedgekeurd. Designregio Kortrijk vzw heeft de medewerking 
gevraagd aan zowel Voka, Biënnale Interieur vzw als aan de Stad Kortrijk voor de uitwerking 
van het project.  

Argumentatie
INHOUD VAN HET PROJECT

DOELSTELLING: Het project heeft als doel het bevorderen van het ondernemerschap, het versterken 
van concurrentievermogen en het stimuleren van internationale oriëntatie van kmo’s. Een sterk 
economisch weefsel moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan de snel veranderende wereld. De 
traditionele sectoren missen vaak middelen, kennis en tijd om laagdrempelige pistes tot innovatie te 
onderzoeken en te doorlopen. Designregio Kortrijk zal in het kader van dit project bedrijven uit de 
traditionele sectoren aan de hand van 3 reeksen van activiteiten stimuleren en begeleiden in het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe product-dienst combinaties via creatieve 
matchmaking:

1. netwerkevents organiseren, waar ondernemers uit de traditionele sectoren een netwerk 
opbouwen van ondernemers uit de creatieve en culturele sectoren

2. matchmaking tussen deze 2 types ondernemers realiseren, m.a.w. hen met elkaar koppelen 
en nadien begeleiden in hun samenwerking om tot resultaten met economische meerwaarde 
te komen

3. bewustwordings- en sensibiliseringsacties opzetten door het tonen van best cases uit eigen 
regio en daarbuiten om ondernemers uit de traditionele sectoren te overtuigen van het 
waarde potentieel van samenwerkingen met ondernemers uit de creatieve en culturele 
sectoren in functie van bedrijfsmodelinnovatie.
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De activiteiten worden in nauwe samenwerking met Flanders DC, Agentschap voor Innovatie en 
Ondernemen en de andere regionale hubs uitgerold.  

PARTNERS: Designregio Kortrijk vzw is promotor van het project en in functie van de realisatie van de 
projectdoelstellingen wordt samengewerkt met 3 partners van Designregio Kortrijk vzw als 
copromotoren: Voka, Biënnale Interieur vzw en de stad Kortrijk. De overige partners van Designregio 
Kortrijk vzw, nl. de Intercommunale Leiedal en Howest worden enkel inhoudelijk betrokken. 

ACTIVITEITEN: De activiteiten zijn opgedeeld in verschillende werkpaketten en bestaan hoofdzakelijk 
uit activiteiten die reeds ontwikkeld en in uitvoering zijn door Designregio Kortrijk vzw en de partners. 
Het project CREMABI is daarom een bestendiging en voortzetting van deze activiteiten, maar biedt 
daarnaast ook de mogelijkheid om de diverse activiteiten en evenementen nog verder uit te werken, 
uit te breiden en vernieuwende elementen eraan toe te voegen. Naargelang het werkpakket zijn de 
copromotoren meer of minder betrokken. 

WP1 – Projectmanagement, incl. afstemming met andere Vlaamse hubs

WP2 – Netwerking: Buda Libre, Biënnale Interieur (niet-commercieel stadsprogramma)

WP3 – Matchmaking en begeleiding: Kiosk & Vitrines, Walking Windows, BudaLab, 5X5, Design Shot

WP4 – Bewustwording: stand 5X5 op Interieur, Week van het Ontwerpen, regio tour, 
Architectuurkaart.be

WP5 – Communicatie: Makers, activiteiten specifieke communicatie, EFRO-communicatie.

PERIODE: van 01/04/2016 tot 31/03/2018 

BUDGET: Het totale projectbudget bedraagt 1.381.884 euro. Er is 40% EFRO subsidie = 552.754 euro 
en 60% eigen middelen = 829.130 euro.

Het aandeel dat voor de stad voorzien is, bedraagt:

 personeelskost: 25.000 euro (21.739,83 euro personeelskost + 3260,87 euro overhead). De 
personeelskost wordt gerekend over 2 jaar en komt overeen met ½ dag halftijdse loonkost, 
per week.

 werkingskost: 10.000 euro.

Daar tegenover staat een return van 10.000 euro zodat de uitgaven aan de werkingskost 
gecompenseerd wordt met de inkomsten van de subsidie.

Voor 2017 is een budget voorzien op 0510-00 EUR14 voor een bedrag van 10.000 euro. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Bij de opstart van het project dient een samenwerkingsovereenkomst van het EFRO Vlaanderen 
Programma (2014-20120) afgesloten te worden tussen de promotor Designregio Kortrijk vzw en de 
copromotoren Voka, Biënnale Interieur vzw en de Stad Kortrijk. Dit is een standaardovereenkomst van 
het Programma die de verplichtingen van de promotor en copromotoren regelt.

Juridische grond
/

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel 0510-00 EUR14 voor boekjaar 2017

Uitgaven: 10.000€

Inkomsten: 10.000€

Besluit
Punt 1
De deelname aan het project CREMABI  – CREatieve MAtchmaking voor Bedrijfsmodel Innovatie, goed 
te keuren.

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst EFRO Vlaanderen Programma (2014-2020) tussen Designregio 
Kortrijk vzw en de Stad Kortrijk, zoals opgenomen in de bijlage, goed te keuren.

Punt 3
Akkoord te gaan met de inbreng van een personeelskost van 25.000 euro (½ dag halftijdse loonkost 
Marianne De Meyere, per week voor 2 jaar) en een werkingskost van 10.000 euro.

Punt 4
De nodige bedragen te voorzien in de begroting 2017 voor het project CREMABI op 0510-00 EUR14.

Bijlagen
- CREMABI_projectDefinitie.pdf
- CREMABI_kostendetail.pdf
- CREMABI_Samenwerkingsovereenkomst.pdf



 

 

Samenwerkingsovereenkomst 
EFRO Vlaanderen Programma (2014-2020) 

 
Prioritaire As 2, Operationele doelstelling 3, oproep nr. 104, 

Projectnummer 1000, 
CREMABI 

Goedgekeurd op Comité van Toezicht van 08/07/2016 

 
Tussen 

Designregio Kortrijk vzw, vertegenwoordigd door de heer Dominiek Callewier, in zijn hoedanigheid van 
Voorzitter van de Raad van Bestuur,  

Adres: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 

hierna de “promotor” genoemd. 

 

En 

Voka West-Vlaanderen Kamer Van Koophandel vzw, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Tanghe, in zijn 
hoedanigheid van Algemeen Directeur,  

Adres:  Hoogstraat 4, 8000 Brugge 

hierna de “copromotor 1” genoemd. 

En 

Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, in zijn hoedanigheid van 
Burgemeester,  

Adres: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 

hierna de “copromotor 2” genoemd. 

En 

Biënnale Interieur vzw, vertegenwoordigd door de heer Jo Libeer, in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd 
Bestuurder,  

Adres Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk 

hierna de “copromotor 3” genoemd. 

 

Wordt een overeenkomst afgesloten met als voorwerp de uitvoering van het EFRO-project ‘CREMABI’ met 
projectnummer 1000 dat goedgekeurd werd op 08 juli 2016, hierna het EFRO-project genoemd. Met EFRO-
project wordt een project bedoeld dat in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt 
uitgevoerd. Het programma is terug te vinden op www.efro.be en wordt beheerd door het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. 

 

Artikel 1: Basisverplichtingen 
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In overeenstemming met het contract tussen de promotor en het Agentschap Innoveren & Ondernemen, 
entiteit Europa Economie van 26 september 2016, hierna “EFRO-contract” genoemd, voeren de promotor en 
de copromotoren het goedgekeurde EFRO-project volledig uit, zoals geformuleerd in artikel 7 van het EFRO-
contract. 

 

Artikel 2: Naleving EFRO-regelgeving 

Alle voornoemde partijen verbinden zich ertoe om in het kader van het project de Europese en EFRO-
regelgeving na te leven. Alle bepalingen en verplichtingen die voortvloeien uit het EFRO-contract, de laatste 
versie van de projectdefinitie en van de EFRO-gidsen gelden onverminderd voor zowel de promotor als de 
copromotoren. 

 

Artikel 3: Financiering en betalingen 

De promotor en copromotoren verbinden zich ertoe het niet-subsidiabele deel zelf te financieren. 

De copromotor verbindt zich ertoe alle nodige informatie zoals vermeld in de laatste versie van de ‘Praktische 
gids subsidiabiliteit en projectuitvoering’ tijdig te bezorgen aan de promotor, meer bepaald minstens 3 weken 
voor de indiendatum van de rapporten. Alle bewijsmateriaal dat later wordt aangeleverd, verschuift 
automatisch naar de volgende rapporteringsperiode. De promotor verzamelt, coördineert en verifieert de 
nodige informatie van zichzelf en van de copromotoren voor aangifte van de verschillende uitgaven ter bewijs 
van de betalingsaanvragen. Uitsluitend de promotor dient de betalingsaanvraag in via de EFRO-applicatie. 

De promotor is verantwoordelijk voor de coördinatie van het EFRO-project, het management, de inhoud en de 
financiële afwikkeling van de EFRO-steun. Hierbij beheert de promotor het geheel van de kredieten van het 
EFRO-project volgens de modaliteiten omschreven in het EFRO-contract. 

De promotor verplicht zich ertoe aan de copromotoren het deel van de EFRO-subsidie te storten dat hen 
toekomt binnen de 30 dagen na ontvangst van de EFRO-steun. 

 

Artikel 4: Informatieplicht en recht van controle 

De informatieplicht en recht van controle zoals vermeld in het EFRO-contract is ook van toepassing op de 
copromotoren. Voor het project dient de copromotor een afzonderlijk boekhoudsysteem te hanteren of 
adequate boekhoudcodes te gebruiken voor alle uitgaven en inkomsten m.b.t. het project. 

De copromotor is aanwezig bij controles ter plaatse bij de promotor van vertegenwoordigers van de bevoegde 
instanties van de EU, de betrokken overheden (Europees, nationaal en regionaal), het programmasecretariaat, 
de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit (i.e. de instantie bevoegd voor de 
uitvoering van controles op de projecten, beheers- en controlesystemen van het EFRO-programma). 

 

Artikel 5: Communicatie en publiciteit 

De publicitaire verplichtingen zoals beschreven in de recentste versie van de projectdefinitie en het draaiboek 
“Handboek Communicatie voor promotoren” dienen integraal gevolgd te worden door de promotor en de 
copromotoren. 

De promotor en copromotoren zijn verplicht de logo’s van de Europese Commissie, EFRO, Vlaanderen en de 
partners te gebruiken bij elke communicatie met betrekking tot het EFRO-project. 
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Artikel 6: Wijzigingen 

Elke vraag tot wijziging, zowel financieel als inhoudelijk, aan de goedgekeurde projectdefinitie wordt door de 
copromotoren doorgegeven aan de promotor. De promotor maakt deze aanvraag tot wijziging over aan de 
managementautoriteit. Wijzigingen aan het project kunnen enkel mits navolging van de regels vermeld in het 
EFRO-contract, en de laatste versies van de EFRO-gidsen. Bij wijzigingen dienen de copromotoren aanwezig te 
zijn op het begeleidingscomité of dienen een volmacht te geven aan de promotor. De managementautoriteit 
beslist vervolgens om deze wijziging al dan niet goed te keuren. 

 

Artikel 7: Creëren van een ethische cultuur 

De managementautoriteit en de promotor verbinden zich er toe hoge juridische, ethische en morele normen te 
handhaven, en zich te houden aan de principes van integriteit, objectiviteit en eerlijkheid.  

Er wordt hierbij actief gestreefd naar de creatie van een open cultuur die onzuivere activiteiten afweert, die 
inzet op de preventie en opsporing van fraude en die procedures ontwikkelt voor een adequate afhandeling 
van ongeoorloofde handelingen.  

Bij de uitoefening van eenieders taken zal een nultolerantie inzake bedrog en corruptie gehanteerd worden. 

De waarden en normen van de deontologische code van de Vlaamse Overheid dienen nageleefd te worden 
door alle partijen. 

Meer informatie over de deontologische code en het integriteitsbeleid van de Vlaamse Overheid vindt u op: 
www.bestuurszaken.be/deontologische-code 

 

Artikel 8: Sancties 

Ingeval de managementautoriteit conform artikel 16 van het EFRO-contract een sanctie oplegt aan de 
promotor, die te wijten is aan de aanwijsbare tekortkoming(en) van één of meerdere copromotoren, heeft de 
promotor het recht zich te verhalen op de verantwoordelijke copromotor(en), binnen de grenzen vermeld in 
huidig artikel. 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing op huidige overeenkomst, evenals op het EFRO-contract. 

Ieder geschil tussen partijen op grond van of in verband met de projectovereenkomst behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van het gerechtelijke arrondissement Brussel. 

 

Artikel 10: Bijlagen 

EFRO-contract. Overzicht eigen inbreng promotor en copromotoren. De diverse EFRO-gidsen met 
verplichtingen zijn te raadplegen via www.efro.be. 

 

Opgesteld op ………………………………….in 5 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben 
ontvangen.  
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Voor de promotor, Designregio Kortrijk vzw 

Dominiek Callewier 

 

 
 
 
Voor de copromotor, Voka West-Vlaanderen Kamer Van Koophandel vzw 
Jean-Pierre Tanghe 
 
 
 
 
 
Voor de copromotor, Stad Kortrijk 
Vincent Van Quickenborne  
 
 
 
 
 
Voor de copromotor, Biënnale Interieur vzw 
Jo Libeer 
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Evenementen en Verenigingen
14 2016_GR_00295 Politiereglement. - Tijdelijke 

politiereglementen naar aanleiding van de 
rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 26 en zondag 27 november 2016 
(inrichten servicezones en ambulante 
activiteiten). - Vaststellen

14 - 2016_GR_00295 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 26 en zondag 27 november 2016 (inrichten servicezones en ambulante activiteiten). - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sabine Keerstock

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de organisatie van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 26 en 
zondag 27 november 2016 zijn, op voorstel van de lokale politie, bijzondere politieverordeningen 
vereist met het oog op het goed en vlot verloop van deze wedstrijd.

Conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet komt het aan de gemeenteraad toe om de 
gemeentelijke politieverordeningen vast te stellen, met uitzondering van de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 26 en zondag 27 november 2016 wordt de rallywedstrijd '6 uren van 
Kortrijk' gepland in Kortrijk.

Argumentatie
Naar aanleiding van de organisatie van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 26 en 
zondag 27 november 2016 te Kortrijk zijn bijzondere reglementen vereist met het oog op de veiligheid 
van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet komt het aan de gemeenteraad toe om de 
gemeentelijke politieverordeningen vast te stellen, met uitzondering van de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer.

Er dienen tijdelijke politieverordeningen vastgesteld te worden m.b.t. de inrichting van het 
servicezonespark en de ambulante activiteiten in het kader van de rallywedstrijd. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om deze vast te stellen.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de artikelen 119, 130bis  en 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet

Besluit
Punt 1
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 26 en zondag 27 november 2016 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als 
volgt vast te stellen:
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1. Inrichten van het servicezones op zaterdag 26 en zondag 27 november 2016.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op artikel 10 van de bijlage 1 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de 
begeleiding van de Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 
1997 ) en van 28 maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering 
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op 
de openbare weg plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 11/05/2016 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
VZW Autostal Groeninge, Leonard Vandorpestraat 38 te 8500 Kortrijk.
Gelet op het advies brandveiligheid uitgaande van de brandweerzone Fluvia dd 23/10/2016 met 
kenmerk EVE/1600166.
Overwegende dat op zaterdag 26 november 2016 en op zondag 27 november 2016 de rally De 6 Uren 
van Kortrijk wordt gereden en dat de servicezones vanaf zaterdag 26 november 2016 ingericht 
worden in het centrum van Kortrijk.
Overwegende dat er preventieve maatregelen dienen worden genomen om milieuschade te 
voorkomen.

Artikel 1: Vanaf zaterdag 26 november 2016 vanaf 9 uur tot en met zondag 27 november 2016 
wordt het servicepark ingericht in navolgende straten:
- Op de Graanmarkt
- Op de Waterpoort
- In de Jan Palfijnstraat
- Op het middenplein van het Casinoplein (exclusief de zijstraten)
- Op de parking van het Conservatoriumplein + naastgelegen parking NMBS loods
- Op het Conservatoriumplein tussen de Roland Saverystraat en de Tolstraat
- Op het middenplein van het Stationsplein
- Op het middenplein van het Schouwburgplein (exclusief de rijbaan)

Artikel 2: De serviceauto's moeten beperkt worden tot die voertuigen die effectief de herstellingen 
kunnen uitvoeren. Zij dienen volgende voorzieningen bij zich te hebben en te gebruiken:
- Een stuk ondoordringbare servicefolie van minimaal 4 x 3 meter.
- Een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50x50 centimeter met aftapvoorziening
- Een voorziening voor het opvangen van brandstof.
- Een container voor afvalvloeistoffen van en minstens 10 liter inhoud en afvalzak.

Artikel 3:  Op de servicepunten moet de auto tijdens alle werkzaamheden aan de auto op de 
servicefolie staan. In alle gevallen waarin de kans bestaat op het morsen van vloeistof, moet de 
opvangbak of een andere voorziening gebruikt worden.

Artikel 4: Servicepunten moeten ten allen tijde schoon worden achtergelaten.

Artikel 5: Afvalstoffen en andere onderdelen, materialen en voorwerpen moeten in de serviceauto 
worden meegenomen.

Artikel 6: Indien toch verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de equipe 
verplicht dit aan de milieuverantwoordelijke dan wel rechtstreeks aan de wedstrijdleiding te melden, 
onder opgave van alle relevante gegevens.
Het voorgaande is eveneens van toepassing bij noodreparaties buiten de servicepunten.

Artikel 7: Het schoonspuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door de 
organisatoren zijn aangewezen.
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Artikel 8: De refueling zal gebeuren buiten het servicepark en op een plaats voorzien in het 
veiligheidsdossier.

Artikel 9: De servicezones dienen te voldoen aan de aanbevelingen zoals voorzien in het advies 
brandveiligheid van de brandweerzone Fluvia.

Artikel 9: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de 
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.

Artikel 10: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en aan de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

 

Punt 2
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 26 en zondag 27 november 2016 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als 
volgt vast te stellen:

 

2. Inrichten ambulante activiteiten rally '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 26 en zondag 27 
november 2016.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op de wet van 25 juni 1993 op de uitoefening van de ambulante handel.
Gelet op artikel 9 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de begeleiding van de 
Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 1997 ) en van 28 
maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering van de organisatie 
van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 11/05/2016 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
VZW Autostal Groeninge, Leonard Vandorpestraat 38 te 8500 Kortrijk.
Gelet op het ingediende veiligheidsdossier opgesteld door de VZW Autostal Groeninge versie 2.0 dd 
25/09/2016.
Overwegende dat bij dergelijk manifestaties door de aanwezigheid van ambulante handelaars, de 
veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang kan komen.
Overwegende dat om veiligheidsoverwegingen, het aantal verkooppunten van eetwaren en dranken 
dient beperkt te worden.

Artikel 1: Alle ambulante activiteiten ingericht naar aanleiding van de 6 Uren van Kortrijk zijn 
onderhevig aan een voorafgaande machtiging van de burgemeester.

Artikel 2: Per klassementsproef mogen maximum twee uitbatingen van eet- en/of drinkwaren 
ingericht worden.

Artikel 3: In deze uitbatingen mogen geen sterke dranken aangeboden worden.

Artikel 4: Deze uitbatingen moeten in orde zijn met de gangbare brandweervoorschriften.

Artikel 5: Voor wat betreft de klassementsproef 't Hoge kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 10  aangeduid op bladzijde 25 van het veiligheidshandboek.

Artikel 6: Voor wat betreft de klassementsproef Moeskroen kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte post 2 aangeduid op bladzijde 52 van het veiligheidshandboek.
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Artikel 7: Voor wat betreft de klassementsproef Bevergem kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte post 17 aangeduid op bladzijde 148 van het veiligheidshandboek.

Artikel 8: Voor wat betreft de klassementsproef Tombroek kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte van post 14 en post 26 respectievelijk aangeduid op bladzijde 106 en 118 van het 
veiligheidshandboek.

Artikel 9: Voor wat betreft de klassementsproef Aalbeke kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 11 aangeduid op bladzijde 80 van het veiligheidshandboek.

Artikel 10: Iedere uitbating moet zich minstens 30 meter van het parkoers bevinden.

Artikel 11: Overtredingen worden bestraft met de gewone politiestraffen tenzij zwaardere straffen 
door andere wetten zijn voorzien.

Artikel 12: Afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de heer gouverneur, de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Bijlagen
- Rally Voorstel Pol Regl servicezones 2016.pdf
- Rally Voorstel tijdelijk Pol Regl ambulante activiteiten.pdf

Rudolf Scherpereel

Communicatie en Recht
15 2016_GR_00284 vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - 

Addendum samenwerkingsovereenkomst 
Westtoer - Goedkeuren

15 - 2016_GR_00284 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - Addendum samenwerkingsovereenkomst Westtoer - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eliza Bruneel

Beknopte samenvatting
Om Kortrijk beter te positioneren als citytrip-bestemming en om tegemoet te komen aan  de unieke 
toeristische positie van Kortrijk binnen de regio Leiestreek is een marketingdeal gemaakt met 
Westtoer. Dit vereist een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst, dat hier wordt 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het autonoom provinciebedrijf Westtoer werkt nauw samen met de Stad Kortrijk en de 
stedelijke vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk op vlak van toerisme en recreatie. Deze 
samenwerking werd vastgelegd in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst toerisme en 
recreatie 2014-2019 en werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 13 januari 2014.

 

Argumentatie
Westtoer en de stad sloten op 14 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst met als doel de 
verdere ontwikkeling en de promotie van de toeristisch-recreatieve troeven van de stad.
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De stad en Westtoer willen daarnaast samenwerken aan een communicatie-campagne om Kortrijk als 
citytrip-bestemming te promoten in Vlaanderen en Nederland.

De stad en Westtoer zullen samen de campagne inhoudelijk uitwerken. De campagne is in eerste 
plaats gericht op verblijfstoeristen die Kortrijk willen ontdekken tijdens een korte vakantie.

Lokale handelaars en de horeca worden bij de campagne betrokken om het aanbod zo concreet 
mogelijk te maken. De stad zal instaan voor dit contact met de lokale stakeholders die bij de 
campagne betrokken worden.

Voor deze campagne zal vanaf 2016 jaarlijks een budget van 21.334 euro inclusief btw geïnvesteerd 
worden, 50/50 verdeeld tussen beide partijen.

Westtoer zal instaan voor de administratieve afhandeling van deze campagne. Het zorgt voor het 
contracteren van leveranciers via de juiste aankoopprocedures. Westtoer stuurt naar vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk een factuur voor haar aandeel (10.667 euro inclusief btw). Dit 
bedrag komt bovenop de financiële afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

Bij een positieve evaluatie wordt dit extra engagement de volgende kalenderjaren hernomen. Een 
verlenging na het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst is in geen geval mogelijk.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de Stad Kortrijk, zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
- kortrijk addendum citytrip.docx
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Werk, Economie, Leren en Toerisme
16 2016_GR_00264 Beleid voor handel en horeca - Strategisch 

Commercieel Plan voor handel en horeca in 
Kortrijk - Goedkeuren

16 - 2016_GR_00264 - Beleid voor handel en horeca - Strategisch Commercieel Plan voor handel en horeca in Kortrijk - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Wouter Lecluyse

Beknopte samenvatting
Plan Nieuw Kortrijk formuleert binnen de doelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’ de ambitie 
om van Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad te maken.

In het kader van deze geformuleerde ambitie werd een Strategisch Commercieel Plan voor de handel 
en horeca gemaakt, een basisdocument voor de toekomstige ontwikkeling van handel en horeca in 
Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Strategisch Commercieel Plan voor handel en horeca werkt de in het Plan Nieuw 
Kortrijk geformuleerde ambities op vlak van handel en horeca verder uit en zet deze om in 
concrete acties. 
Voor de opmaak van dit plan werd een doorgedreven gebruik gemaakt van de leidraad 
Strategisch Commercieel Plan voor lokale besturen van het Vlaams Agentschap voor 
Innoveren en Ondernemen.

Argumentatie
Plan Nieuw Kortrijk

De opmaak van een Strategisch Commercieel Plan voor handel en horeca in Kortrijk kadert in 
engagement nr. 3 van het Plan Nieuw Kortrijk: "Een stad die onderneemt en deelt." waarbij 
aangegeven wordt dat het stadsbestuur een goed plan wenst te ontwikkelen samen met de 
handelaars.

Het strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een detailhandel- 
en horecabeleid voor de stad. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en de evolutie in onze stad. 
Daarnaast beschrijft het ook de toekomstige en gewenste situatie en acties die kunnen ondernomen 
worden vanuit de de stad, partners en ondernemers om deze situatie te bereiken.

Het Strategisch Commercieel Plan start met een analyse van: de algemene socio-economische 
positionering van Kortrijk, de beleidscontext, vraag- en aanbodgegegevens voor detailhandel en 
horeca en de ternds en ontwikkelingen.

Ambitie

- Kortrijk moet opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad worden. Het kerngebied van het centrum 
van de stad moet een aantrekkingspool worden voor consumenten.

- In de deelgemeenten en deelgebieden moeten de basisvoorzieningen steeds aanwezig blijven zodat 
lokale consumenten in deze gemeenten er hun dagelijkse goederen kunnen blijven aankopen.

- Per zone wordt eveneens rekening gehouden met de eigenheid, identiteit, samenstelling.

Speerpunten en acties
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Om deze ambitie waar te maken, worden heel wat mogelijke acties voor de stad en partners 
geformuleerd die gebundeld worden onder 7 speerpunten: kernverstreking, ondernemingsvriendelijke 
stad, aanbodoptimalisatie, kwalitatieve uitstraling, versterking van beleving, versterking van comfort, 
innovatie.

Binnen het plan werd één concrete actie reeds verder uitgewerkt: in overleg met de handelaars 
werden verschillende kerngebieden voor handel en horeca aangeduid, voor het centrum van de stad 
gaan we verder en duiden we sfeerzones aan.
De stad zal haar stimulerend beleid focussen op deze kerngebieden.
De bepaling van deze gebieden vormt eveneens een eerste aanzet voor de opmaak van een ruimtelijk 
beleidskader voor handel en horeca. Dit ruimtelijk beleidskader zal duidelijkheid verschaffen over hoe 
we omgaan met vragen voor uitbreidingen en bijkomende handelsoppervlakte.

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

Besluit
Punt 1
Akkoord te gaan met het strategisch Commercieel Plan voor Handel en Horeca, zoals opgenomen als 
bijlage bij deze nota.

Bijlagen
- Strategisch commercieel plan Handel en Horeca
- Strategisch Commercieel Plan Handel en horeca in Kortrijk in 't Kort

17 2016_GR_00257 't werKt! - samenwerkingsovereenkomst en 
betaalbaarstelling eerste toelage - 
Goedkeuren

17 - 2016_GR_00257 - 't werKt! - samenwerkingsovereenkomst en betaalbaarstelling eerste toelage - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
6 juni 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen zijn fiat om:

 een project uit te schrijven om de integratie van 'allochtone' werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt te bevorderen;

 hiertoe samenwerking te zoeken met relevante partners en dit te bestendigen in 
een samenwerkingsovereenkomst;

 dit project in te dienen op ESF-oproep West-Vlaanderen 365;
 intern co- en prefinanciering te voorzien.

Met deze nota willen we :

 meedelen dat het ingediende project en partnerschap werd goedgekeurd door ESF;
 de samenwerkingsovereenkomst voorleggen die werd afgesloten met partners VDAB, 

Agentschap Integratie & Inburgering, Caw ZWVL, Vormingsfonds interimsector VFU, 
opleidingsfondsen Cobot (textiel) en kunststofverwerkende nijverheid (Plastiq) en Unie der 
zorgelozen;  

 u uitnodigen op het kickoff-event in zaal Scala op 15/12/16 gerorganiseerd.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Toets aan het Plan Nieuw Kortrijk:

Engagement 3 :

 een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst in het 
ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale pijler met diverse actoren op de 
lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. Deze 
samenwerkingsovereenkomst verzamelt de expertise van OCMW, VDAB, CAW 
Zuid-West-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering en Stad Kortrijk in de 
problematiek van de moeilijke doorstroom van allochtone werkzoekenden 
richting arbeidsmarkt;

 een stad die mensen activeert en zelf op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de 
noden in een veranderende samenleving. We geven mensen en instellingen 
verantwoordelijkheid en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een 
samenhangend lokaal sociaal beleid. We voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad.

Engagement 8 :

 de stad zet in op inclusie, we willen alle groepen uit de samenleving betrekken op 
basis van gelijkwaardige rechten en plichten

Stad Kortrijk heeft historisch een laag werkloosheidscijfer waarmee we altijd net op of onder 
het Vlaams gemiddelde zitten en t.o.v. de andere centrumsteden op bovenaan staan. Voor 
2015 was dat gemiddeld 7,8% of 2.679 niet werkende werkzoekenden. Op vlak van 
jeugdwerkloosheid (21,5%) en 'allochtone' werkloosheid (34,4%) scoren we minder goed. Als 
stad kiezen we ervoor om enkel zelf projecten op te zetten of uit te besteden als er een nood 
niet gelenigd wordt door de natuurlijke partners daarvoor en als ze aanvullend zijn aan 
andere inspanningen.

Zo hebben we voor jeudwerkloosheid de inspanningen lopen met Jonk! , Travak, WerKbrug 
(Duaal leren Kortrijk), WOW .... Met betrekking tot 'allochtone' werkloosheid willen we nu 
met 't WerKt onze eigen expertise koppelen aan die van partners zoals VDAB, CAW ZWVL, 
AII, ... in een alternatieve manier om die doelgroep te helpen. Het project loopt van 
17/10/2016 tot 31/12/2017. Binnen die periode houden we nauwgezet alle ervaringen (bereik, 
plaatsing, houding werkgevers ...) bij om dan dit werkstuk voor te leggen aan lokaal, 
regionaal en gewestelijk bestuur en bekijken we of het haalbaar is een duurzaam 
instrument/werkwijze te installeren voor deze doelgroep.

Argumentatie
Zoals al aangegeven in juni willen we hier niet dubbel werken aan wat al bestaat of het 'warm water' 
opnieuw uitvinden maar juist kijken hoe we wat al regulier werkt, kunnen versterken i.f.v. een betere 
doorstroom naar de arbeidsmarkt.

In het opgezette trajectplan (cfr. bijlage) verbinden we :

 actoren die expertise en netwerk hebben met betrekking tot de doelgroep (AII, VDAB, CAW 
ZWVL);
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 met een trajectbegeleider die naar analogie met Jonk! heel laagdrempelig, inclusief en 
outreachend de doelgroep stap voor stap begeleidt op en richting arbeidsmarkt;

 een aantal alternatieve wegen op de arbeidsmarkt (stage- IBO - job- en taalcoaching) werden 
voor dit laatste luik overeengekomen met de partners; 

We willen het project van bij aanvang alle kansen geven door :

 een trajectbegeleider te laten detacheren van een organisatie die ervaring heeft in werken 
met dergelijke doelgroepen. Een trajectbegeleider die bovendien al enkele maanden 
vervanging heeft gedaan in het verleden voor Jonk! waardoor methodiek, kennis van de 
(lokale) arbeidsmarkt en - spelers al aanwezig is;

 die trajectbegeleider te laten functioneren vanuit de Werkwinkel waar ze met de collega van 
Jonk!, de begeleiders Werk.punt van het OCMW en de werkwinkelpartners al een goeie 
ondersteuning zal genieten;

 enkele partners die de brug maken of vormen met de werkgevers in het partnerschap te 
trekken (VFU - COBOT - PlastiQ).

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
TEAM ECONOMIE STAAT IN VOOR HET BINNENKOMEN VAN DE ONTVANGSTEN, BIJ 
ONVOLDOENDE ONTVANGSTEN ZULLEN DEZE MINDERONTVANGSTEN BINNEN DE 
UITGAVEKREDIETEN VAN ECONOMIE EVENREDIG VERMINDERD WORDEN DIT IN SAMENSPRAAK 
MET TEAM ECONOMIE VOOR DE DOOR HEN GEKOZEN BELEIDSVELDEN.

Financiële informatie
Dezelfde financiële sleutel wordt voorzien in 2017 met daarop voldoende middelen om de 
engagementen na te komen.

In 2018 ontvangen wij de cofinanciering van ESF ten bedrage van ongeveer 35.000€.

Het exacte bedrag en de bestemming van de cofinanciering wordt nog bevestigd en ter bespreking 
gesteld op CBS.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
de eerste schijf van de toelage voor de detachering personeelslid te betalen aan project 't Werkt p.a. 
CAW Zuid-West-Vlaanderen (ondernemingsnummer 0464275949) op rekeningnummer BE11 3850 
5964 3848 met boodschap 't WerKt ten bedrage van 30.000€.

Punt 3
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de organisatie van de kickoff van dit project te betalen aan project 't Werkt p.a. Unie der zorgelozen 
(ondernemingsnummer 0459.635.587) op rekeningnummer BE 76 5230 8033 7495 met boodschap 't 
Werkt ten bedragen van 4.000€.

 

Bijlagen
- SOtwerkt.docx
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18 2016_GR_00283 Duaal Leren Kortrijk, een brug naar werk voor 
leerlingen deeltijds onderwijs. - 
samenwerkingsovereenkomst en uitbetaling 
van het eerste deel van de toelage - 
Goedkeuren

18 - 2016_GR_00283 - Duaal Leren Kortrijk, een brug naar werk voor leerlingen deeltijds onderwijs. - samenwerkingsovereenkomst en uitbetaling van het eerste deel van de toelage - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
Op 18/07/16 en 16/08/16 gaf het college van burgemeester en schepenen zijn akkoord om :

 de samenwerkingsovereenkomst Stuwkracht niet langer te verlengen;
 de samenwerkingsovereenkomst Werkbrug onmiddellijk stop te zetten, 

omdat beide door ingrijpende beleidskeuzes van de Vlaamse overheid (Duaal Leren en NAFT) 
niet langer inhoudelijk voldeden

 samen met de betrokken partnerorganisaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te 
stellen die de vroegere samenwerkingsovereenkomsten komt te vervangen met inzet van 
dezelfde middelen en ten behoeve van dezelfde doelgroep; 

Deze nota behandelt :

 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 'Duaal Leren, een brug naar Werk' die ingaat vanaf 
september 2016;

 de betaling van het eerste deel van de toelage.

 

  

Beschrijving
Aanleiding en context
Toets aan het plan Nieuw Kortrijk :

 engagement 2 :een stad die verjongt en vergroent. Meer bepaald het bieden van 
ondersteuning aan de uitbouw van het onderwijs in al zijn vormen en niveaus en die af 
te stemmen op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. 
Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en 
creatieve initiatieven en levenslang leren;

 engagement 3 : een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze 
overeenkomst in het ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale pijler met 
diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te 
stimuleren. Duaal Leren Kortrijk als project draagt bij tot het terugdringen van de 
spijbelproblematiek, de ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid;

 engagement 10 : een stad te zijn die transparant en sober is. De samenwerking van de 
organisaties binnen Duaal Leren Kortrijk stimuleert bijkomende coördinatie, synergie 
en afstemming tussen de verschillende partners binnen 1 concept en binnen 1 
samenwerkingsovereenkomst (inclusief afspraken met betrekking tot het 
mobiliteitsproject Snorko).
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Het deeltijds onderwijs is er op gericht jongeren een beroep aan te leren door het systeem van 
werkplekleren : 2 dagen/week leren + 3 dagen/week werken. In realiteit zien we een aantal 
scenario's, de leerling is :

 klaar om de stap naar werkplekleren te zetten en vindt effectief zelf een firma;
 klaar om de stap naar werkplekleren te zetten maar kan zelf geen firma overtuigen of 

vinden;
 wil de stap naar werkplekleren zetten maar kan best nog wat 

ondersteuning/inloopperiode gebruiken naar technische vaardigheden of naar 
arbeidsattitude;

 nog niet klaar om de stap naar werkplekleren te zetten door gebrekkige motivatie, 
onduidelijk werkperspectief of de aanwezigheid van te veel welzijnsgerelateerde 
problematieken;

Onafhankelijk van de toestand waarin de leerling zich bevindt wordt van de scholen verwacht 
dat ze een voltijds engagement voorzien voor hun leerlingen. Afhankelijk van de reden 
waarom de jongere nog niet kan gaan werken (motivatie, technische vaardigheden, 
arbeidsattitude,werk-welzijnssituatie) wordt deze voorbereid in één van de stappen 
voorafgaand aan de arbeidsdeelname/tewerkstelling meer bepaald de Persoonlijke 
OntwikkelingsTrajecten, de voortrajecten of de brugtrajecten om finaal te gaan werken.

De Vlaamse overheid is dat bestaande 4-trappen systeem momenteel aan het hervormen naar 
Duaal Leren en NAFT ( naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn). NAFT wordt in de 
toekomst de verzameling waar de methodieken time-out, POT en voortrajecten in zullen 
opgaan. Een proces dat nog in onderzoek is en momenteel enkel time-out bevat. Duaal Leren 
heeft een al wat concretere invulling op heden voor het deeltijds onderwijs. Het focust zich op 
die leerlingen die klaar zijn om werkplekleren aan te vatten via 3 mogelijke kanalen :

 een brugproject in een intern (gesimuleerde werkomgeving) of extern atelier (niet-
commerciële werkomgeving zoals vzw of openbaar bestuur) waar een aantal 
technische en sociale vaardigheden verder worden ingeoefend en/of aangescherpt i.f.v. 
uiteindelijke doorstroom naar werk;

 een IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren) waar dezelfde leerling die 
vaardigheden kan inoefenen of aanscherpen in een effectieve werkomgeving in het 
regulier circuit. Bepaling welke leerling, toeleiding en opvolging in het bedrijf 
via derden-organisaties in overleg met de scholen; 

 werken (3 dagen per week) op een reguliere werkvloer.

De brugprojecten vormen met hun interne en externe ateliers een essentiële stap richting 
arbeidsmarkt waar jongeren via begeleide opleidingservaring kunnen schaven aan 
noodzakelijke generieke of technische competenties. De organisatie en inrichting van 
verschillende interne ateliers bij de aanbieders naast de externe ateliers, zorgt ervoor dat de 
jongeren van nabij en maatgericht opgevolgd kunnen worden. Het hoge percentage voltijds 
engagement en tewerkstellingsgraad waardoor Kortrijk bij de betere leerlingen van de klas is 
in Vlaanderen is daar een rechtstreeks gevolg van. Dezelfde organisaties die de brugprojecten 
organiseren in Kortrijk, zijn alle 3 ook ingestapt in het IBAl-verhaal en zullen daar hun reeds 
bestaande expertise en contacten inzetten.

Argumentatie
De beslissing van de Vlaamse overheid om de concepten Duaal Leren en NAFT te ontwikkelen is een 
plaatje ruimer dan het deeltijds onderwijs : 
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 In het ruimere concept Duaal Leren wil men naast de klassieke (klassikaal in combinatie met 
stage) leerweg die nu al bestaat duaal  leren en werken (op de werkvloer) aanbieden en 
erkennen om een gelijkwaardige onderwijskwalificatie te behalen of als deze niet haalbaar is 
deelcertificaten en/of beroepskwalificaties. Op zich een interessante piste waarmee men wil 
anticiperen op uitval en jongere beter voorbereid op de arbeidsmarkt wil brengen. In een 
eerste fase zou men dit willen aanbieden aan de 3e graad secundair onderwijs en verder aan 
het deeltijds onderwijs/leercontraten die eigenlijk al jaren succesvol met deze formule werken. 
Er zijn een aantal proefprojecten gestart over Vlaanderen om te kijken hoe dit kan 
geïmplementeerd worden.

 In het ruimere concept NAFT wil men anticiperen op ongekwalificeerde uitstroom en 
schooluitval door die leerlingen die kampen met pedagogische, juridische, sociale en 
persoonlijke problemen op te vangen in een flexibel traject waar men kan werken aan de 
belemmerende randvoorwaarden met als opzet het remediëren en opnieuw kunnen focussen 
op onderwijs.

Beiden hebben verregaande gevolgen voor het deeltijds onderwijs :

 van 4 trapsgewijze stappen (pot-voortraject-brugproject-werk) evolueert men naar 2 stappen 
duaal leren en NAFT. In hoeverre die stappen communiceren met elkaar is heel onduidelijk op 
dit moment;

 de stappen brug en werk situeren zich binnen Duaal leren. Het brugproject werd aangepast 
(beperktere tijd, minder premie voor de jongeren) en een nieuw instrument met IBAL werd 
gelanceerd;

 het voortraject en POT bestaan op heden nog op zichzelf maar worden in de toekomst in 
principe opgenomen binnen NAFT.

De oude SO WerKbrug en de SO met Stuwkracht (in Kortrijk opgestart en ondertussen actief in geheel 
West-Vlaanderen) waren daardoor achterhaald en werden herschreven. Binnen de nieuwe SO :

 blijven we inzetten en investeren op de meest kwetsbare jongeren naar ongekwalificeerde 
uitstroom, jeugdwerkloosheid en spijbelproblematiek;

 behouden we diversiteit met 3 spelers die elk hun eigen methodiek, ateliers en expertise die 
in het verleden al garant stonden voor de betere cijfers voltijds engagement en doorstroom 
naar werk in Vlaanderen;

 zetten we diezelfde diversiteit nu ook in voor IBAL;
 behouden we de gecoördineerde inzet die al werd gerealiseerd in WerKbrug (1 promotor, 1 

stuurgroep, vermindering van administratie efficiënter werken) en zetten we die nu ook in 
voor IBAL;

 voorzien we 1 toelage met 2 soorten financiering  (een inspanningsfinanciering en een 
resultaatsfinanciering) en 3 uitbetalingsmomenten (september, januari en juli);

 ondersteunen we met de inspanningsfinanciering de inrichting van ateliers en de aanstelling 
van traject/atelierbegeleiders die de instrumenten brug en ibal mogelijk maken;

 stimuleren we de 3 aanbieders goede resultaten na te streven door een resultaatsfinanciering 
bij het realiseren van positieve doorstroom, doorstroom naar werk die geënt is op de criteria 
en controle van criteria door DBO/ESF en inzetten op remediëren van nederlands op de 
werkvloer en procesbegeleiding;

 behouden we de return voor de stad door de 3 partners.    

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst 'Duaal Leren, een brug naar werk' die met terugwekrende kracht 
ingaat vanaf 01/09/2016, goed te keuren.

Punt 2
In te stemmen met de betaalbaarstelling met als boodschap eerste deel toelage Duaal Leren Kortrijk, 
ten bedrage van €132.621,5 op rekening van BE81 3630 9788 1124 tav Duaal Leren Kortrijk P.a. 
Jongerenatelier (ondernemingsnummer 457522076)

Bijlagen
- SOduaalleren.docx
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder
19 2016_GR_00265 Campus Kortrijk Weide- DBFMO 

overeenkomst NV S&R - borgstelling voor 
lening aan te gaan door NV S&R voor de 
realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk

19 - 2016_GR_00265 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - borgstelling voor lening aan te gaan door NV S&R voor de realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad Kortrijk, 
gemeente Zwevegem en de NV S&R voor de realisatie van een nieuw zwembadcomplex Kortrijk en een nieuw 
zwembadcomplex Zwevegem. 

De DBFMO-overeenkomst en de bijlagen waaronder de principes omtrent de publieke waarborg (bijlage 7) 
werden reeds goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2016 punt 26.

Deze nota regelt de definitieve voorwaarden voor het verlenen van deze borg aan de hand van het 
waarborgdocument en de bindende kredietovereenkomst opgesteld door de bank.

Beschrijving
Aanleiding en context
 

Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen 
Stad Kortrijk, gemeente Zwevegem en de NV S&R voor de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex Kortrijk en een nieuw zwembadcomplex Zwevegem. 

 

De DBFMO-overeenkomst en de bijlagen werden reeds goedgekeurd in de GR in zitting van 
25 januari 2016 punt 26.

De DBFMO-overeenkomst voorziet onder meer onder artikel 2.3 van deel 2 en 2.3 van deel 3 
in de vereiste van het verlenen van een waarborg teneinde S&R toe te laten de nodige 
bankfinanciering te verkrijgen voor de realisatie van het project.

De S&R Kortrijk-Zwevegem NV zal voor de financiering van het zwembadcomplex Kortrijk 
een lening aangaan met een looptijd van 30 jaar bij Belfius en vraagt hiervoor een 
borgstelling aan de stad Kortrijk.

Argumentatie
Aanvullend op de modeltekst voor directe overeenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2016 
werd door Belfius het als bijlage hierbijgevoegd waarborgdocument opgesteld. Dit document houdt rekening 
met de principes zoals opgenomen in de directe overeenkomst.

De stad Kortrijk wordt gevraagd zich garant te stellen voor het bedrag van 32.176.175 euro tegenover Belfius, 
tot zekerheid en voldoening van de verplichtingen van de nv S&R onder het deel zwembadcomplex Kortrijk 
zoals bepaald in de DBFMO-overeenkomst.
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Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om te beslissen over het 
verlenen van de financiële waarborgen.

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

Besluit
Punt 1
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling van alle 
bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van  het krediet wat betreft 
zowel het kapitaal als de intresten ( verwijlinteresten inbegrepen ), de reserveringscommissie, de 
onkosten en de bijhorigheden. 

Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om 
het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet 
en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen en na kennisgeving aan de 
Stad Kortrijk binnen 15 werkdagen na dergelijke niet-betaling (waarbij een laattijdige melding geen 
afbreuk doet aan het principe van de waarborgverplichting van de Stad Kortrijk, maar waarbij Belfius 
Bank gehouden zal zijn tot vergoeding van de schade die de Stad Kortrijk i.v.m. een laattijdige 
melding zouden lijden), berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de 
hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.

De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen 
zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit 
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.  De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning 
en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de 
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is 
terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden.  De gemeente staat aan Belfius Bank het 
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius 
Bank geschikt acht.  De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot 
beloop van de bedragen opgenomen onder voormeld krediet (zie opbouw en afbouw in bijlage), welke 
wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of 
modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet, evenwel steeds maximaal ten belope 
van 32.176.175 EUR in hoofdsom. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens 
verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de 
borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de 
borg niet meer tot stand kan komen.

Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal 
bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie, onkosten en 
bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven 
aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien 
hoofde zullen gevorderd worden.

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen 
die aan de stad Kortrijk zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank 
het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.  

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen,  zijn – ingevolge artikel 
6 juncto 9 §3 van het K.B. van 14 januari 2013 – de interesten voor laattijdige betaling en de 
vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde 
K.B.                              
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De borg verklaart kennis te hebben genomen van  en bijhorend Kredietreglement 2012 en er de 
bepalingen van te aanvaarden.

Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke 
decreten en besluiten.

Punt 2
neemt kennis van de bindende kredietofferte zoals opgenomen als bijlage.

Bijlagen
- Simul 32 176 175 (002).pdf
- aangepaste borgstelling 14 10 2016 clean(2).docx
- Bindende kredietofferte ondertekend 161017.pdf

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
20 2016_GR_00273 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor 

Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Verslag en toelichting

20 - 2016_GR_00273 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.
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Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

21 2016_GR_00275 Imog - Intergemeentelijke Maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Buitengewone algemene 
vergadering van 20 december 2016 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

21 - 2016_GR_00275 - Imog - Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Imog nodigt de stad uit naar haar buitengewone algemene vergadering op 20 december 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 21 september 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Imog op 20 december 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014. 
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017
2. Begroting 2017
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3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging
4. Varia 

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging
De aanleiding van de voorgestelde statutenwijziging is als volgt:

 Raad van State Sita vs IVM omtrent bodemassebehandeling- Klacht ABB De Molen (beiden ten 
gunste van lmog uitgesproken)

o Aanpassing teksten doelstelling
o Toetreding IVM als vennoot

 Intergemeentelijke recyclageparken
o Beheersooverdracht vennoten ikv IGR

 Financieel beleid
o Kapitaalsverhoging - Omzetten van achtergestelde lening naar kapitaal
o Rulingscommissie

 Uitkeren van dividenden schrappen in statuten
 Vraag van vennoten

o Digitaal sturen van agenda's en documenten AV en BAV
 Wijziging decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

o Uittreding provincies tegen ten laatste 31 december 2018
 Verlenging intercommunale

Uitgebreide informatie betreffende de voorgestelde statutenwijziging en kapitaalsverhoging 
(agendapunt 3) is opgenomen als formele bijlage bij dit besluit.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala 
als vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente 
statutair beschikt (voor Kortrijk momenteel 7522), overschreden kan worden en dat de gemeenteraad 
voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per vertegenwoordiger.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden
Er wordt gunstig geadviseerd, behalve voor de ontwerpbegroting 2017 (pt2).

Bij het bekijken van de ontwerpbegroting Imog 2017 wensen wij volgende bedenking mee te geven :

In het budget 2017 worden de opbrengsten van de groene stroomcertificaten gebruikt om, via het 
overboeken naar een onbeschikbare reserve, het eigen vermogen te versterken.  Daarom wordt in het 
budget een fictieve kost opgenomen in de rubriek “impact wijziging energiedecreet”.
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Op die wijze worden de vennoten eigenlijk verplicht een verhoging van het eigen vermogen te 
financieren vanuit hun exploitatie, wat dan weer een negatieve invloed heeft op hun 
autofinancieringsmarge.  Bovendien investeren de vennoten zo in een eigen vermogen dat nooit in 
hun balansen te zien is.

In het kader van de transparantie, zowel in de financiële verslaggeving van de intercommunale, als in 
die van de vennoten, lijkt het ons meer aangewezen om de opbrengsten van de GSC’s in mindering te 
brengen van het aandeel van de vennoten in de werkingskost van de intercommunale.  Een verhoging 
van het eigen vermogen zien we dan liever gerealiseerd worden door een werkelijke 
kapitaalsverhoging, desgevallend voor het bedrag van de opbrengst van de GSC’s.

Derhalve wordt volgende wijziging voorgesteld aan de ontwerpbegroting 2017 van Imog :

- De rubriek “impact wijziging energiedecreet” wordt in de begroting geschrapt.  Zo daalt het aandeel 
dat de vennoten dienen bij te dragen in de exploitatiekost.

- Het kapitaal wordt geleidelijk verhoogd in die mate dat er opbrengsten zijn uit groene 
stroomcertificaten.

Met dit voorstel wordt zowel de vraag van de intercommunale naar een verhoogd eigen vermogen 
beantwoord, wordt de autofinancieringsmarge van de vennoten niet onnodig bezwaard en krijgen we 
een transparantere financiële verslaggeving bij zowel de intercommunale, als bij de vennoten.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 17 mei 2016.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging en kapitaalsverhoging.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen van 17 mei 2016, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren, met 
uitzondering van punt 2 begroting 2017 waarbij volgende wijziging wordt voorgesteld aan de 
algemene vergadering:

- De rubriek “impact wijziging energiedecreet” wordt in de begroting geschrapt.  Zo daalt het aandeel 
dat de vennoten dienen bij te dragen in de exploitatiekost.

- Het kapitaal wordt geleidelijk verhoogd in die mate dat er opbrengsten zijn uit groene 
stroomcertificaten.

Met dit voorstel wordt zowel de vraag van de intercommunale naar een verhoogd eigen vermogen 
beantwoord, wordt de autofinancieringsmarge van de vennoten niet onnodig bezwaard en krijgen we 
een transparantere financiële verslaggeving bij zowel de intercommunale, als bij de vennoten.

Punt 4
De heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala elk 3761 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
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- Strategie - Actieplan 2017.pdf
- Begroting 2017.pdf
- N  Toelichting wijziging begroting BAV.pdf
- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
- uitnodiging.pdf
- statutenwijziging en kapitaalsverhoging.pdf

Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein
22 2016_GR_00289 Campus Kortrijk Weide - RUP 'Kortrijk Weide 

- herziening' - voorlopige vaststelling 
ontwerp RUP - Goedkeuren

22 - 2016_GR_00289 - Campus Kortrijk Weide - RUP 'Kortrijk Weide - herziening' - voorlopige vaststelling ontwerp RUP - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Liesbeth Terryn

Beknopte samenvatting
In het kader van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kortrijk Weide herziening, wordt 
overgegaan tot de goedkeuring van het ontwerp RUP “Kortrijk Weide herziening”. De inhoud van het 
RUP werd afgestemd op de keuzes die reeds werden gemaakt in functie van de effectieve realisatie op 
het terrein en houdt rekening met de conclusies van de plenaire vergadering. Conform de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp RUP aan de Gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige 
vaststelling. Vervolgens zal het ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen worden 
gedurende 60 dagen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 13 januari 2014 tot de opmaak van 
het RUP “Kortrijk Weide herziening”. Daarbij werd beslist om de doorlopen procedure van 
het reeds goedgekeurde RUP integraal te hernemen, omdat dit leidt tot de meest rechtszekere 
oplossing. Dit houdt in dat er een nieuw milieueffectenrapport moest worden opgemaakt dat 
gevolgd wordt door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.

De procedure van de planMER is doorlopen. De planMER werd goedgekeurd op 11 augustus 
2016. De goedkeuring van de planMER maakt het mogelijk om over te gaan tot de voorlopige 
vaststelling van het RUP.
 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De opmaak van het gemeentelijk RUP Kortrijk Weide herziening kadert binnen het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan legt de 
ruimtelijke ontwikkelingsopties vast voor de site Kortrijk Weide. 
Om de gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS te realiseren gaat grote aandacht naar de 
ontwikkeling van strategische plekken, waaronder Kortrijk Weide. 
Kortrijk Weide werd in het GRS aangeduid als een ‘aanbodplaats voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen’. De nabijheid van het station en de ligging ervan in de binnenstad, de 
beschikbare open ruimte tussen spoorweg, Noordstraat en Beheersstraat en de aanleg van de 
westelijke ring, maken van Kortrijk Weide een geschikte locatie voor stedelijke 
ontwikkelingen.
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In het bindend deel van het GRS Kortrijk werd opgenomen dat een RUP voor Kortrijk Weide 
zal worden opgemaakt. Dit RUP werd door de Deputatie goedgekeurd op 27 juni 2013 en 
wordt nu herzien.
 

Plangebied:
Het gebied Kortrijk Weide valt uiteen in enerzijds het gebied tussen de westelijke ring en de 
spoorweg, waarin de woningen van de Magdalenastraat, de NMBS-loods, het CVO-gebouw 
in opbouw en braakliggende terreinen liggen; en anderzijds het deel tussen de Beheersstraat 
en de westelijke ring met bestaande bouwblokken, het gerechtsgebouw en het schoolgebouw 
van Howest ‘The Level’, en waar vooral langs de westelijk ring en langs de Leieboorden 
mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen. 

Argumentatie
planopties:

De site valt uiteen in drie grote zones:
- Park aan de Leie: Het lagere deel van de entrepot site, gelegen langs de Leie en nabij het 
stadscentrum is een aantrekkelijke site om te wonen. Toch wenst de stad deze uitzonderlijke plek niet 
te bebouwen, maar open te houden als publieke groene rumte. Dit betekent dat de 
bouwmogelijkheden in het park - die waren opgenomen in het eerder goedgekeurde RUP - niet 
worden bestendigd. Daaraan gekoppeld werd het ook wenselijk geacht om de ventweg die deze 
eerder geplande woonblokken moest ontsluiten ook niet langer te voorzien in het park. Conform het 
ontwerp van Technum voor de aanleg van het openbaar domein op Kortrijk Weide wordt een nieuwe 
weg voorzien aan de oostelijke zijde van de R36.
- Belvédère - plein met wanden: De randparking/evenementenplein wordt centraal ingeplant langs de 
Westelijke Ring, op de hoger gelegen entrepot site. Op die manier blijft de loods sterk aanwezig op 
het terrein. De combinatie loods-plein is een fantastische entree voor het gebied en geeft de site een 
uniek imago. De tweede rand van het plein wordt bepaald door een nieuw volume dat de scheiding 
tussen hoog en laag zal accentueren, met name het nog te bouwen stedelijk zwembad. Door ook de 
bebouwing van de Magdalenastraat af te bouwen met een hogere wand naar het plein ontstaat een 
stedelijk weefsel dat het plein voorziet van wanden. De parking is enkel toegankelijk vanuit de 
Westelijke Ring. 
- Afwerking bestaande bouwranden:
Het deel van de stedelijke bouwblokken is grotendeels bebouwd met uitzondering van een 3-tal 
restpercelen langs de ring. De ontwikkelingsstrategie voor dit gebied bestaat erin om deze 
restpercelen zowel ruimtelijk als functioneel zodanig in te vullen, zodat een kwaliteitsvolle volwaardige 
stedelijke wand wordt gecreëerd die de bestaande bouwblokken vervolledigt. 
 

voorontwerp RUP:

De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 25 april 2016 goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven. 

Plenaire vergadering:

De plenaire vergadering werd op 7 juni 2016 georganiseerd. De adviserende instanties brachten allen 
een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies uit. 
De plenaire vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder 
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fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden enkele aanvullingen en aanpassingen 
aan de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota gevraagd.

Ontwerp RUP:

Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. Zo werden op 
het grafisch plan de contouren van de bestemmingszones aangepast in overeenstemming met het 
weerhouden ontwerp voor het zwembad, werd de aanduiding van het jaagpad verwijderd (is wel nog 
in de voorschirften opgenomen), en werd de begrenzing tussen de westelijke ring en enkele private 
percelen geactualiseerd. 
Ook werden enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan aan de stedenbouwkundige voorschriften 
en de bijhorende toelichtende kolom. In hoofdzaak gaat het om volgende elementen: in de zone 1 en 
2 wordt ook kleinschalige bedrijvigheid toegelaten; in de zone 3 wordt opnieuw de opmaak van een 
inrichtingsstudie opgelegd; in enkele zones werden de bepalingen naar grondgebonden woningen 
verduidelijkt; in de parkzone (zone 4) werden de geplande toekomstige werken door W&Z expliciet 
mogelijk gemaakt. Ook de toelichtingsnota werd op enkele kleinere punten bijgesteld. 

Dit ontwerp van RUP wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige vaststelling. 

Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Kortrijk Weide - herziening' bevat een verordenend grafisch plan 
met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een weergave van de feitelijke en juridische 
toestand; de relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; een 
opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het rumitelijk uitvoeringsplan en die opgeheven 
worden; een overzicht van de conclusies van de planMER; en een register van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. 

Vervolg procedure:

Na de voorlopige vaststelling zal het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen worden aan een 
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. 

De adviezen en eventuele bezwaren worden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de Gecoro 
wordt nadien voorgelegd aan de Gemeenteraad, die zich moet uitspreken over de bezwaren en 
adviezen en het ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

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. 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de planMER zoals goedgekeurd door de dienst MER op 11 augustus 2016.

Punt 2
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kortrijk Weide herziening', bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een 
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toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn 
opgenomen, voorlopig vast te stellen. 

Bijlagen
- ontwerp RUP Kortrijk Weide herziening - toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- ontwerp RUP Kortrijk Weide herziening - grafisch plan

23 2016_GR_00296 RUP 'Blekerij-Doornstraat' - voorlopige 
vaststelling ontwerp RUP - Goedkeuren

23 - 2016_GR_00296 - RUP 'Blekerij-Doornstraat' - voorlopige vaststelling ontwerp RUP - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Liesbeth Terryn

Beknopte samenvatting
In het kader van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Blekerij-Doornstraat, wordt 
overgegaan tot de goedkeuring van het ontwerp RUP 'Blekerij-Doornstraat'. Conform de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp RUP aan de Gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige 
vaststelling. Vervolgens zal het ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen worden 
gedurende 60 dagen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentelijk RUP 'Blekerij-Doornstraat' wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk, definitief goedgekeurd door de deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen. 

De aanleiding tot opmaak van het RUP is tweeledig:
Het RUP 'Blekerij-Doornstraat' valt grotendeels samen met de gewestplanbestemming 'gebied 
voor stedelijke ontwikkeling' dat bepaalt dat er een bestemmingsplan (RUP) moet opgemaakt 
worden om de inrichting van de site te ordenen.
Dit gaat samen met de nieuwe potenties die de sites kregen door de aanleg van de westelijke 
ring en de herkalibrering van de Leie, waardoor de gebieden Blekerij en Doornstraat meer in 
hun mars hadden dan een louter industriële bestemming.

Het plangebied bestaat uit twee deelzones, van elkaar gescheiden door de westelijke ring. Het 
betreft de zone Blekerij en het bouwblok gelegen tussen de ring en de Doornstraat. Voor de 
twee delen wordt een verschillende ruimtelijke strategie gevolgd. De zone Blekerij ten westen 
van de R36 bestaat zelf ook nog uit twee deelzones: de zone Bleko en de zone metalen 
Gheysens. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Voor de toekomstige ontwikkeling van Kortrijk worden 5 ruimtelijke concepten 
geformuleerd. Specifiek voor de omgeving Blekerij is het ruimtelijk concept 'Kortrijk 
Leiestad - herstel van het contact met het water' van belang. De site Blekerij wordt in het 
gemeentelijk structuurplan aangeduid als cruciale site langs de Leie. 

De Leie is een aangrijpingspunt voor strategische en stedelijke ingrepen, die de binnenstad 
een herkenbare identiteit en uitzonderlijke meerwaarde (zowel voor bezoekers als bewoners) 
meegeven. Daarbij is de betrokkenheid van de binnenstad op het water van uiterst groot 
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belang. De herinrichting van het openbaar domein en de wijze waarop de restgronden 
bebouwd worden zijn de middelen bij uitstek om het contact met het water te verbeteren. Op 
middellange termijn is er ruimte voor een aanbod aan recreatie, wonen, open ruimte, ... 
Gronden die daarvoor in aanmerking komen zijn onder andere Kortrijk Weide, gronden De 
Kien, Stoops fabriek en de Blekerij. 

Bij uitwerking van de deelruimten maakt het plangebied van de omgeving van de Blekerij 
beleidsmatig deel uit van de ruimte 'binnenstad':
De binnenstad is het hart van Kortrijk, stadsring en omliggende gronden inbegrepen. Het 
beleid is gericht op:
1. Het verbeteren van de woonkwaliteiten;
2. Het opwaarderen van het openbaar domein (stationsomgeving, Leieboorden, ...);
3. Het behouden van een regionaal verzorgingsaanbod;
4. Het benutten van de potenties waarover de verschillende strategisch plekken beschikken;
5. De aanpak van de stadsring (R36).

De kern Kortrijk krijgt binnen het stedelijke gebied grote aandacht. Het samenspel en de 
dichte verwevenheid van complementaire activiteiten op verschillende niveaus moeten 
resulteren in een levendige kern, aangenaam om te bezoeken, om in te wonen en te werken, 
niet alleen overdag maar ook 's avonds.

Onder het hoofdstuk Kortrijk, stad aan de Leie, worden een aantal specifiekere beleidslijnen 
geformuleerd voor de site Blekeirj: waar de stadsring de Leie kruist, wordt de Leie op een 
landschappelijke manier aangpakt. In het westen vormt het groen een onderdeel van de 
Leievallei, die binnendringt in de binnenstad.  

Argumentatie
Planopties voor de sites Blekerij + Doornstraat:
De  componenten van het plan worden uitgebreid toegelicht in de toelichtingsnota van het RUP en 
worden hier beknopt samengevat. 
-  Groene corridor: Zoals geïntroduceerd in het Ontwikkelingsplan Overleie wenst de stad Kortrijk 'de 
grote O' zoveel als mogelijk te realiseren. Ter hoogte van Kortrijk Weide voorziet de stad een 
uitgestrekte groene ruimte. Ook het huidige RUP tracht deze 'grote O' te versterken
- woontorens langs het water: Het lagere deel van de Blekerij-site, gelegen langs de Leie, is 
aantrekkelijk om te wonen. Toch wenst de stad deze zone niet volledig te bebouwen. De stad streeft 
verdichting na, maar evenzeer het behoud van het groene karakter van deze zone. De positie van de 
woontorens is bepaald rekening houdende met de te behouden zichtassen tussen het jaagpad en het 
nieuwe landschapspark. 
- Bouwvelden flankeren het park
- Nieuw bouwvolume langs het water: Op het deelgebied Doornstraat wordt het bouwblok aan de 
zijde van de Leie afgewerkt met een bouwvolume parallel aan het water.
- Sterke wanden naar de Meensesteenweg en de Ring
- Ruimte voor stadseconomie: Het brede binnenblok aan de Doornstraat wordt voorbehouden voor 
stadseconomie met bedrijfsactiviteiten gericht naar de Doornstraat en kantoren/showroom gericht 
naar de ring. 
- Groene buffer naar de spoorlijn
- Parkeren ondergronds
- Integratie in de omgeving 

Fasering:
De plantopties maken een fasering mogelijk tussen de ontwikkeling van de zone Bleko en de zone 
Metalen Gheysens. In een eerste fase kan de site Bleko worden gerealiseerd. Metalen Gheysens werd 
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in 2014 een milieuvergunning voor 20 jaar toegekend en wordt dus hoogstwaarschijnlijk pas in een 
latere fase ontwikkeld.  

planMERscreening:
In het najaar van 2014 werd de procedure van de planMERscreening doorlopen waarbij alle 
adviesinstanties werden aangeschreven. Op basis van deze procedure werd een ontheffing tot 
opmaak van een planMER bekomen. 

Voorontwerp RUP:
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Omwille van de adviezen die werden uitgebracht op de eerste twee plenaire 
vergaderingen over het RUP, was het noodzakelijk de fase van het voorontwerp enkele malen te 
hernemen. Het derde voorontwerp van RUP werd op 6 juni 2016 goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  

Derde plenaire vergadering:
De derde plenaire vergadering werd op 8 juli 2016 georganiseerd. De adviserende instanties brachten 
allen een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies uit. 
De derde plenaire vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kon worden verdergezet. 
Wel werden enkele aanpassingen en aanvullingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en de 
toelichtingsnota gevraagd.   De belangrijkste zijn:
- de oppervlakte retail dient beperkt te worden tot maximum 5.000m² (afname kan gecompenseerd 
worden door wonen)
- de verantwoording van het RUP dient te kaderen binnen het GRS inclusief de beleidskaders die 
hieruit voorvloeien. De inplanting van de landmarks dient hierin te passen. Indien dit door de stad niet 
als een afwijking wordt gezien, wijst de provincie erop dat de stad de risico's van de 
precedentswaarde hiervan voldoende moet inschatten.
- de links-in voor vrachtwagens op de Meensesteenweg blijkt verkeerstechnisch niet mogelijk en moet 
worden geschrapt.
- er wordt gevraagd een microsimulatie uit te voeren voor de geplande ontsluiting van de site naar N8 
en R36.
- MOW spreekt opnieuw haar bezorgdheid uit over de verkeersafwikkeing van de geplande 
ontwikkeling en de mogelijke terugslag op de R36.
- W&Z stelt dat de Oude Leiearm niet kan worden ingezet voor waterbuffering. Er moet in eerste 
instantie ingezet worden op infiltratie. Er zal anders moeten worden gebufferd, anders zal het plan de 
watertoets niet doorstaan. 
- De Gecoro vraagt een minimum aandeel grondgebonden woningen op te leggen.
- De Gecoro wijst er op dat moet vermeden worden dat de groene ruimte een aaneenschakeling wordt 
van kleine restruimtes. 
 

Ontwerp RUP:
Het RUP werd naar aanleiding van een belangrijk deel van de opmerkingen op het derde voorontwerp 
RUP aangepast. Zo werden enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan aan de stedenbouwkundige 
voorschriften en de bijhorende toelichtende kolom. In hoofdzaak gaat het om volgende elementen: in 
de zone 5 wordt de maximale oppervlakte voor kleinhandel, horeca en vrijetijdsvoorzieningen 
verminderd tot 5.000m²; eenzelfde oppervlakte wordt bijkomend toegelaten in de zone 2B; de links-in 
beweging voor leveranciers vanop de Meensesteenweg wordt geschrapt; er werden bijkomende 
voorschriften opgenomen omtrent het overstromingsgevoelig bouwen; er wordt een 
achteruitbouwzone van 8m opgelegd ten opzichte van de R36.

Ook de toelichtingsnota werd op enkele punten bijgesteld.  
Conform de afspraken op de derde plenaire vergadering werd een aangepaste microsimulatie over de 
verkeersgeneratie van de ontwikkeling opgemaakt en ter advies voorgelegd aan MOW. MOW is in 
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hoofdzaak bevreesd dat er congestie zal ontstaan op de westelijke ring R36 en op de N8 door de 
bijkomende verkeersstromen die gegenereerd worden door de ontwikkeling van de site Bleko. De 
microsimulatie doet hier geen uitspraken over. 

Dit ontwerp van RUP wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige vaststelling.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Blekerij-Doornstraat' bevat een verordenend grafisch plan met 
erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een weergave van de feitelijke en juridische 
toestand; de relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; een 
opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven 
worden; een overzicht van de conclusies van de planMERscreening; en een register van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. 

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. 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Besluit
Punt 1
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Blekerij-Doornstraat', bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn 
opgenomen, voorlopig vast te stellen. 

Bijlagen
- verslag derde plenaire vergadering VO RUP
- ontwerp RUP 'Blekerij-Doornstraat' - grafisch plan
- ontwerp RUP 'Blekerij-Doornstraat' - toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

Strategisch Team
24 2016_GR_00285 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: Kop 

van Prado - aankoop/verkoopbelofte voor co-
housingproject  - Goedkeuren

24 - 2016_GR_00285 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: Kop van Prado - aankoop/verkoopbelofte voor co-housingproject  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
In zitting van 12 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst goed met AGB SOK voor de realisatie van een cohousingproject op de 
terreinen hoek Zwevegemsestraat - Sint-Denijsestraat. Tezelfdertijd werden ook de voorwaarden van 
het verkoopsdossier vastgelegd. 
Na een open oproep diende enkel de Maatschap Cohousing Kortrijk een voorstel in. Na verfijning van 
het voorstel wordt de Maatschap Cohousing Kortrijk als geschikte kandidaat weerhouden. Om alle 
partijen tijd en ruimte te geven om het dossier te finaliseren, wordt voorgesteld om te werken met 
een verkoop-aankoopbelofte op basis van een vastgelegde verkoopprijs. Na ondertekening hiervan 
start een werkingsperiode van 18 maanden waarbinnen de stad Kortrijk en het AGB SOK de 
overdracht van de grond volledig kunnen voorbereiden en de Maatschap Cohousing Kortrijk de groep 
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kan uitbreiden tot de minimum vereiste 15 leden en ook de stedenbouwkundige vergunning kan 
aanvragen.

De overeenkomst met verkoop/aankoopbelofte wordt hiermee ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 12 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst goed met AGB SOK voor de verkoop van de terreinen hoek 
Zwevegemsestraat - Sint-Denijsestraat met het oog op de realisatie van een cohousingproject. 
Tezelfdertijd werden ook de voorwaarden van het verkoopsdossier vastgelegd.

De stad is zelf eigenaar van de gronden en gebouwen, kadastraal gekend als Kortrijk, 4de 
afdeling, sectie C 244k, 245g,246v, 247m en 254f. Daarnaast zijn de besprekingen bezig voor 
de aankoop van het perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C nr. 246z van de Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij CVBA met een oppervlakte van 60m². Op 23 juni 
2016 ging de Raad van Bestuur van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 
CVBA akkoord met de verkoop aan de Stad Kortrijk tegen de prijs van 240,00 euro per m². 
Het ontwerp van aankoopakte is in voorbereiding.

De Stad Kortrijk wenst deze terreinen te verkopen, behalve een strook palend aan de 
woningen van Klakkaards Reke. De totale oppervlakte van te verkopen percelen bedraagt 
2.629 m² (zie het opmetingsplan van Callens en Vandermeersch bvba d.d. 9 augustus 2016 als 
bijlage).

Er werd een schattingsverslag opgemaakt op 28 augustus 2014 door landmeter-expert T. 
Caesens.

Het verkoopsdossier werd openbaar gelanceerd door het AGB SOK. Slechts één groep, nl. 
"Cohousing Kortrijk" stelde zich tijdig kandidaat en diende voor 15 januari 2016 een 
visiedocument in. Op basis hiervan werd verder onderhandeld om de krijtlijnen van het 
project (aantal units, betaalbaarheid, garanties voor cohousing,...) en de randvoorwaarden 
voor de verkoop (prijs, oppervlakte,...) verder te verfijnen.

Voor de Maatschap Cohousing Kortrijk is het moeilijk om bijkomende kandidaten te werven 
voor hun project, wanneer er geen garantie is van de verkoop en het aanvaarden van hun bod. 
Anderzijds kan er niet overgegaan worden tot verkoop, zolang er onvoldoende garanties zijn 
voor het cohousing-aspect van het project. Daarom wordt gewerkt met een verkoop-
aankoopbelofte tegen een afgesproken verkoopprijs. Na ondertekening hiervan start een 
werkingsperiode van 18 maanden waarbinnen de stad Kortrijk en het AGB SOK de 
overdracht van de grond volledig kunnen voorbereiden en de Maatschap Cohousing Kortrijk 
de groep kan uitbreiden tot de minimum vereiste 15 leden en ook de stedenbouwkundige 
vergunning kan aanvragen.

Een ontwerp van akte werd opgemaakt door notaris Helene De Waele, dat hierbij ter 
goedkeuring wordt voorgelegd.

Argumentatie
De gronden hebben volgens het BPA nr. 16 "St-Denijsestraat & Zwevegemsestraat" de bestemming 
"gegroepeerde bouw van volkswoningen". Omdat de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
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Huisvestingsmaatschappij geen interesse meer heeft in de aankoop van deze gronden, werd gezocht 
naar een nieuwe bestemming. Een project van cohousing voldoet aan de stedenbouwkkundige 
bestemmingsvoorwaarde.

Het ondersteunen van cohousing draagt bij tot de doelstellingen van betaalbaar en kwalitatief wonen 
in het Plan Nieuw Kortrijk. Cohousing  verhoogt ook de sociale cohesie en geeft daarmee vorm aan “ 
een stad die verenigt en verbindt”. Door het gemeenschappelijk realiseren van ruimte en 
infrastructuur zorgt cohousing voor een efficiënter ruimtegebruik, wat bijdraagt tot "Kortrijk 
Klimaatstad".

De Maatschap Cohousing Kortrijk kiest voor de optie van onderhandse aankoop van de site, wat ook 
de voorkeur geniet van het Stadsbestuur.

Verkoopprijs:
In de voorwaarden van het verkoopsdossier wordt een verkoopprijs van 870.000 euro vooropgesteld 
om de gemaakte kosten te recupereren. Daarnaast is echter aangegeven dat de betaalbaarheid onder 
druk komt te staan bij directe betaling van de volledige grondkosten en dat het tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad behoort om een lager bod te aanvaarden.
De voorgestelde prijs bedraagt 240 euro/m² of 630.960 euro voor de site.
De opgelegde randvoorwaarden en de verplichte garanties voor het cohousing aspect die aan de 
verkoop gekoppeld worden beperken het commerciële marktsegment en bemoeilijken het vermarkten. 
Het bod van 240 euro/m² is dezelfde prijs als de prijs die gehanteerd wordt voor de aankoop van het 
perceel van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.
Het bod voldoet aan de geschatte waarde zoals opgenomen in het schattingsverslag van landmeter-
expert Thomas Caesens.
Om deze verschillende redenen is het voorgestelde bod aanvaardbaar.

De overeenkomst bevat een onderlinge verkoop/aankoopbelofte tegen deze prijs, geldend voor 18 
maanden.
Daarnaast zijn in de overeenkomst een aantal opschortende voorwaarden en garanties ingebouwd :

 Opschortende voorwaarde: de eigenlijke bouwfasen van het project kunnen pas starten als 
Maatschap Cohousing Kortrijk min. 15 leden telt en als er een sluitende financiële garantie 
kan geboden worden voor de overige 5 units. Indien Maatschap Cohousing Kortrijk 20 leden 
telt, vervalt deze financiële garantie

 Opschortende voorwaarde: binnen de 6 maanden na ondertekening van de aankoop-
verkoopbelofte wordt door de Maatschap Cohousing Kortrijk een stedenbouwkundige 
vergunning aangevraagd

 Begeleiding project : er wordt een opvolgingscommissie opgericht waarin alle partijen (stad 
Kortrijk, Cohousing Kortrijk en AGB SOK) vertegenwoordigd zijn en een (min.) 3-maandelijks 
overleg wordt vastgelegd. Deze opvolgingscommissie rapporteert naar het college van 
burgemeester en schepenen en Raad van Bestuur AGB SOK.

 Garanties cohousing: de verkoop van de gemeenschappelijke delen, zowel het common house 
als de buitenruimte, is niet mogelijk in de eerste 99 jaar

 Garanties cohousing worden in de basisakte van de op te richten Vereniging van Mede-
Eigenaars opgenomen en het reglement van mede-eigendom moet voorwaarden opnemen om 
de betrokkenheid van nieuwe bewoners te bevorderen. De op te nemen voorwaarden zullen 
in de authentieke akte van verkoop opgenomen worden.
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 Garanties cohousing : bij doorverkoop van een unit binnen de eerste 20 jaar, wordt de 
‘subsidie’ degressief per jaar terug betaald aan de stad Kortrijk.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De verkoopprijs is 630.960 euro.
Budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0119-04/2201000/IE-12 inkomsten 630.960 euro.

Volgens de PSO wordt het AGB SOK bij de afrekening vergoed voor de prestaties en de 
administratieve kosten, die door het SOK geprefinancierd worden. Deze kosten zullen in het 
exploitatiebudget van 2018 opgenomen worden.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de verkoop van de gronden hoek Zwevegemsestraat - Sint-Denijsestraat aan de 
Maatschap Cohousing Kortrijk voor de realisatie van een cohousingproject en dit conform de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte van verkoop/aankoopbelofte opgemaakt door 
notaris Helene De Waele, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- 2016.10.07 ontwerp akte verkoopbelofte def.docx
- opmeting Kop van Prado aanpassing 9 aug 2016.pdf
- 20151012 Besluitgr pso kop van prado.pdf
- schatting landmeter Caesens 28aug2014.pdf
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Programmaregisseurs
25 2016_GR_00294 Europese projecten - Interreg North West 

Europe - Heatnet - partnership agreement - 
Goedkeuren

25 - 2016_GR_00294 - Europese projecten - Interreg North West Europe - Heatnet - partnership agreement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gerda Flo

Beknopte samenvatting
In het kader van het interregprogramma North-West-Europe diende de stad Kortrijk mee het project 
HeatNet in. Dit project werd door het Monitoring Committee van 13 - 15 september 2016 
goedgekeurd. 

Deze nota regelt de goedkeuring van de Partnership Agreement tussen de projectleider, de City of 
Dublin Energy Management Agency, en de partners, waaronder de stad Kortrijk. 

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 27 juni 2016 verklaarde het college zich akkoord om als partner mee het project 
Heatnet binnen het programma Interreg North West Europe in te dienen. Het project werd 
goedgekeurd op 13 - 15 september 2016.  Het project loopt van 15 september 2016 tot en met 
14 mei 2016.

Het project zal oplossingen formuleren voor financiële, regelgevende en organisatorische 
hindernissen die de ontwikkeling van warmtenetten in de weg staan. Dit zal gebeuren op basis 
van input uit de realisatie van een aantal 4de generatiewarmtenetten in pilootsteden. Het zal 
resulteren in een model voor de implementatie van wamtenetten en in een draaiboek om 
lokale overheden, energieleveranciers, projectontwikkelaars, afnemers, ... warm te maken 
voor de transitie naar deze duurzame manier van verwarmen/koelen. De haalbaarheid van 4de 
generatie warmtenetten zal in kaart gebracht zijn en er zullen modellen ontwikkeld zijn om de 
economische haalbaarheid van dergelijke netten te verbeteren.  Ook verdere ontwikkelingen 
in de toekomst (andere energiebronnen, ...) komen aan bod.

Het partnerschap bestaat onder meer uit energiemaatschappijen, academische partners en uit 
steden die een pilootproject zullen realiseren. De ontwikkelingen op campus Kortrijk Weide 
en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden van het warmtenet zowel technisch als met nieuwe 
gebouwen, passen perfect in dit project. Bij de huidige ontwikkelingen op Kortrijk Weide 
hebben de lokale partners zich geëngageerd om mee te gaan in het duurzaam energieverhaal. 
Tijdens de warmtenetmiddagen toonden ook lokale projectontwikkelaars en ondernemingen 
interesse. Er is echter een grote terughoudendheid/voorzichtigheid omwille van een gebrek 
aan kennis en ervaring. Net hierop zullen we in dit project inzetten.

Naast de stad Kortrijk zullen uit Vlaanderen ook Leiedal en de Universiteit Gent als partners 
aan dit project deelnemen.

Argumentatie
Het project kadert in PNK engagement 2: "Een stad die verjongt en vergroent" waarin het college van 
burgemeester en schepenen haar ambities als Kortrijk Klimaatstad formuleert. Verder vermeldt PNK 
engagement 10: "een stad die sober en transparant is" de ambities van de stad om duurzaam om te 
gaan met energie en het voortouw te nemen in duurzame innovatie.
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Bij de opstart van het project dient een Partnership Agreement afgesloten te worden tussen de 
projectleider en de verschillende partners. Deze overeenkomst werd als verplichte bijlage toegevoegd 
aan deze nota. Deze overeenkomst bevat onder meer de afspraken m.b.t. financiële en inhoudelijke 
rapportage, betalingen, communicatieverplichtingen, ...

Het totale budget van het project bedraagt €10.822.982, het budget van de stad Kortrijk €1.349.003. 
Het subsidiëringspercentage is 60%.

Meerwaarde voor Kortrijk na afloop van dit project:

 ongeveer €800.000,00 aan Europese middelen geïnvesteerd in Kortrijk
 expertise op het gebied van 3de en 4de generatiewarmtenetten verworven
 realisatie van de uitbreiding van het warmtenet op Kortrijk weide en hubs
 resultaten van de haalbaarheidsstudies
 resultaten van studie naar toekomstmogelijkheden: andere warmtebronnen, ...

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie

 

Besluit
Punt 1
1. De Heatnet NWE Partnershipagreement die de implementatie van het Heatnet project binnen het 
interreg North West Europe project regelt, goed te keuren

Bijlagen
- HeatNet_DRAFT_Partnership Agreement_03 11 2016.pdf
- Heatnet Subsidy Contract Template.pdf
- Provisional Common Cost Summary.pdf
- Projectvoorstel Heatcoolnet.pdf

Communicatie en Recht
26 2016_GR_00288 AGB SOK  - Van AGB Buda naar AGB SOK. 

Projectgebonden 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende 
Campus Kortrijk Buda - Goedkeuren

26 - 2016_GR_00288 - AGB SOK  - Van AGB Buda naar AGB SOK. Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst betreffende Campus Kortrijk Buda - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had 
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dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 
2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een addendum bij deze 
beheersovereenkomst goed. Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-
opdracht van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal 
andere stadseigendommen door het AGB SOK) en dit vanaf de ondertekening van de exploitatie-
overeenkomst begin januari 2017. Momenteel wordt tevens ook onderzocht in welke mate de 
programmatie-opdracht van het AGB Buda kan opgenomen worden door spelers actief op Buda. In 
afwachting hiervan zal na ontbinding van het AGB Buda deze programmatie-opdracht, conform het 
gemeentedecreet, terugkomen naar de stad. Het procedureel kader en stappenplan werden principieel 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 
25 april 2016. In uitvoering van deze principiële beslissingen en van de beheersovereenkomst wordt 
nu een ontwerp van Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst betreffende Campus Kortrijk 
Buda, te sluiten met het AGB SOK, ter goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd. De raad van 
bestuur van het AGB SOK heeft deze ontwerptekst reeds goedgekeurd op 24 oktober 2016, nadat hij 
principieel goedgekeurd was door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 
oktober 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een 
addendum bij deze beheersovereenkomst goed. Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet 
om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast 
het beheer van een aantal andere stadseigendommen door het AGB SOK) en dit vanaf de 
ondertekening van de exploitatie-overeenkomst begin januari 2017. Momenteel wordt 
tevens ook onderzocht in welke mate de programmatie-opdracht van het AGB Buda kan 
opgenomen worden door spelers actief op Buda. In afwachting hiervan zal na ontbinding van 
het AGB Buda deze programmatie-opdracht, conform het gemeentedecreet, terugkomen naar 
de stad. Het procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In 
uitvoering van deze principiële beslissingen en van de beheersovereenkomst wordt nu een 
ontwerp van Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst betreffende Campus Kortrijk 
Buda, te sluiten met het AGB SOK, ter goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd. De 
raad van bestuur van het AGB SOK heeft deze ontwerptekst reeds goedgekeurd op 24 oktober 
2016, nadat hij principieel goedgekeurd was door het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 17 oktober 2016.

Argumentatie
In de statuten van het AGB SOK is het maatschappelijk doel van het bedrijf omschreven als ‘de 
vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van 
onder meer: (…) in het geval de stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de 
valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium’.

Beoogd wordt de publiekrechtelijke exploitatie-opdracht van het AGB Buda te integreren bij het 
AGB SOK en daarbij aansluitend ook de exploitatie van andere maatschappelijk-culturele onroerende 
goederen bij het SOK onder te brengen. De Stad behoudt daarbij wel, conform ook het 
gemeentedecreet, het volledige beleid – onder meer inzake cultuur en jongeren – en heeft geenszins 
de bedoeling het AGB SOK opdrachten te geven inzake programmering en inhoudelijke aspecten van 
het beleid. Momenteel wordt nog onderzocht in hoeverre de uitvoering van dit inhoudelijk beleid kan 
toevertrouwd worden aan spelers die actief zijn op Buda.
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De beheersovereenkomst tussen het SOK en de Stad werd in het licht van deze verruimde opdracht 
bij beslissing van de gemeenteraad van 04 juli 2016 aangepast en aangevuld met een addendum, 
waarin deze opdracht nader wordt omschreven.

Het addendum omvat in essentie de invoeging van een"Hoofdstuk II.6 - SOK ALS EXPLOITANT VAN 
ONROERENDE GOEDEREN". Daarbij wordt in artikel 13.1 het principe vastgelegd van de toewijzing 
door de stad van exploitatierechten op onroerende goederen aan het AGB SOK, door vestiging van 
een zakelijk recht erop of door het verlenen van andere rechten, met uitsluiting van 
eigendomsoverdracht. Daarbij wordt verwezen naar een lijst van onroerende stadseigendommen, 
zoals principieel vastgelegd door het college in zitting van 25 april 2016.

In toepassing van de beheersovereenkomst werd een ontwerp van projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) opgemaakt, waarin de krachtlijnen van de samenwerking Stad - 
AGB worden uiteengezet. De panden Budatoren, Broeltorens, Broelkaai 6 en Paardenstallen zullen via 
een erfpachtrecht voor langere termijn ter beschikking worden gesteld van het AGB en dit op basis 
van een notariële akte die bijlage zal uitmaken bij de exploitatie-overeenkomst. De stad heeft zelf de 
Budafabriek en de Budascoop in erfpacht en draagt die erfpachtrechten, via voormelde akte, over aan 
het AGB, voor de resterende duur van de erfpachtrechten en met respect voor de tekst van de initiële 
akten van erfpacht. Gekoppeld aan deze PSO zijn er tevens twee bijlagen toegevoegd die betrekking 
hebben op het eigendom Broelkaai 6 en de Pop Up Campus Howest.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Zie vooral de bijlage.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst 
betreffende campus Kortrijk Buda.

Bijlagen
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf
- AGB SOK PSO Campus Kortrijk Buda finale tekst.pdf
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PROJECTGEBONDEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

BETREFFENDE CAMPUS KORTRIJK BUDA 

 

 

Tussen: STAD KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, vertegenwoordigd door de 

heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, 

dit overeenkomstig artikel 182 Gemeentedecreet en in uitvoering van de 

gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring van  … 

 

  hierna genoemd ‘STAD KORTRIJK’ 

 

en: Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, gekend onder 

ondernemingsnr. 0267.307.650, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 

54, opgericht bij gemeenteraadsbeslissing van de STAD KORTRIJK dd. 8 mei 1998, hier 

vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, in zijn hoedanigheid van voorzitter, en 

mevrouw Tiene Castelein, in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit in uitvoering van 

een beslissing van de raad van bestuur dd. …  

 

hierna genoemd ‘AGB SOK’ 

 

hierna samen genoemd ‘PARTIJEN’, 

 

 

In de statuten van het AGB SOK en de beheersovereenkomst tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK is 

onder meer als opdracht opgenomen : 

- het in overleg met de STAD KORTRIJK ontwikkelen, uitvoerbaar maken en realiseren van 

geïntegreerde stadsprojecten; 

- in geval de STAD KORTRIJK hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering 

van het geheel of een gedeelte van het stedelijk patrimonium; 

- als bijzondere opdracht kunnen ook (niet-gemengde) stadsprojecten met een overwegend 

publiek karakter op vraag van het College van burgemeester en schepenen beheerd worden 

door het AGB SOK. 

 

Op 25 april 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen van STAD KORTRIJK er principieel 

mee ingestemd om navolgende BEBOUWDE EIGENDOMMEN op Campus Buda finaal in beheer te 

geven – via (overdracht) erfpacht – aan AGB SOK: Budatoren, Budascoop, Budafabriek, Broeltorens, 

Broelkaai 6 en Paardenstallen.  

 

De erfpachtrechten met betrekking tot deze BEBOUWDE EIGENDOMMEN worden geregeld in 

afzonderlijke aktes en zullen als bijlage worden gevoegd bij de exploitatieovereenkomst die zal worden 

gesloten met betrekking tot voormelde BEBOUWDE EIGENDOMMEN (overeenkomstig het 

stappenplan dat werd goedgekeurd in het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN dd. 3 

november 2015).  
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Voorliggende projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (hierna ‘PSO’) regelt de basisafspraken 

tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK voor de gevallen waarin het AGB SOK als bouwheer zal moeten 

optreden in projecten met betrekking tot één of meerdere van volgende BEBOUWDE EIGENDOMMEN: 

Budascoop, Budatoren, Budafabriek, Broeltorens, Broelkaai 6, en de Paardenstallen.  

 

 

 

HOOFDSTUK 1.  DOELSTELLING EN DEFINITIES 

 

Artikel 1. Doelstellingen 

Deze PSO BUDA is van toepassing op volgende BEBOUWDE EIGENDOMMEN op Campus Buda (inclusief 

terreinen):  

- Budascoop 

- Budatoren 

- Budafabriek 

- Broeltorens 

- Broelkaai 6 

- Paardenstallen  

 (hierna ‘BEBOUWDE EIGENDOMMEN’).  

Het doel van deze PSO BUDA is een kader te scheppen waarbinnen eventuele aanpassingen en 

structurele investeringen aan de BEBOUWDE EIGENDOMMEN tussen PARTIJEN kunnen worden 

geregeld, dit met het oog op een duurzame exploitatie van de BEBOUWDE EIGENDOMMEN en de 

verplichtingen van AGB SOK als (toekomstig) erfpachter van de betrokken BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN.  

Hieruit kunnen een aantal afgeleide doelstellingen geformuleerd worden:  

1°  Het zo nodig optreden van AGB SOK als bouwheer voor de verbouwing van de betreffende 

BEBOUWDE EIGENDOMMEN binnen het door STAD KORTRIJK ter beschikbaar gestelde 

investeringsbudget;  

2°  Het komen tot een duurzame exploitatieovereenkomst tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK voor 

het duurzame beheer van de BEBOUWDE EIGENDOMMEN en de exploitatie van de BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN, uitgaande van een jaarlijkse bijdrage vanuit de STAD KORTRIJK. 

 

Artikel 2. Definities 

Voor alle projecten die in het kader van huidige overeenkomst worden opgemaakt, zullen 

onderstaande definities worden gehanteerd.  

Projectfase – Elk project wordt ingedeeld volgens de landelijk gehanteerde fasering in: 

 Initiatief- en verkenningsfase  
In deze fase is er een idee of initiatief naar aanleiding van een probleem en/of kans. 

 Onderzoeksfase 
Aan het einde van deze fase is er een project: een projectgebied, een visie, strategische 
doelstellingen, de projectdefinitie. 

 Planuitwerkingsfase 
In deze fase worden binnen het project enkele deelprojecten uitgewerkt, het project wordt 
ontwikkeld, de strategie en de doelstellingen worden uitgewerkt tot één of meerdere plannen. 
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 Uitvoeringsfase 
De deelprojecten worden in deze fase tot uitvoering gebracht binnen de door het project 
vooropgestelde doelstellingen. 

 Beheersfase 
De deelprojecten worden beheerd binnen de ambities die door het project zijn vooropgesteld. 
Het beheer van, het in stand houden van, het zorg dragen voor én het evalueren van de 
realisaties. 

Projectorganisatie :  

 Projectregisseur 
Persoon die alle aspecten van het totaalproject en omgeving aanstuurt en/of coördineert, alsook 
het geheel van financiën bewaakt, met name gericht op organisatie, communicatie en 
risicobeheersing; 

 Procesmanagement 
Het leiden van de interacties tussen verschillende actoren, het bewaken van de spelregels, de 
randvoorwaarden en het gedeelde doel om het project te realiseren. 

 Projectleider 
Leider van een (deel)project sturend op de inhoud en uitvoering van het (deel)project met name 
gericht op kwaliteit, kosten en tijd. 

 Gebouwbeheerder 
Persoon/partij die na oplevering van het gebouw het gebouw beheert zowel technisch, 
administratief, juridisch als strategisch. 

 Exploitant 
Degene die binnen een gebouw een bedrijf of uitbating uitoefent.  

Geografische informatie – Deze informatie wordt ingedeeld in: 

 Plangebied 
Het gebied waarbinnen het project geografisch plaats zal vinden. 

 Projectgebied  
De grenzen van het gebied waarbinnen het project zal gerealiseerd worden. 

 Deelgebied 
Een gebied waarbinnen een ander deel van het totaal project zal gerealiseerd worden. 

 Openbaar domein 
Het deel van het projectgebied dat bestemd is tot gebruik van iedereen.  

 Privaat domein 
Het deel van het projectgebied dat niet behoort tot het openbaar domein 

 

Artikel 3. Context  

Engagement  

Deze PSO kadert binnen beleidsdoelstelling ‘9. Een stad met veel goesting en ambiance’, waarbij ‘Het 

Buda-eiland verder moet worden uitgebouwd tot een experimentele zone, in hechte samenwerking 

met creatieve ondernemers en het onderwijs. Bij de invulling wordt echter ook rekening gehouden 

met het kostenplaatsje en verbreding van de participatie. De Kortrijkzaan moet het Buda-eiland echt 

in zijn /haar hart dragen’ (plan Nieuw Kortrijk).  

In het persbericht dat de STAD KORTRIJK in 2015 uitbracht, werden een aantal fundamentele keuzes 

kenbaar gemaakt aan het brede publiek. Zo werd AGB SOK aangeduid als exploitant van de BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN op het Buda-eiland en werd een nieuwe vzw aangekondigd die het inhoudelijke 

verhaal zou moeten formaliseren en versterken. Het gebouw aan Broelkaai 6 werd voorgesteld als 

belangrijk gebouw met een functie als poortgebouw voor de andere BEBOUWDE EIGENDOMMEN op 

het Buda-eiland. “Buda heeft nood aan een plek waar bezoekers dagelijks langs kunnen lopen en 
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kunnen ervaren waarrond ondernemers, studenten, kunstenaars … aan het werk zijn op het eiland. Het 

stadsbestuur wil het voormalige Broelmuseum uitbouwen tot een (…) aantrekkelijke toegangspoort 

voor alle activiteiten op Buda.”   

 

Historiek 

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 ermee in te stemmen dat bij toepassing van artikel 

235,§3 van het gemeentedecreet de afspraken, vastgelegd in de bestaande beheersovereenkomst van 

15 september 2008, verdergezet worden. Het AGB Buda heeft blijkens deze beheerovereenkomst een 

dubbele opdracht van STAD KORTRIJK meegekregen, namelijk enerzijds een exploitatie-opdracht en 

anderzijds een programmatie-opdracht. 

Op 29 juni 2015 is het voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening op termijn van AGB Buda 

aan de gemeenteraad toegelicht. Het is de bedoeling de exploitatieopdracht van AGB BUDA te 

integreren in het AGB SOK (en voor de inhoudelijke opdracht een nieuwe vzw te creëren). 

In de zitting van 3 november 2015 is het principiële kader en het juridische stappenplan hiervoor door 

het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN principieel goedgekeurd. In het kader daarvan 

zullen een aantal panden als maatschappelijk vastgoed overgedragen worden aan het AGB SOK met 

het oog op de exploitatie van de betrokken panden door het AGB SOK. Het AGB SOK zal voor elk van 

de BEBOUWDE EIGENDOMMEN de nodige erfpachtrechten verkrijgen via STAD KORTRIJK. De 

erfpachtaktes worden als bijlage opgenomen in de exploitatieovereenkomsten van de BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN. Vervolgens kan/zal het AGB SOK dienstverlenings-overeenkomsten aangaan met de 

gebruikers. Het administratief-juridisch proces hieromtrent is lopende.  

Wat betreft Broelkaai 6 heeft het college van burgemeester en schepenen in zittingen van 14 

december 2015 en 2 mei 2016 – binnen de perken van de definitie van dagelijks bestuur – reeds een 

gebruiksovereenkomst van beperkte duur goedgekeurd met de VZW Designregio Kortrijk. Die laat de 

betrokken VZW toe om vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 haar intrek te nemen in het 

betrokken gebouw Broelkaai 6 en annexen. Inmiddels zijn, teneinde het gebouw volledig gebruiksklaar 

te maken, bepaalde ingrepen nodig, waarvoor STAD KORTRIJK een beroep beoogt te doen op het AGB 

SOK voor de coördinatie van de ontwerpfase en uitvoering van de werken. Om dit mogelijk te maken 

wordt er – overeenkomstig voormelde beheersovereenkomst tussen STAD KORTRIJK en het AGB SOK 

– een specifieke PSO opgemaakt tussen AGB SOK en STAD KORTRIJK, waarin de contouren van 

dergelijke projecten worden vastgelegd. 

Wat betreft de Paardenstallen verbindt AGB SOK zich ertoe om de bestaande engagementen ten aan 

zien van BUBOX steeds volledig te respecteren en hieromtrent in overleg te treden met de vzw 

Stedelijke Musea en STAD KORTRIJK met het oog op het sluiten van een dienstverlenings-

overeenkomst. 

 

Overzicht besluiten en documenten: 

2015_CBS _03024  AGB SOK – Van AGB Buda naar AGB SOK. Procedureel kader, stappenplan – 

principiële goedkeuring (dd. 03/11/2015)   

2015_CBS_03538 Broelkaai 6 – Huisvesting van VZW Designregio Kortrijk - Goedkeuren (dd. 

14/12/2015) 

2016_CBS_01359 AGB SOK – Van AGB Buda naar AGB SOK. Geactualiseerd procedureel kader, 

stappenplan. Formalisering – principiële goedkeuring (dd. 25/04/2016) 
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2016_CBS_01864  Howest : Pop-up campus op het Buda-eiland – principes – goedkeuren (dd. 

6/06/2016) 

2016_CBS_02104 Buda, Broelkaai 4 en 6 – Plan van aanpak – principiële goedkeuring (dd. 

27/06/2016) 

 

 

HOOFDSTUK 2.  PLANGEBIED 

 

Artikel 4. Plangebied en projectgebied 

Het plangebied Campus Buda omvat het gedeelte van het Buda-eiland tussen Budastraat- Dam- en 

Broelkaai inclusief een gedeelte van het Guido Gezellepad (zuidelijke Broeltoren), zoals aangegeven 

op bijlage 1. 

Het projectgebied voor deze PSO BUDA omvat de ‘BEBOUWDE EIGENDOMMEN’: Budascoop, 

Budatoren, Budafabriek, Broeltorens, Broelkaai 6, en Paardenstallen, zoals aangegeven op kadastrale 

kaart bijlage 2.   

 

Artikel 5. Eigendomssituatie  

De Budatoren, Broeltorens, Broelkaai 6, en Paardenstallen zijn eigendom van STAD KORTRIJK. Deze 

BEBOUWDE EIGENDOMMEN zullen in erfpacht worden gegeven aan AGB SOK.  

Budascoop en Budafabriek heeft STAD KORTRIJK in erfpacht gekregen van private eigenaars. Het recht 

van erfpacht zal worden overgedragen aan AGB SOK. 

 

 

HOOFDSTUK 3.  PLANVORMING 

 

Artikel 6. Ruimtelijke visie  

Het Buda-eiland is sinds 1996 de plek die toegewijd werkt aan creatie. Aanvankelijk en tot 2012 was 

dit in essentie artistieke creatie, voornamelijk op het vlak van podiumkunsten. Daarna werd de werking 

verbreed met ondernemerschap, onderwijs, wetenschap en actief burgerschap.  

 

Artikel 7. Planvorming BEBOUWDE EIGENDOMMEN 

Bij het uitwerken van een concreet project voor een van de BEBOUWDE EIGENDOMMEN dient bij de 

planvorming steeds te worden uitgegaan van een aantal uitgangspunten:  

- het project past in de ruimtelijke visie zoals hierboven omschreven;  

- het project kadert in een van de te bereiken resultaten; 

Dit wordt per project verduidelijkt in een projectdefinitie die in bijlage aan huidige PSO zal worden 

toegevoegd. Op vandaag zijn reeds een aantal projectdefinities opgemaakt (zie bijlage 1 tot en met 3), 

en voor toekomstige projecten kunnen nog aanvullingen gebeuren.  

 

Artikel 8. Te bereiken resultaten 

In het verlengde van de doelstellingen en de ruimtelijke visie worden de volgende te behalen concrete 

resultaten benoemd binnen de context van deze PSO: 

De BEBOUWDE EIGENDOMMEN geschikt maken (en houden) voor een duurzame exploitatie, met 

onder meer: 
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o Het doorvoeren van specifieke structurele ingrepen ten behoeve van een bepaald 

gebruik;  

o Het scheppen van een kader voor de verbouwingen die noodzakelijk blijken in het 

kader van de uitoefening van exploitatieopdracht en de verplichtingen van het AGB 

SOK als erfpachter. 

In een nog op te maken exploitatieovereenkomst tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK met betrekking 

tot de BEBOUWDE EIGENDOMMEN, zullen alle praktische en financiële afspraken worden gemaakt 

met betrekking tot de exploitatie. 

 

 

HOOFDSTUK 4.  PROJECTORGANISATIE 

 

Artikel 9. Verantwoordelijkheden m.b.t. ‘BEBOUWDE EIGENDOMMEN’ 

STAD KORTRIJK blijft de verantwoordelijkheid dragen: 

- voor het evenwicht tussen de projectdefinitie en het investeringsbudget, en het ter beschikking 

stellen van een investeringstoelage; 

- voor de nodige besluitvorming in het kader van de financiering van de projecten;  

- voor het meewerken aan het tot stand komen van alle praktische en financiële afspraken met AGB 

SOK betreffende de exploitatie van de BEBOUWDE EIGENDOMMEN door AGB SOK. 

Vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst is het AGB SOK verantwoordelijk: 

- voor het optreden als eigenaar (bouwheer) gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst;  

- in geval van structurele investeringen de planvorming, het ontwerp, en de aanbestedingsstukken, 

de organisatie van aanbestedingen en de realisatie van verbouwingen; 

- voor het zo kostenefficiënt mogelijk benutten van de door STAD KORTRIJK ter beschikking gestelde 

investeringsbudgetten; 

- voor de exploitatie overeenkomstig de afspraken en overeenkomsten inzake beheer en exploitatie 

met STAD KORTRIJK.  

 

Artikel 10. Taken namens AGB SOK 

Voor de realisatie van projecten verbindt AGB SOK zich tot het uitvoeren van volgende taken:  

1. Het voeren van het procesmanagement; 

2. De algehele financiële aansturing van het project;  

3. Het verstrekken van de opdrachten aan de aannemers; 

4. De opdrachtverstrekking voor begeleidende opdrachten aan studiebureaus, zoals veiligheids-

coördinator, EPB, een extern controlebureau …;  

5. De  begeleiding en toezicht op de uitvoering van de werken. 

 

Artikel 11. Taken namens STAD KORTRIJK 

Voor de realisatie van projecten verbindt de STAD KORTRIJK zich tot het uitvoeren van volgende taken: 

1. Het begeleiden van de instemmingsprocedure planvorming in de noodzakelijke commissies en 

overlegorganen, zoals bijvoorbeeld Gecoro en Fora; 

2. Voorbereiden/verstrekken/opvolgen van de noodzakelijke gemeentelijke, provinciale, gewestelijke 

en federale besluitvorming, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, verkavelingsvergunningen, 

aanleg- en bouwvergunningen op aanvraag van het AGB SOK;  
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3. Verstrekken van de benodigde basisinformatie, digitale onderleggers en dergelijke; 

4. Op basis van het gerealiseerde resultaat en de nog af te sluiten exploitatieovereenkomst inzake 

CAMPUS KORTRIJK BUDA, het (indien nodig) beschikbaar stellen van een jaarlijkse 

exploitatiebijdrage voor de ‘BEBOUWDE EIGENDOMMEN’.  

 

Artikel 12. Projectorganisatie 

Bij realisatie van projecten met betrekking tot de BEBOUWDE EIGENDOMMEN neemt AGB SOK de 

volledige projectorganisatie in handen: 

- Het AGB SOK treedt op als projectregisseur, en heeft – gedurende de volledige duur van het 

project – de algemene leiding over het betrokken project. 

- Het procesmanagement ligt ook in opdracht bij AGB SOK.   

Tijdens de duur van de projecten worden door het AGB SOK een aantal overlegorganen in het leven 

geroepen, dewelke het AGB SOK voorzit, en waarin ook afgevaardigden van STAD KORTRIJK en van de 

gebruikers kunnen zitten, zoals:  

- De stuurgroep neemt belangrijke beslissingen (met respect evenwel voor de bevoegdheden 

van de bestuursorganen zoals vastgelegd in het gemeentedecreet, de statuten van het AGB 

SOK, de beheersovereenkomst en andere wettelijke, reglementaire en/of conventionele 

bepalingen); 

- De projectgroep staat in voor de uitvoering.  

Voor onderlinge afstemming zal op het geëigende niveau overleg plaatsvinden.  

Per project worden een aantal toets- en overdrachtsmomenten voorzien: 

- Investeringstoets: Als bouwheer en exploitant toetst het AGB SOK voor de publicatie de 

betreffende bestekken.  Op basis van de  bevindingen wordt onderling overleg  gepleegd met 

de STAD KORTRIJK in hoeverre aanpassingen gepleegd moeten worden of aanvullende 

afspraken gemaakt moeten worden; 

- Exploitatietoets: Op basis van de oplevering en de exploitatie-overeenkomst zal tijdig een 

exploitatietoets plaatsvinden voor de start van de exploitatiefase.  

Realisatie, begeleiding en beheer van de openbare ruimte wordt geregeld vanuit de STAD KORTRIJK, 

Directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling. 

 

Artikel 13. Planning 

Per project zal op hoofdlijnen een mijlpalen-planning worden opgesteld, dat een onderdeel vormt van 

de projectdefinitie.    

 

Artikel 14. Participatie en planbegeleiding 

Omdat de betreffende projecten ingepast zullen worden in de verdere ontwikkeling van de 

inhoudelijke werking, zal regelmatig met de betrokken actoren, zoals vzw Buda, Kunstencentrum, 

Designregio, Passerelle, Flanders in Shape (UAMS), vzw Stedelijke Musea … afstemmingsoverleg 

plaatsvinden. 

 

Artikel 15. Verantwoording en rapportering  

Het AGB SOK zal minimaal op kwartaalbasis de Raad van Bestuur van het AGB SOK informeren over 

projectkosten en voortgang. Het college van burgemeester en schepenen wordt via de verslaglegging 

van de Raad van Bestuur geïnformeerd. 
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In het kader van deze PSO zullen STAD KORTRIJK en AGB SOK op basis van volledige actuele directe 

transparantie wederkerig alle informatie verstrekken aangaande projecten. 

 

Artikel 16. Externe communicatie 

Alle externe communicatie betreffende de projecten worden afgetoetst in de Stuurgroep, teneinde 

eenheid van communicatie te bekomen. 

 

 

HOOFDSTUK 5.  PROJECTFASEN 

 

Artikel 17. Initiatiefase, onderzoeksfase, plan-uitwerkingsfase 

Per project zal de initiatiefase afgerond worden met een projectdefinitie, inclusief investeringsbudget. 

De onderzoeksfase en planuitwerkingsfase kunnen pas van start gaan na akkoord hierover.  

 

Artikel 18. Uitvoeringsfase: werken 

Na de uitwerkingsfase resteren de aanbestedingsstukken, de aanbesteding, de opdracht en de 

opvolging van de werken door AGB SOK. 

 

Artikel 19. Oplevering 

Voor het einde van de werken, en zo nodig tussentijds, zullen PARTIJEN desgevallend afspraken maken 

voor mogelijk voorlopige (deel)opleveringen in het kader van openbare werken. Hiertoe zal bij elke 

oplevering een proces-verbaal worden opgesteld voor overdracht van de verantwoordelijkheid. Bij de 

oplevering zal zo gewenst eerst een vooropname plaatsvinden. Op basis van dit proces-verbaal van 

oplevering eindigt – zo hier sprake van is – de projectfase en start de beheerfase. 

 

Artikel 20. Beheerfase 

Het AGB SOK neemt de betreffende aanpassingen binnen de accommodaties van de BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN in exploitatie op basis van de overeen te komen ‘Exploitatieovereenkomst Buda’, 

inclusief mogelijke aanvullingen. 

 

HOOFDSTUK 6.  FINANCIËN 

 

Artikel 21. Verdeling kosten en opbrengsten en financiering 

Kosten voor dagelijks onderhoud en kleine investeringen van de betrokken BEBOUWDE 

EIGENDOMMEN zullen verrekend worden in de tarieven voor de exploitatie van de betrokken 

BEBOUWDE EIGENDOMMEN. Exploitatiebijdragen zullen nader geregeld worden in de exploitatie-

overeenkomst. 

Structurele, projectmatige investeringen daarentegen zullen steeds moeten worden overeengekomen 

met STAD KORTRIJK en worden opgenomen in de projectdefinitie die als bijlage bij deze PSO BUDA zal 

worden gevoegd. Voor de realisatie van die projecten, die in het kader van deze PSO en haar bijlagen 

worden uitgevoerd, zal STAD KORTRIJK een investeringstoelage beschikbaar stellen aan AGB SOK die 

op basis van voormelde projectdefinitie wordt vastgesteld. Alle externe kosten (zoals adviezen, 

communicatie, brochure) ten behoeve van projecten,  inclusief de niet-recupereerbare btw, worden 
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verwerkt in de projectkosten en ten laste gebracht van het investeringstoelage. Om te voorkomen dat 

een aanvulling op de standaard werkingskosten van het AGB SOK noodzakelijk is, zullen ook de 

projectbegeleidingskosten van AGB SOK in het totaal worden opgenomen. 

De gehele financiering geschiedt op basis van cash flow afspraken tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK. 

Indien noodzakelijk zal STAD KORTRIJK voorfinancieren.  

Mocht vanuit STAD KORTRIJK besloten worden dat een project conform de projectdefinitie niet 

doorgaat, zullen alle door AGB SOK gemaakte kosten in relatie tot dit project afzonderlijk door STAD 

KORTRIJK aan AGB SOK worden vergoed.  

 

 

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 22. Beëindiging oude overeenkomsten 

Met de ondertekening van voorliggende overeenkomst komen alle eventuele vroegere 

overeenkomsten tussen PARTIJEN aangaande investeringen in de BEBOUWDE EIGENDOMMEN te 

vervallen. PARTIJEN zijn dienaangaande over en weer niets meer aan elkaar verschuldigd. 

 

Artikel 23. Wijzigingen aan de overeenkomst    

PARTIJEN kunnen overgaan tot de heronderhandeling van één of meerdere bepalingen van deze 

overeenkomst en van de vanaf heden gesloten overeenkomsten, mits inachtneming van de hierna 

beschreven procedure: 

A    de aanvragende partij informeert de andere partij over de gemotiveerde aanleiding van 

haar vraag tot aanpassing, en haar voorstel van de artikelen die voor aanpassing in 

aanmerking komen; 

B    de andere partij betuigt haar akkoord met de ingediende aanvraag of amendeert de 

aanvraag binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag; 

C     PARTIJEN bereiken consensus over de grond van de aanpassingen en de artikelen die voor 

aanpassing in aanmerking komen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het 

amendement op de aanvraag. 

De eventuele tekstaanpassingen worden doorgevoerd op grond van een bespreking, die gevoerd 

wordt met respect voor de vastgelegde principes en voor de wederzijdse belangen. De bereikte 

consensus wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad van bestuur. 

Indien PARTIJEN geen minnelijke regeling bekomen over de voorgestelde wijziging volgens 

bovengenoemde procedure, kunnen de PARTIJEN zich ook verbinden zich te onderwerpen aan de 

expertiseregeling zoals voorzien bij geschillen (zie artikel 25). 

 

Artikel 24. Beëindiging van de overeenkomst 

Deze overeenkomst neemt een einde in volgende gevallen : 

1°  door middel van een schriftelijk, wederzijds akkoord over het beëindigen van de overeenkomst, 

en dit na instemming door de Raad van Bestuur van het AGB SOK en het college van 

burgemeester en schepenen.  

2°   a. In geval van overmacht of in het algemeen belang, of indien het AGB SOK ernstig en op 

voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst 

voortvloeien en daardoor de realisatie van de doelstellingen van het stedelijk beleid in het 
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gedrang brengen, kan STAD KORTRIJK (via college van burgemeester en schepenen en 

gemeenteraad) te allen tijde, bij aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van zes 

(6) maanden, voortijdig een einde te maken aan deze overeenkomst.  

 b. In geval van overmacht of in het algemeen belang, of indien STAD KORTRIJK ernstig en op 

voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst 

voortvloeien, kan AGB SOK (via Raad van Bestuur) te allen tijde, bij aangetekend schrijven en 

met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden, voortijdig een einde te maken aan deze 

overeenkomst. 

Bij beëindiging van de overeenkomst zal tussen PARTIJEN een afrekeningsstaat worden vastgelegd.  

 

Artikel 25. Toepasselijk recht - rechtsmacht – technische en financiële expertise 

Deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten overeenkomsten worden beheerst door en 

geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. 

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van 

deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten overeenkomsten behoren tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen.  

Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden PARTIJEN zich ertoe te 

goeder trouw en met inachtneming van de redelijke belangen van de andere PARTIJ te onderhandelen 

met het oog op een minnelijke regeling. Daartoe zal de eisende partij de andere PARTIJ bij aangetekend 

schrijven kennis geven van de aard van het geschil en de mogelijke oplossingen. 

De PARTIJEN verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen 

minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij PARTIJEN akkoord gaan om direct het bepaalde onder 

‘rechtsmacht’ hiervoor toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van 

drie deskundigen waarvan elke PARTIJ één expert aanduidt; deze experten duiden vervolgens de derde 

expert aan die optreedt als voorzitter.  

Indien PARTIJEN binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen hun deskundige niet aanduiden of 

indien de door de PARTIJEN gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde expert aanduiden, 

wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede PARTIJ.  

Dit deskundigencollege moet binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na zijn aanstelling 

beslissen. Het deskundigencollege beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de 

kunst. De kosten van de expertise zullen worden gedragen door beide PARTIJEN, elk voor de helft. 

 

Artikel 26. Slotbepaling 

Voor alles wat niet expliciet opgenomen is in deze PSO, verwijzen PARTIJEN naar de tussen hen 

gesloten beheersovereenkomst,  goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB SOK dd. 20 

februari 2014 en de gemeenteraad dd. 10 maart 2014 en, en het addendum bij voormelde 

beheersovereenkomst, goedgekeurd door de raad van bestuur dd. … en de gemeenteraad dd. … .  
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Opgemaakt te Kortrijk op . . . . . . . . . . . . . . . . , in evenveel exemplaren als er PARTIJEN zijn, waarvan 

elke partij verklaart de overeenkomst te hebben gelezen en goedgekeurd, alsook een exemplaar te 

hebben ontvangen. 

 

 

 

Voor de STAD KORTRIJK, Voor het AGB SOK, 

 

 

 

 

 

de heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens, 

Burgemeester STAD KORTRIJK Voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK 

 

 

 

 

 

de heer Geert Hillaert, Tiene Castelein, 

Stadssecretaris STAD KORTRIJK Bestuurder AGB SOK 
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BIJLAGEN 

 

 

1. Projectdefinitie Broelkaai 6  

2. Projectdefinitie Pop Up Campus Buda 
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BIJLAGE 1. PROJECTDEFINITIE BROELKAAI 6 

 

Context  

Broelkaai 6 moet in de nieuwe aanpak van het Buda-eiland fungeren als het Poortgebouw. Het 

voormalige Broelmuseum zal worden omgevormd tot “toegangspoort” van het Buda-eiland. In het 

gebouw zullen niet alleen de betrokken organisaties hun plek vinden maar op gelijkvloers zal een 

conceptstore en een horecagelegenheid gevestigd worden. Tevens zal ruimte voor exposities van 

beeldende kunsten in een gedeelte van de cluster mogelijk blijven. In dit Poortgebouw zullen de 

volgende functies ondergebracht worden:  

- horeca 

- conceptstore 

- ontvangst 

- vergaderruimten 

- ruimte voor beeldende kunst 

- werkplekken en ateliers partners 

 

Doelstellingen 

Het doel van dit project is het verbouwen en exploiteren van het pand ‘Broelkaai 6’ op Campus BUDA. 

Hieruit kunnen een aantal afgeleide doelstellingen geformuleerd worden:  

1°  Het optreden van het AGB SOK als bouwheer voor de verbouwing van het pand ‘Broelkaai 6’ 

binnen het door STAD KORTRIJK ter beschikbaar gestelde investeringsbudget;  

2°  Het komen tot een duurzame exploitatie van Broelkaai 6 binnen de exploitatie-overeenkomst 

tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK. 

In het kader van de exploitatie-opdracht is/wordt door STAD KORTRIJK een recht van erfpacht verleend 

aan AGB SOK. 

 

A. HET PROJECT 

  

Projectgebied 

Het plangebied Campus Buda omvat het gedeelte van het Buda-eiland tussen Budastraat-Dam-en-

Broelkaai, inclusief een gedeelte van de Guido Gezellepad (zuidelijke Broeltoren), zoals aangegeven op 

bijlage x. 

Het projectgebied voor deze PSO-bijlage omvat Broelkaai 6, inclusief de conciërgewoning, tuin, 

Oranjerie, en Vleugel Burgemeester Tayaertstraat, zoals aangegeven op kadastrale kaart bijlage x. In 

het navolgende wordt het geheel omschreven als ‘Broelkaai 6’. 

 

Ruimtelijke visie 

Het huidige stedenbouwkundige samenstel van gebouwen zal niet gewijzigd worden.  

Het monumentale gebouw Broelkaai 6 zal met name de omschreven publieke poortfunctie krijgen 

waarbij op de begane grond een combinatie van ontvangst/horeca en conceptstore een plek vindt. Op 

de verdieping zullen met name de vergaderruimte en atelierruimten komen. De verdieping van de 

vleugel wordt ingericht als open office space voor de partners. De begane grond van de vleugel zal zo 

mogelijk beschikbaar blijven voor beeldende kunst.  
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Broelkaai 6 (hoofdgebouw) zal zo spoedig mogelijk als Poortgebouw functioneren, inclusief 

conceptstore. De vleugel aan de Burg. Tayaertstraat wordt verbouwd tot werkruimte voor VZW Buda 

en andere prioritaire gebruikers gekoppeld aan de werking Buda.  

De verbouwingen van Broelkaai 6 worden medop 2017 aangevangen en zullen eind 2017 klaar zijn, 

behoudens de verbouwing in het kader van erfgoed. Deze verbouwing zal starten nadat subsidie is 

verkregen voor het erfgoeddossier.  

 

Planvorming Broelkaai 6 

De ingrepen in het kader van dit project  ‘Broelkaai 6’ betreffen: 

- samenstellen van totaalconcept 

- structurele aanpassingen aan de gebouwen 

 verbouwingswerkzaamheden 

 duurzaamheidsmaatregelen 

- bouwkundige inrichting:  

 databekabeling 

 verlichting 

 vaste opstellingen (horeca) 

- losse inrichting stoffering en meubilair 

- inrichting tuin 

 

Te bereiken resultaten 

In het verlengde van de doelstellingen en de ruimtelijke visie worden de volgende te behalen concrete 

resultaten, benoemd binnen de context van deze overeenkomst: 

1°  Zorgvuldig plan- en uitvoeringsproces; 

2°  Gedragen ontwerp ‘Broelkaai 6’ met het oog op de exploitatie; 

3° Realisatie verbouwing ‘Broelkaai 6’ vleugel; 

4° beheersplan erfgoed; 

5°  realisatie verbouwing ‘Broelkaai 6’ hoofdgebouw. 

 

B. PROJECTORGANISATIE 

 

Verantwoordelijkheden en taken 

Het AGB SOK is verantwoordelijk voor: 

- voor de planvorming, het ontwerp, en de aanbestedingsstukken  

- voor de organisatie van de aanbesteding en de realisatie van de verbouwing  

- voor het optreden als bouwheer/eigenaar  

- voor het projectmanagement en de coördinatie 

- voor het zo kostenefficiënt mogelijk benutten ter beschikking gestelde investeringsbudget; 

AGB SOK kan altijd bepaalde taken in haar opdracht laten uitvoeren door derden. Deze taken, zoals 

voor de uitvoering opgedragen aan de aannemers, worden altijd vastgelegd in de betreffende 

bestekken en opdrachten.  

In geval van Broelkaai 6 zal Leiedal de inhoudelijke projectbegeleiding op zich nemen voor de 

ontwerpfase, onder regie van het AGB SOK. De opdracht aan Leiedal zal bij uitzondering door STAD 
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KORTRIJK verstrekt worden in het kader van de exclusiviteitsopdracht tussen STAD KORTRIJK en 

Leiedal. 

STAD KORTRIJK is verantwoordelijk voor: 

- STAD KORTRIJK zorgt voor  het ter beschikking stellen van een investeringstoelage. 

- STAD KORTRIJK verstrekt en betaalt de opdracht voor de begeleiding van Leiedal.  

 

Stuurgroep, projectgroep 

Er zal een projectgroep ingesteld worden voor de coördinatie van de inhoudelijke project-

aangelegenheden. Deze projectgroep zal door Leiedal worden georganiseerd en voorgezeten. 

Afhankelijk van de onderwerpen worden gebruikers, exploitatie-medewerkers ... hierbij uitgenodigd.  

Daarnaast fungeert een stuurgroep waar de beslissingen genomen worden onder leiding van AGB SOK, 

hierbij kunnen naast vertegenwoordigers van AGB SOK en Leiedal, ook gebruikers en politiek 

verantwoordelijke schepenen uitgenodigd worden. 

 

Planning 

Fase 1 Uitvraag offerte architecten (september 2016) 

 Beoordeling keuze architecten 

 Schetsontwerp concept 

Na goedkeuring concept zal in fasen het vervolg worden uitgevoerd. 

Fase 2 Uitwerking verbouwingswerkzaamheden (2017) 

 Definitief ontwerp 

 Bestek  

 Aanbesteding 

 Uitvoering  

 Oplevering 

Fase 3 Uitwerking erfgoed verbouwingswerkzaamheden hoofdgebouw (2018) 

 Opstellen beheersplan 

 Procedure erfgoed 

 Bestek  

 Aanbesteding 

 Uitvoering  

 Oplevering 

Fase 4 Uitwerking aanpassing Tuin 
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C. FINANCIËN 

 

Verdeling kosten en opbrengsten en financiering 

Voor de realisatie van het project zal STAD KORTRIJK een investeringstoelage beschikbaar stellen aan 

AGB SOK. Deze investeringsbijdrage voor de verbouwing is vastgesteld op € 475.000, exclusief btw. 

Aanvullend is € 80.000, exclusief btw., beschikbaar gesteld voor architect en projectkosten. Separaat 

verstrekt Stad Kortrijk een opdracht aan Leiedal voor € 25.000. 

In dit budget is de herinrichting van de tuin niet begrepen.  

Mocht blijken dat de definitieve raming voor aanbesteding afwijkt van het budget zal in overleg 

bepaald worden welke aanpassingen doorgevoerd zullen worden of zullen extra middelen ingezet 

worden door STAD KORTRIJK. De publicatie van de aanbesteding namens het AGB SOK zal pas 

plaatsvinden indien overeenstemming bestaat tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK over het budget. De 

uitbetaling van dit bedrag zal plaatsvinden in termijnen in overeenstemming met het strategisch 

meerjarenplan van STAD KORTRIJK en de betalingsverplichtingen aan de aannemers. 

Alle externe kosten (bijv. adviezen, communicatie, brochure) ten behoeve van dit project, inclusief de 

niet-recupereerbare btw, worden verwerkt in de projectkosten en ten laste gebracht van het 

investeringsbudget. Ook de projectbegeleidingskosten van AGB SOK zullen in het totaal budget  

worden opgenomen om te voorkomen dat een aanvulling op de standaard werkingskosten van het 

AGB SOK noodzakelijk is.  

Indien bij de aanbestedingen in totaal een lagere investeringsbedrag resteert zal het restant als een 

reservering beschikbaar gehouden worden voor eventuele aanvullende werken. Indien de 

aanbestedingen  hoger uitkomen dan de geraamde investering zullen AGB SOK en STAD KORTRIJK in 

onderling overleg een oplossing vinden. Indien alsnog de realisatie hoger uitkomt dan het 

overgedragen budget zullen AGB SOK en STAD KORTRIJK in onderling overleg een oplossing moeten 

vinden voor aanvulling. 

Indien noodzakelijk zal STAD KORTRIJK voorfinancieren. De gehele financiering geschiedt op basis van 

cash flow afspraken tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK, zo nodig op basis van voorschotten.  

Er wordt getracht een aanvullende subsidie te verkrijgen voor de aanpassingen in het kader van 

erfgoed, die dan kan toegevoegd worden aan het budget. 
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BIJLAGE 2. PROJECTDEFINITIE POP UP CAMPUS BUDA (Howest)  

 

Context 

De nieuwbouw van Howest wordt vertraagd door bezwaarprocedures. Vanwege de overdracht van 

hun gebouw (Renate de Rudderlaan) ten behoeve van het nieuwe politiekantoor is een tijdelijke 

oplossing noodzakelijk voor een periode van minimaal 2 jaar. Zij zullen voor hun studenten gebruik 

gaan maken van Campus Buda. Voor Campus Buda is het daarbij essentieel dat een minimale werking 

van de beoogde partners (vzw Buda, Kunstencentrum, Design regio, Passerelle, vzw musea ...) 

gewaarborgd blijft. 

 

Besluitvormingsproces 

Voor de Budascoop, de Budatoren en de Budafabriek hebben STAD KORTRIJK en AGB Buda op dit 

moment een beheersovereenkomst. Daarnaast loopt de transitie richting AGB SOK, waarbij het beheer 

en exploitatie van voormelde gebouwen aangevuld met de resterende Buda infrastructuur op basis 

van PSO, erfpachtovereenkomsten en exploitatie-overeenkomst in handen komt van AGB SOK. 

Essentieel is dat de POP UP CAMPUS dit transitie-proces niet blokkeert of vertraagt, en dus ingepast 

wordt in de nieuwe exploitatie-aanpak. Een juiste structuur en evenwicht in de besluitvorming en 

communicatie tussen STAD KORTRIJK, Howest en AGB SOK is dus erg belangrijk.  

 

Principiële goedkeuring 

De principiële goedkeuring is vanuit het CBS gegeven op 6 juni 2016 en samengevat in een 

gezamenlijke persconferentie op 14 juni 2016. Hier is alleen de hoofdlijn aangegeven van POP UP BUDA 

als uitvalsbasis voor Howest. In deze is het hanteren van een gezamenlijke communicatie erg 

belangrijk.  

 

Uitwerking 

In de periode augustus-november worden de plannen in de werkgroep (AGB SOK/Buda – Gebruikers)  

verder uitgewerkt. De behoefte van Howest is daarbij het uitgangspunt.  

Howest vraagt vanaf februari 2017 te kunnen starten met het gebruik. Howest wordt in de exploitatie 

gezien als een prioritaire gebruiker. Gezien de transitie, zal er dus een dienstverleningsovereenkomst 

opgesteld moeten worden tussen AGB SOK en Howest. 

Uitgaande van het transitie-besluit in de gemeenteraad zal de raad van bestuur van AGB SOK eind 2016 

deze dienstverleningsovereenkomst kunnen goedkeuren.  

 

inhoudelijke werking waarborgen accommodaties (AGB BUDA) 

 

Principieel stemmen STAD KORTRIJK, AGB SOK (AGB BUDA), Kunstencentrum, en Design Regio in met 

het benutten van de infrastructuur als centrale uitvalsbasis, als POP UP CAMPUS voor Howest. Zij 

scharen zich volledig achter de vraag van Howest om op Buda-eiland tijdelijk onderkomen te vinden, 

en zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de campus en haar studenten kan leiden tot een 

interessante mix en au minimum een levendig gebeuren. Om de inhoudelijke werking te kunnen 

waarborgen is  de vraag van Howest vertaald naar het best haalbare aanbod voor de huidige 

accommodaties. Dit zal verder in de werkgroep worden uitgewerkt. 
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PSO CAMPUS BUDA 

 
 

2016.10.14 PSO BUDA  18 

Financiële afspraken 

 

Voor deze tijdelijk operatie POP UP CAMPUS zijn er met betrekking tot de financiën een aantal 

principes afgesproken tussen STAD KORTRIJK en Howest. De stad is in principe bereid om in eerste 

instantie geen maandelijkse huurvergoeding aan te rekening aan Howest. Alle nodige 

aanpassingswerken aan gebouwen om de onderwijsfunctie te kunnen uitoefenen, worden evenwel 

volledig ten laste genomen van Howest. Daarbij staat Howest ook in voor eventuele herstelschade op 

het einde van het gebruik.   

 

Naar uitwerking toe brengt dat de volgende afspraken met zich mee: 

o Tussen STAD KORTRIJK en AGB SOK worden specifieke afspraken gemaakt waarin de verrekening 

van kosten wordt vastgelegd. In principe mag dit niet leiden tot kosten voor en/of 

voorfinanciering door het AGB SOK.  

o Tussen AGB SOK en Howest wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld voor het 

gebruik van de gebouwen conform de nieuwe exploitatie aanpak. 

o Voor aanpassingswerken ten behoeve van Howest zal AGB SOK steeds als bouwheer optreden. 

Ook eventuele aanpassingen en herstel na afloop van de tijdelijke situatie behoren hiertoe. Deze 

kosten worden direct doorgerekend aan Howest. 
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27 - 2016_GR_00286 - AGB SOK  - Van AGB Buda naar AGB SOK. Ingebruikgeving van bebouwde eigendommen aan AGB SOK via het verlenen van erfpachtrechten - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had 
dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 
2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een addendum bij deze 
beheersovereenkomst goed. Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-
opdracht van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal 
andere stadseigendommen door het AGB SOK) en dit vanaf de ondertekening van de exploitatie-
overeenkomst, gepland voor begin januari 2017. Het procedureel kader en stappenplan werden 
principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 
2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële beslissingen, van de beheersovereenkomst 
en van het ontwerp van Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst (dat gelijktijdig ter beslissing 
wordt voorgelegd) wordt nu een ontwerp van akte van erfpacht voor principiële goedkeuring 
voorgelegd. De raad van bestuur van het AGB SOK heeft deze ontwerptekst goedgekeurd op 24 
oktober 2016. Finaal wordt de ontwerptekst nu ook voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een 
addendum bij deze beheersovereenkomst goed. Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet 
om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast 
het beheer van een aantal andere stadseigendommen door het AGB SOK) en dit vanaf de 
ondertekening van de exploitatie-overeenkomst, gepland voor begin januari 2017. Het 
procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering 
van deze principiële beslissingen, van de beheersovereenkomst en van het ontwerp van 
Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst (dat gelijktijdig ter beslissing wordt 
voorgelegd) wordt nu een ontwerp van akte van erfpacht voor principiële goedkeuring 
voorgelegd. De raad van bestuur van het AGB SOK heeft deze ontwerptekst goedgekeurd op 
24 oktober 2016. Finaal wordt de ontwerptekst nu ook voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Argumentatie
In de statuten van het AGB SOK is het maatschappelijk doel van het bedrijf omschreven als ‘de 
vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van 
onder meer: (…) in het geval de stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de 
valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium’.
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Beoogd wordt de publiekrechtelijke exploitatie-opdracht van het AGB Buda te integreren bij het 
AGB SOK en daarbij aansluitend ook de exploitatie van andere maatschappelijk-culturele onroerende 
goederen bij het SOK onder te brengen. De Stad behoudt daarbij wel, conform ook het 
gemeentedecreet, het volledige beleid – onder meer inzake cultuur en jongeren – en heeft geenszins 
de bedoeling het AGB SOK opdrachten te geven inzake programmering en inhoudelijke aspecten van 
het beleid. Momenteel wordt nog onderzocht in hoeverre de uitvoering van dit inhoudelijk beleid kan 
toevertrouwd worden aan spelers die actief zijn op Buda.

De beheersovereenkomst tussen het SOK en de Stad werd in het licht van deze verruimde opdracht 
bij beslissing van de gemeenteraad van 04 juli 2016 aangepast en aangevuld met een addendum, 
waarin deze opdracht nader wordt omschreven.

Het addendum omvat in essentie de invoeging van een"Hoofdstuk II.6 - SOK ALS EXPLOITANT VAN 
ONROERENDE GOEDEREN". Daarbij wordt in artikel 13.1 het principe vastgelegd van de toewijzing 
door de stad van exploitatierechten op onroerende goederen aan het AGB SOK, door vestiging van 
een zakelijk recht erop of door het verlenen van andere rechten, met uitsluiting van 
eigendomsoverdracht. Daarbij wordt verwezen naar een lijst van onroerende stadseigendommen, 
zoals principieel vastgelegd door het college in zitting van 25 april 2016.

In zitting van 25 april 2016 werden met name navolgende onroerende goederen aangewezen in 
uitvoering van voormeld addendum:  Budatoren, Budascoop, Budafabriek, Broeltorens, Broelkaai 6 en 
paardenstallen.

Een ontwerp van Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst (PSO) werd hiertoe opgemaakt en 
wordt thans gelijktijdig met dit dossier voorgelegd. In uitvoering van deze PSO wordt evenzeer een 
exploitatie-overeenkomst voorgelegd. Hierbij wordt het ontwerp van akte van erfpacht met betrekking 
tot voormelde eigendommen voor principiële goedkeuring voorgelegd. Dit ontwerp van akte zal bijlage 
uitmaken bij de exploitatie-overeenkomst maar maakt het voorwerp uit van een aparte beslissing 
omwille van het belang van deze immobiliaire transactie.

De stad heeft zelf erfpachtrechten verkregen met betrekking tot de Budascoop en de Budafabriek. 
Deze rechten (met alle lasten, zoals de resterende canon) worden in beide gevallen voor de 
resterende duur van de erfpacht overgedragen aan het AGB SOK. Wat de overige eigendommen 
betreft worden er erfpachtrechten voor de duur van 27 jaar ten behoeve van het AGB SOK gevestigd.  
Alle onderhoud en herstel is zoals gebruikelijk bij erfpacht ten laste van de erfpachter (AGB SOK). 
Deze onderhoudslast verdwijnt dus bij de stad. Wezenlijke veranderingen aan de panden, 
bestemmingswijzigingen mogen zonder de toestemming van de stad niet worden 
aangebracht/doorgevoerd. Alle uitgevoerde werken worden bij het einde van de erfpacht kosteloos 
eigendom van de stad. Belasting op deze panden, verzekeringen zijn ten laste van het AGB.

Regelgeving bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
 In te stemmen met het voorgelegde ontwerp van akte van erfpacht.

Bijlagen
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf
- PSO Campus Kortrijk Buda, akte erfpachtrechten.pdf
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REF: KB/D.2160515 
Vrijgesteld van het  recht op geschriften 
In het  jaar tweeduizend zestien 
Op * september.  
Voor ons,  Liesbet DEGROOTE, notaris  te Kortri jk.   

ZIJN VERSCHENEN: 
“STAD KORTRIJK”, alhier vertegenwoordigd door het College 
van Burgemeester en Schepenen, voor hetwelk optreden: 
- de heer VAN QUICKENBORNE Vincent Paul Marie, geboren te 
Gent op 1 augustus 1973 (rijksregister 73.08.01-459.33), met 
woonplaats te 8500 Kortri jk, Koning Leopold I-straat 13 bus 42, 
burgemeester van de Stad Kortrijk, en 
- de heer HILLAERT Geert Maurice Leontine, geboren te Gent op 
18 maart  1968 (rijksregister 68.03.18-371.53),  met woonplaats te  
8501 Kortrijk (Heule), Vlaschaard 56, stadssecretaris ,  
handelende in hun gezegde hoedanigheid, in uitvoering van ar-
tikel 182 van het gemeentedecreet, hiertoe gemachtigd ingevolge 
beslissing van de gemeenteraad van * september 2016, welke be-
slissing door de toeziende overheid binnen de wettel ijke termijn 
noch geschorst noch vernietigd werd. 

Hierna “de eigenaar” of “erfpachtgever” of “de erfpachthouder” 
of “de Stad” of “de Stad Kortrijk” genoemd. 

STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK of afgekort  
“S.O.K.”, Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonli jkheid,  
met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, op het stadhuis, RPR 
Kortri jk 0267.307.650.  
Opgericht onder de naam “Woonregie Stad Kortrijk”,  door de 
Gemeenteraad van de Stad Kortrijk in openbare zitting van 8 mei 
1998, bli jkens uittreksel  uit het boek der beraadslagingen van de 
Gemeenteraad van de Stad Kortrijk en waarvan de oprichting 
evenals de aanvaarding van de bij  dit  oprichtingsbesluit  gevoegde 
tekst der statuten werden goedgekeurd bij Ministerieel Besluit  
van 3 september 1998. 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd door de raad van be-
stuur in zitting van 13 november 2013, welke statutenwijziging 
werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van de Stad Kortri jk in 
openbare zitting van 9 december 2013 en vervolgens bij Ministe-
rieel  Besluit  van 24 februari 2014. 
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van de statu-
ten, door 2 bestuurders,  te weten:  
a) de heer MADDENS Wout, geboren te Menen op 1 september 
1960 (rijksregister 60.09.01-421.96),  met woonplaats te 8500 
Kortri jk,  Mimosalaan 2,  en,  
b) mevrouw CASTELEIN Tiene Evelien,  geboren te Oostende op 
9 maart 1979 (rijksregister 79.03.09-082.67), met woonplaats te 
8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 4.  

Hierna “de erfpachter” of “overnemer” “het S.O.K.” genoemd. 

I.  VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

ERFPACHT Stad 

Kortrijk aan AGB 

SOK - BUDA   
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A. De Stad Kortrijk is erfpachthouder met betrekking tot (delen 
van) de volgende onroerende goederen: 

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN 
STAD KORTRIJK 

1. In een cultureel centrum met alle aanhorigheden, op en met 
grond, gelegen Dam 2 A, kadastraal bekend te Kortrijk, tweede 
afdeling, sectie F, nummer 741/V P0000, met een oppervlakte 
volgens kadaster van zes are vierenzestig centiare (6a 64ca):  
- op het gelijkvloers: een oppervlakte volgens t itel van zes are 
vierenzestig centiare zevenentwintig vierkante decimeter (6a 64ca 
27dm²);  
- op niveau 1: een oppervlakte volgens t itel van veertien are zes-
enveertig centiare negenenveertig vierkante decimeter (14a 46ca 
49dm²),  en,  
- op niveau 2: een oppervlakte volgens t itel van tien are vijfen-
twintig centiare (10a 25ca).  
Voorschreven goed was vroeger kadastraal bekend onder Kortrijk, 
tweede afdeling, sectie F,  nummer 741/S. 
Zoals de voormelde delen van dit goed voorkomen in donkergele 
kleur op de plannen gehecht aan de hierna vermelde akte verleden 
voor meester Phil ippe Defaux, notaris te Kortrijk, op 17 juli  
2007, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk  
op 20 juli daarna, formaliteit 64-T-20/07/2007-06187. 
2. Een bioscoop met alle aanhorigheden, op en met grond, gele-
gen Kapucijnenstraat  10 B, kadastraal bekend te Kortrijk, tweede 
afdeling, sectie F, nummer 824/R P0000, met een oppervlakte 
volgens titel  van tweeëntwintig are negen centiare (22a 09ca) en 
volgens kadaster van éénentwintig are vijfennegentig centiare 
(21a 95ca).  
Voorschreven goed was vroeger kadastraal bekend onder Kortrijk, 
tweede afdeling, sectie F, nummers 824/L, 824/M, 834/K en 
828/C. 
B. De Stad Kortrijk is eigenaar van de volgende onroerende goe-
deren: 

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN 
STAD KORTRIJK 

1. Een cultureel centrum met al le aanhorigheden, op en met 
grond, gelegen Korte Kapucijnenstraat 2, kadastraal bekend te 
Kortri jk, tweede afdeling, sectie F, nummers 784/V P0000 en 
784/W P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 
vierenveert ig are vierennegentig centiare (44a 94ca).  
Voorschreven goed was vroeger kadastraal bekend onder Kortrijk, 
tweede afdeling, sectie F, nummers 766/M, 766/I, 765/A/3, 
765/W/2, 768/Q, 768/R, 769/L en deel van nummer 784/P. 
2. Een museum met conciërgewoning met alle aanhorigheden, op 
en met grond, gelegen Broelkaai 6, kadastraal bekend te Kortrijk,  
tweede afdeling, sectie F, nummer 787/K P0000, met een opper-
vlakte volgens kadaster van éénendertig are achtenveertig centia-
re (31a 48ca).  
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Voorschreven goed was vroeger kadastraal bekend onder Kortrijk, 
tweede afdeling, sectie F, nummers 787/C, 790/D, 791/D, 790/B 
en 767/S. 
3. Een monument met alle aanhorigheden, op en met grond, gele-
gen Broelkaai +1, kadastraal bekend te Kortrijk, tweede afdeling, 
sectie F, nummer 805 P0000, met een oppervlakte volgens kadas-
ter van één are achtentwintig centiare (01a 28ca).  
4. Een monument met alle aanhorigheden, op en met grond, gele-
gen Guido Gezellelaan +2 A, kadastraal  bekend te Kortri jk, derde 
afdeling, sectie H, nummer 612/02 P0000, met een oppervlakte 
volgens kadaster van één are zesendertig centiare (01a 36ca).  

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
Voorschreven goed sub A.1. behoort toe aan de vereniging zonder 
winstoogmerk “Woon en Zorg H. Hart”, te Kortrijk, om het te 
hebben aangekocht jegens de heer Raymond De Smet, te Kortrijk,  
blijkens akte verleden voor meester Francis Vlegels, notaris te 
Ingelmunster, op 30 augustus 2002, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 14 oktober daarna, formaliteit  
64-T-14/10/2002-06731. 
Blijkens voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Phi-
lippe Defauw op 17 juli 2007, overgeschreven zoals voormeld, 
werden de voorbeschreven delen van het voorschreven goed in 
erfpacht gegeven voor een duur van 36 jaar (welke duur een aan-
vang nam bij de betaling van de canon en uiterlijk op 1 september 
2007), door de voornoemde vereniging zonder winstoogmerk 
“Woon en Zorg H. Hart” aan de Stad Kortrijk.  
Voorschreven goed sub A.2., alsdan een perceel grond, behoorde 
oorspronkelijk toe als volgt:  
- deels (met betrekking tot  de vroegere kadastrale perceelnum-
mers 824/L en 824/M) en sedert meer dan 30 jaar voor heden aan 
de echtgenoten Albert Bert-Marie Suzanne Vereecke enerzijds en 
aan de echtgenoten Frederic Claeys-Marie Rose Vereecke ander-
zijds.  
Blijkens akte verleden voor meester Peter Berben, desti jds notaris  
te Neerpelt, op 22 maart 1974, overgeschreven alsvoren op 3 mei 
daarna, boek 719, nummer 23, werd een recht van erfpacht geves-
tigd in het voordeel van de naamloze vennootschap “Pentascoop”, 
te Kortrijk, voor een duur van 30 jaar (welke duur een aanvang 
nam op 1 januari  1974).  
De constructies behoorden de voornoemde vennootschap “Pen-
tascoop” reeds toe ingevolge voormeld recht van erfpacht.  
Blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Peter Berben op 
28 januari 1978, overgeschreven alsvoren op 21 februari daarna,  
boek 1148, nummer 10, verkochten de echtgenoten Frederic 
Claeys-Marie Rose Vereecke, voornoemd, hun onverdeelde helft  
in het voorschreven goed aan de echtgenoten Albert Bert-Marie 
Suzanne Vereecke, voornoemd. 
Voormelde echtgenoten Albert Bert-Marie Suzanne Vereecke 
brachten het voorschreven goed, wat betreft de grond, in de voor-
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noemde vennootschap “Pentascoop” in blijkens proces-verbaal  
opgemaakt door meester Xavier Peêrs,  destijds notaris te Harel-
beke, op 25 april  1979, overgeschreven alsvoren op 14 mei daar-
na,  boek 1256, nummer 32. 
- deels (met betrekking to de vroegere kadastrale perceelnummers 
834/K en 828/C) aan de voornoemde vennootschap “Pentascoop” 
om het aangekocht te hebben deels  jegens de echtgenoten Harold 
Holvoet-Van Laecke blijkens akte verleden voor meester Paul  
Maertens, destijds notaris te Kortrijk,  op 18 april 1988, overge-
schreven alsvoren op 6 juni daarna, boek 2213, nummer 12, en 
deels  jegens de heer Jean-Pierre Tack blijkens akte verleden voor 
voornoemde notaris Paul Maertens op 29 september 1989, boek 
2407, nummer 5.  
Blijkens akte verleden voor meester Dirk Vanhaesebrouck, des-
tijds notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke, op 27 november 
2003, overgeschreven alsvoren op 4 december daarna, formalitei t  
64-T-04/12/2003-09120, werd het voorschreven goed in erfpacht 
gegeven voor een duur van 36 jaar (welke duur een aanvang nam 
op 1 september 2003), door de voornoemde vennootschap “Pen-
tascoop” aan de Stad Kortrijk.  
Voorschreven goed sub B.1. behoort toe aan de Stad Kortri jk om 
het te hebben aangekocht jegens de heer Auguste Gabriel Olivier 
Tack, te Kortri jk, blijkens akte verleden voor de heer Ivo-Joseph 
Lambrecht, destijds burgemeester van Kortrijk, op 7 juli 1976, 
overgeschreven alsvoren op 13 juli daarna, boek 955, nummer 39. 
Voorschreven goed sub B.2. behoort toe aan de Stad Kortri jk om 
het te hebben aangekocht deels  jegens de consoorten Delplanque 
a) Karel Hendrik Kamiel Adolf Octaaf, b) Elisa Aimée Marie en 
c) Margarita Aiméa Maria,  te Kortrijk,  blijkens akte verleden 
voor de heer Jules Coussens, destijds burgemeester van Kortrijk,  
op 30 december 1954, overgeschreven alsvoren op 19 augustus  
1955, deel 6944, nummer 1 en deels jegens de heer Karel Del-
planque, voornoemd, blijkens akte verleden voor de voornoemde 
heer Jules Coussens op 30 december 1954, overgeschreven alsvo-
ren op 19 augustus daarna,  deel 6944, nummer 2.  
Voorschreven goederen sub B.3. en sub B.4. behoren de Stad 
Kortri jk toe sedert meer dan 30 jaar te rekenen vanaf heden. 

II.  OVERDRACHT RECHT VAN ERFPACHT  
met betrekking tot  voorschreven goederen sub A.1 en sub A.2. 

In uitvoering van de voormelde beslissing van de gemeenteraad 
van de Stad Kortrijk gehouden op * verklaart de erfpachthouder 
zijn erfpachtrechten met betrekking tot  de hiervoor beschreven 
goederen sub A.1. en sub A.2., af te staan en over te dragen tegen 
de prijs en tegen de lasten en voorwaarden die hieronder beschre-
ven zijn,  aan de overnemer die verklaart te aanvaarden. 

LASTEN EN VOORWAARDEN 
Comparanten verklaren dat deze koop onderworpen is aan de re-
gels van het gemeen recht en aan de volgende bijzondere lasten 
en voorwaarden: 
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1. De erfpachtrechten van de erfpachthouder op de grond en de 
constructies gaan over op de overnemer met ingang van heden. 
De overnemer erkent uitdrukkelijk door de instrumenterende no-
taris te zijn ingelicht van het feit dat het zakelijk recht van erf-
pacht waarover de erfpachthouder thans beschikt en ingevolge 
onderhavige akte aan hem wordt overgedragen, principieel  van 
rechtswege eindigt op 28 augustus 2043 (voor wat betreft  het  
voorschreven goed sub A.1.) en op 31 augustus 2039 (voor wat 
betreft  het voorschreven goed sub A.2.), in welk geval de voor-
schreven goederen opnieuw opnieuw voor het volledige beschik-
kingsrecht zullen toekomen aan de eigenaars ervan, zijnde de 
vereniging zonder winstoogmerk “Woon en Zorg H. Hart”, voor-
noemd, voor wat betreft  het  voorschreven goed sub A.1.  en aan de 
naamloze vennootschap “Pentascoop”, voornoemd (op heden met 
ondernemingsnummer 0405.117.332 ingevolge fusie door over-
neming waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door voornoem-
de notaris Philippe Defauw op 29 december 2006, bekendgemaakt 
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2007,  
onder nummer 07015664), voor wat betreft het voorschreven goed 
sub A.2.,  of aan hun eventuele rechtsopvolgers.   
De overnemer treedt vanaf heden in alle rechten en verplichtingen 
van de overdrager en alle lasten, verplichtingen en voorwaarden 
opgenomen in de oorspronkelijke akten van vestiging van erf-
pacht, en betaalt vanaf de eerstvolgende vervaldag na het onder-
tekenen van de notariële akte zijn aandeel in de gebeurlijke jaar-
lijkse canon.  
De overnemer verbindt zich tot verdere betaling van deze gebeur-
lijke jaarlijkse vergoeding, die geïndexeerd wordt.  
Wat de verdere bepalingen omtrent het  erfpachtrecht betreft,  ver-
wijzen part ijen uitdrukkelijk naar de voormelde akten vestiging 
erfpacht, verleden voor voornoemde notaris Phil ippe Defauw op 
17 juli 2007, overgeschreven zoals voormeld, voor wat betreft het  
voorschreven goed sub A.1. en verleden voor voornoemde notaris 
Dirk Vanhaesebrouck op 27 november 2003, overgeschreven zo-
als voormeld, voor wat betreft  het voorschreven goed sub A.2. .  
De overnemer verklaart  in het bezit  te zi jn van een afschrift van 
voormelde akten, waarvan de nuttige bedingen hem werden voor-
gelezen en toegelicht . 
De instrumenterende notaris wijst er nogmaals uitdrukkelijk op 
dat het zakeli jk recht van erfpacht principieel van rechtswege 
eindigt op 28 augustus 2043 (voor wat betreft het voorschreven 
goed sub A.1.) en op 31 augustus 2039 (voor wat betreft  het  
voorschreven goed sub A.2.). De overnemer bevestigt uitdrukke-
lijk dat  de notaris  hem hierover naar behoren heeft ingelicht.   
Part ijen bevestigen dat beide aktes één geheel vormen om samen 
als authentieke akte te gelden, overeenkomstig art ikel 19 van de 
Organieke Wet Notariaat.   
Alle akten van genots- of eigendomsoverdracht of aanwijzing zul-
len moeten vermelden dat de verkrijgers van deze rechten op de 
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hoogte zijn van de voormelde akte, en dat zij door het loutere feit  
dat zij titularis zijn van gezegde rechten, gesubrogeerd worden in 
alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten.  
2. *De erfpachtrechten worden overgedragen vrij van hypotheken, 
voorrechten en schulden, alsook van om het even welke andere 
in- of overschrijvingen, waarmee ze zouden kunnen bezwaard 
zijn.  
De erfpachthouder bevestigt bovendien dat met betrekking tot  bo-
venbeschreven erfpachtrechten geen enkele volmacht tot hypo-
thekeren door hem werd verleend.  
De overnemer zal de goederen, voorwerp van de voormelde erf-
pachtrechten, nemen in hun huidige staat, zonder aanspraak te 
kunnen maken op enige vergoeding of op een vermindering van 
de hierna vastgestelde prijs , noch wegens gebreken, zichtbare of 
onzichtbare,  noch wegens misrekening in de hoger aangeduide 
oppervlakte; elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelij-
ke, al overtrof het één twintigste, zal in het voordeel of nadeel  
van de overnemer blijven, zonder verhaal tegen de erfpachthou-
der.  
3. De goederen, voorwerp van de voormelde erfpachtrechten, 
worden overgedragen met al hun erfdienstbaarheden waarmee ze 
belast of bevoordeeld zouden kunnen zijn. Het staat de overnemer 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn 
voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op 
eigen risico.  
De erfpachthouder verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te heb-
ben gevestigd in voor- of nadeel van de goederen, voorwerp van 
de voormelde erfpachtrechten. 
4. De belastingen die met betrekking tot  de goederen, voorwerp 
van de voormelde erfpachtrechten, voor het lopende jaar geheven 
worden, betaalt de overnemer in verhouding tot de nog te lopen 
tijd vanaf de in-genot-treding.  
De niet vervallen annuïteiten van de verhaalbelastingen zullen 
betaald worden door de erfpachthouder.  
5. Indien er collectieve verzekeringspolissen tegen brand en an-
dere risico's bestaan met betrekking tot  de goederen, voorwerp 
van de voormelde erfpachtrechten, is de overnemer in de plaats 
gesteld in alle rechten en verplichtingen van de erfpachthouder 
die hieruit voortspruiten. De overnemer zal verplicht zijn deze 
lopende verzekeringspolissen voort te zetten en de betrokken ver-
zekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van deze veran-
dering, en de verzekeringspremies te betalen vanaf de eerstko-
mende vervaldag.  
6. De erfpachthouder verklaart  dat er hem voor de goederen, 
voorwerp van de voormelde erfpachtrechten, geen onteigenings-
besluit werd betekend en dat hij geen weet heeft van een geplande 
onteigening. 
7. De kosten, registratierechten, het ereloon van deze akte zullen 
door de overnemer gedragen en betaald worden. 
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AANHALING UIT VORIGE TITEL 
A.1. In de voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Phi-
lippe Defauw op 17 juli  2007, overgeschreven zoals voorzegd, 
staat let terlijk vermeld wat volgt , voor wat betreft het voorschre-
ven goed sub A.1.:  
“ARTIKEL 16. ERFDIENSTBAARHEDEN IN VORIGE TITELS; 
In hoger vermelde oorsprong van eigendom wordt verwezen naar 
de akte verleden voor notaris Vlegels, op dertig augustus twee-
duizend en twee waar inzake erfdienstbaarheden en/of bijzondere 
voorwaarden letterli jk staat wat volgt: 
“Bijzondere voorwaarden 
1) De koper verklaart kennis te hebben van de akte verlegging 
van erfdienstbaarheid en neerlegging van een onderhandse over-
eenkomst verleden voor notaris Carlos Vlegels destijds te Ingel-
munster met tussenkomst van notaris Bernard Boes, te Kortri jk op 
zes mei negentienhonderd achtentachtig,  overgeschreven op het  
eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op één juni erna, boek 2206,  
nummer 2, door er voorafgaandelijk aan heden een kopie van 
ontvangen te hebben. 
De koper verklaart dat deze erfdienstbaarheid thans niet meer 
van toepassing is gezien de hereniging van de eigendommen in 
een hand. 
2) Tussen parti jen wordt onderling overeengekomen dat de koper 
toelating krijgt om kosteloos aan te bouwen aan de aanpalende 
eigendom van de verkoper, de heer Raymond De Smet, gelegen 
aan de Dam 2/A te Kortrijk, bekend ten kadaster of het geweest  
zijnde onder sectie F, nummer 740/P, mits: 
a) een spouw te laten van tien centimeter ten opzichte van gevel  
van de verkoper voor wat betreft het deel getekend onder 1 op 
voormeld plan. Het dakvenster uit deze gevel mag blijven bestaan 
maar zal niet verder aanspraak kunnen maken op een erfdienst-
baarheid van zicht ,  zodat, mits eerbiediging van voormelde 
spouw, ervoor mag gebouwd worden. Deze nieuwe muur zal volle 
eigendom zijn van de koper.  
b) De scheidingsmuur tussen het  verkochte en de door de verko-
per behouden wasplaats met uitbreiding, zoals afgebeeld onder 3 
op voormeld plan, zal over zi jn gehele hoogte gemeen zijn, en op-
getrokken of heropgetrokken worden door de koper. De deurope-
ning tussen het alhier verkochte en voormelde wasplaats, zal op 
kosten van de koper en volgens de regels van de kunst dichtge-
metst worden. Deze wasplaats met uitbreiding zal door de koper 
qua volume en stabiliteit  gevrijwaard worden. Koper verbindt er 
zich toe binnen de zes maanden vanaf heden deze werken uit te 
(laten)voeren. 
c) De bestaande scheidingsmuur tussen het alhier verkochte en de 
tuin van de verkoper, zoals afgebeeld onder 4 op voormeld plan, 
zal over zijn gehele hoogte gemeen zijn. Het gedeelte muur hoger 
dan vijf  meter dertig centimeter is eveneens een gemene muur 
waarbij overeengekomen wordt dat in geval van afbraak tot op de 
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hoogte van vijf  meter dertig centimeter de verkoper recht heeft op 
een vergoeding. De thans bestaande onderste vensters zullen op 
kosten van de koper gedicht worden volgens de regels van de 
kunst met dezelfde materialen als deze in de bestaande muur.  De 
bovenste vensters zullen behouden worden met recht van licht en 
lucht doch niet van zicht. Indien ze behouden worden, zullen ze 
op kosten van de koper vervangen worden door niet opengaande 
vensters of  glasdallen in ondoorzichtbaar glas.  
d) Tussen de verkochte eigendom en de door verkoper voorbehou-
den eigendom zullen geen andere erfdienstbaarheden van goed 
huisvader bli jven bestaan dan deze beschreven in huidige over-
eenkomst.  
e) De muur op voormeld plan beschreven onder 2 zal gemeen zijn 
over zi jn volledige hoogte en minstens een hoogte hebben van elf  
meter drieënzestig centimeter, zonder recht van licht , zicht of  
lucht.  
f ) De door de koper nog op te richten muur op voormeld plan be-
schreven onder 5  zal gemeen zijn over een hoogte van vijf  meter 
dertig centimeter. Het gedeelte muur hoger dan vijf  meter dertig 
centimeter zou dan als eigen muur van de koper beschouwd wor-
den en minstens een hoogte hebben geli jk aan deze beschreven 
onder 4. De muur genummerd 5 zal hetzelfde statuut hebben als 
deze genummerd onder 1 en voormeld onder punt c.  
Bepalingen omtrent burenhinder 
Door deze verkoop worden de verkoper en de koper buren. Koper 
is vertrouwd met het  feit dat het fabriekspand fysisch nauwe ban-
den heeft met het aanpalende woonhuis en tuin met serre van de 
verkoper.  Koper beseft dat toekomstige werken aan of op dat 
pand hinder en nadeel kunnen veroorzaken, zowel voor de verko-
per als aan de aanpalende eigendom. 
Koper verbindt zich,  zo voor zichzelf als voor eventuele opvol-
gers, tot de grootst mogelijke voorzorg, voorzichtigheid, ten ein-
de elke hinder,  elk nadeel of elke schade aan het  aanpalende 
woonhuis, de aanpalende tuin met serre en de rustige woonomge-
ving van verkoper, te voorkomen en – bij onmogelijkheid tot pre-
ventie – tot een minimum te beperken. Dienaangaande zal de ko-
per een passende verzekering afsluiten waarvan een kopie voor-
afgaandelijk aan de verkoper zal overgemaakt worden.” 
A.2. In de voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 27 november 2003, overgeschreven zoals 
voorzegd, staat let terlijk vermeld wat volgt, voor wat betreft  het 
voorschreven goed sub A.2.:  
“ARTIKEL 17. ERFDIENSTBAARHEDEN IN VORIGE TITELS  
In hogervermelde oorsprong van eigendom wordt verwezen naar 
de akte verleden voor notaris Peêrs, op vijfentwintig april negen-
tienhonderd negenenzeventig waar inzake erfdienstbaarheden 
en/of bijzondere voorwaarden letterlijk staat wat volgt:  
"De goederen die het  voorwerp van onderhavig kontrakt uitmaken 
zullen niet mogen dienen of bestemd worden, hetzij rechtstreeks  
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of onrechtstreeks ten behoeve van een molen en/of van de maal-
derijnijverheid, zowel nijverheids- als loonmalen, en van elke an-
dere exploitatie die het malen van tarwe en/of rogge en/of spelt  
en/of andere broodgranen en de conditionering van broodgranen 
voor rekening van derden tot doel heeft,  van het malen of van de 
vervaardiging van veevoeders, gedurende een tijdperk van dertig 
jaar dat van rechtwege op dertig september negentienhonderd 
negentig eindigt .  
Ingeval de koper(s), medeverkoper(s), deelhebber(s) of bewo-
ner(s), uit welke hoofde ook, hun opvolger(s), erfgenaam(-namen-
) of  rechthebbende(n) of  een ander persoon die eigenaar gewor-
den is van al of  een deel der bovengemelde goederen, deze bepa-
ling niet zou(den) naleven die een der essentiële en beslissende 
voorwaarden van het kontrakt uitmaakt, dan zou(den) hij  (zij)  
onmiddellijk hoofdelijk en op ondeelbare wijze,  ten voordele van 
de Bedrij fskas der Belgische Maalderijnijverheid,  waarvan de 
maatschappelijke zetel te Brussel , Zuidstraat, 165, gevestigd is, 
of van haar rechthebbenden, als forfaitaire conventionele en on-
verminderbare schadevergoeding sedert het vaststellen van de in-
breuk tot op dertigste september negentienhonderd negentig,  een 
formeel aanvaarde som van honderdvijftigduizend frank per 
maand verschuldigd zijn,  zonder dat dit bedrag ooit betwist mag 
worden naar rato van de uitvoering welke aan het kontrakt  zou 
gegeven zijn of van de verschuldigdheid van gelijk welke andere 
boete.  
Voorgaande bepalingen stemmen overeen met de erfdienstbaar-
heid gevestigd ingevolge akte verleden voor notaris Mourlon-
Beernaert te Brussel de twee en twintigste februari negentien-
honderd één en zestig, overgeschreven op het hypotheekkantoor 
te Kortrijk de zeventiende maart negentienhonderd één en zestig,  
boek 7864 nummer 21 erfdienstbaarheid welke het bij deze ver-
kochte goed bezwaart.” 
De overnemer wordt gesubrogeerd in al le rechten en plichten van 
de erfpachthouder betreffende voormelde lasten en bedingen. De 
overnemer verbindt zich deze te zullen eerbiedigen en uit te voe-
ren, vrij aan haar om de rechtmatigheid van bepaalde lasten en 
bedingen te betwisten,  zonder enige tussenkomst, noch verant-
woordelijkheid vanwege de erfpachthouder.  

PRIJS - KWIJTING 
Deze overdracht is gedaan en aanvaard voor de prijs van één euro 
(€ 1,00).  
De erfpachthouder verklaart dit bedrag volledig ontvangen te 
hebben, waarover kwijting, dubbel gebruik uitmakend met elke 
andere kwijting reeds gegeven voor geheel of een deel van zelfde 
som, onder voorbehoud van inning van de cheques,  voor de be-
dragen aldus betaald.  
Wijze waarop de overnemer de gelden ter beschikking heeft  ge-
steld ter voldoening van de prijs.  
De prijs werd heden ter beschikking gesteld als volgt: *.   
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STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE 
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 

De instrumenterende notaris  vermeldt en informeert,  met toepas-
sing van de artikelen 5.2.1. en 5.2.3.  van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening:  
1° dat  voor de onroerende goederen geen stedenbouwkundige ver-
gunning is afgegeven, met uitzondering van: 
a) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.1.:  
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 9 juli 1985 met als 
voorwerp “modernisering Leie (l inkeroever Guido Gezellelaan)” 
(gemeentelijk dossiernummer 19850294); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 11 oktober 2005 met 
als voorwerp “verbouwen en uitbreiden van een bestaand fa-
brieksgebouw tot kinderdagverblijf” (gemeentelijk dossiernum-
mer 2005/00460); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 31 juli 2009 met als 
voorwerp “verbouwen van een nijverheidsgebouw + magazijnen 
tot een kunstcentrum” (gemeenteli jk dossiernummer 2009/00100); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 27 juni 2012 met als 
voorwerp “plaatsen van bijkomende ramen en aanpassen van dak-
lichten in kantoren” (gemeentelijk dossiernummer 2012/00229); 
b) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.2.:   
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 26 juli 1979 met als 
voorwerp “uitbreiden van een gelagzaal” (gemeenteli jk dossier-
nummer 19790201); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 5 juni 1980 met als 
voorwerp “plaatsen terras” (gemeenteli jk dossiernummer 
19801247); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 21 juni 1984 met als 
voorwerp “plaatsen van een vast terras voor het eigendom” (ge-
meenteli jk dossiernummer 19841328); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 21 juni 1984 met als 
voorwerp “plaatsen van een vast terras voor het eigendom” (ge-
meenteli jk dossiernummer 19841329); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 24 april 1986 met als 
voorwerp “inrichten van drankslijterij” (gemeenteli jk dossier-
nummer 19861153); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 30 april 1986 met als 
voorwerp “realiseren toiletinrichting” (gemeentelijk dossier-
nummer 19861176); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 30 april 1986 met als 
voorwerp “plaatsen terras” (gemeenteli jk dossiernummer 
19861178); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 22 mei 1986 met als 
voorwerp “serreconstructie op uitgang van de bioscoop” (ge-
meenteli jk dossiernummer 19861150); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 6 juni 1986 met als 
voorwerp “plaatsen lichtreclame” (gemeentelijk dossiernummer 
19861219); 
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- de stedenbouwkundige vergunning de dato 12 juni 1986 met als 
voorwerp “realiseren raam in voorgevel” (gemeentelijk dossier-
nummer 19861177); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 24 juli 1986 met als 
voorwerp “plaatsen lichtreclame” (gemeentelijk dossiernummer 
19861340); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 2 oktober 1986 met 
als voorwerp “uitbreiden luitel” (gemeentelijk dossiernummer 
19860266); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 11 december 1986 
met als voorwerp “inwendige verbouwingswerken” (gemeentelijk 
dossiernummer 19861505);  
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 19 maart 1987 met 
als voorwerp “plaatsen 3 lichtreclames” (gemeentelijk dossier-
nummer 19871105); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 21 mei *1987 met als 
voorwerp “uitbreiden cinema” (gemeentelijk dossiernummer 
19871312); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 21 oktober 1993 met 
als voorwerp “herinrichten van een café tot restaurant” (gemeen-
telijk dossiernummer 19931429/K); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 12 augustus 2005 met 
als voorwerp “herbestemmen van de Pentascoop” (gemeentelijk 
dossiernummer: 2005/00390); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 21 maart 2006 met 
als voorwerp “slopen van muur op perceelgrens en plaatsen van 
een nieuwe scheidingsmuur” (gemeentelijk dossiernummer 
2005/00981/K);  
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 29 mei 2006 met als 
voorwerp “herinrichten van de Kapucijnenstraat en de Korte Ka-
pucijnenstraat” (gemeenteli jk dossiernummer 2005/00983); 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de 
voorschreven goederen volgens het  plannenregister is:  
a) met betrekking tot het voorschreven goed sub A.1.: woonge-
bieden (Gewestelijk ruimteli jk uitvoeringsplan “Afbakening 
grootstedelijk gebied Kortrijk de dato 20 januari 2006 en Ge-
westplan Kortri jk de dato 4 november 1977);  het goed ressorteert  
eveneens onder het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Soli-
taire vakantiewoningen – Interfluvium” goedgekeurd de dato 25 
juni 2015;  
b) met betrekking tot het  voorschreven goed sub A.2.:  deels 
woongebieden en deels woongebieden met cultureel , historische 
en/of esthetische waarde (Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Afbakening grootstedelijk gebied Kortrijk de dato 20 januari  
2006 en Gewestplan Kortrijk de dato 4 november 1977);  het goed 
ressorteert eveneens onder het provinciaal ruimtelijk uitvoerings-
plan “Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium” goedgekeurd de 
dato 25 juni 2015;  
3° dat , zoals blijkt  uit *het hypothecair getuigschrift voor de 
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voorschreven goederen sub A.1. en sub A.2.  geen dagvaarding 
werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot  
en met 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimteli jke Ordening; met betrek-
king tot het voorschreven goed sub A.2.  maakt het stedenbouw-
kundig uittreksel verleend door de Stad Kortri jk de dato 27 juni 
2016 melding van een bouwmisdrijf waarvan proces-verbaal werd 
opgesteld de dato 1 maart  1984; 
4° dat de voorschreven goederen sub A.1. en sub A.2. niet  zijn 
gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoerings-
plan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;  
5° dat voor de voorschreven goederen sub A.1. en sub A.2. geen 
verkavelingsvergunning van toepassing is; 
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening voor de overdracht verplichte as-builtattest  niet  
is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in 
werking is getreden.  
De overnemer verklaart dat zij betreffende de voorschreven goe-
deren sub A.1. en sub A.2. een kopie van de stedenbouwkundige 
uittreksels verleend door de Stad Kortrijk de dato 27 juni 2016 
heeft ontvangen.  
De instrumenterende notaris verwijst de comparanten naar art ikel  
4.2.1. van de voormelde codex inzake bepaalde vergunnings-
plichtige handelingen die niet mogen verricht worden zonder een 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 
De comparanten erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening 
van deze akte kennis genomen te hebben van de tekst van voor-
meld artikel 4.2.1.  middels een kopie hen bezorgd door de in-
strumenterende notaris.  
De erfpachthouder verklaart dat zij  voor alle door haar opgerichte 
constructies de nodige administrat ieve en/of stedenbouwkundige 
vergunningen heeft bekomen, dat zij geen kennis heeft van ste-
denbouwkundige inbreuken en dat er bij  haar weten geen juridi-
sche of stedenbouwkundige procedures hangende zijn betreffende 
de voorschreven goederen sub A.1. en sub A.2. .  

VERKLARINGEN INGEVOLGE DE WETGEVING OP DE MO-
NUMENTEN, LANDSCHAPPEN, STADS- EN DORPSGEZICH-

TEN - NATUURBEHOUD - ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM 
De erfpachthouder verklaart met betrekking tot de goederen, 
voorwerp van de erfpachtrechten, geen weet te hebben, ingevolge 
betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve be-
scherming, als monument, stads- en dorpsgezicht, als  landschap,  
als duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, 
of als archeologisch monument of zone. 
De erfpachthouder verklaart bovendien dat de goederen, voorwerp 
van de erfpachtrechten, niet zijn opgenomen in de inventaris van 
het  bouwkundig erfgoed. 

HEFFING TER BESTRIJDING VAN LEEGSTAND EN VER-
KROTTING VAN GEBOUWEN EN/OF WONINGEN EN LEEG-

STAND VAN BEDRIJFSRUIMTEN 
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De erfpachthouder verklaart dat hij geen kennisgeving heeft ont-
vangen dat de goederen, voorwerp van de erfpachtrechten, zijn 
opgenomen in de inventaris van de leegstaande en/of verwaar-
loosde bedrijfsruimten (Decreet van 19 april 1995), of in de in-
ventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, de inven-
taris van de verwaarloosde gebouwen en/of woningen of de inven-
taris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (Decreet  
van 22 december 1995).  
Mocht de voormelde verklaring niet correct zijn, dan blijft  de 
erfpachthouder als belastingplichtige beschouwd voor de eerst-
volgende heffing die na de overdracht van het  zakelijk recht 
wordt gevestigd. 
VOORKOOPRECHTEN - RECHT VAN WEDERINKOOP - VER-

BOD TOT VERVREEMDING 
De erfpachthouder verklaart dat  voorschreven goederen met geen 
enkel recht van voorkoop, recht van wederinkoop, optie tot aan-
koop of verbod van vervreemding bezwaard zijn,  met uitzonde-
ring van: 
a) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.1.:  
In de voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Philippe 
Defauw op 17 juli 2007, overgeschreven zoals voorzegd, staat let-
terlijk vermeld wat volgt:  
“ARTIKEL 18: VOORKOOPRECHT 
De eigenaar kent aan de erfpachter een recht van voorkoop toe 
onder de volgende voorwaarden: 
a) Het zal enkel gelden bij  de eerste vervreemding van het  goed; 
dit betekent dat zo bij de eerste vervreemding het  voorkooprecht 
niet wordt uitgeoefend, het  voorkooprecht niet meer speelt bij la-
ter vervreemdingen; 
b) Voor de wijze en modaliteiten van aanbieding en uitoefening 
van het recht van voorkoop wordt verwezen naar het  huidig arti-
kel 48 Pachtwet dat alhier geacht wordt integraal overgenomen 
te zi jn en deel uit te maken van deze akte; opgemerkt een aan-
vaard zijnde dat de termijnen verdubbeld worden en dat de toe-
passing van restrictief dient geïnterpreteerd te worden; dit bete-
kent onder andere dat artikel  48bis Pachtwet niet van toepassing 
is.  
c) Bij miskenning van het recht van voorkoop zal de rechter de 
aard en de omvang van de sanctie bepalen in acht genomen alle 
elementen van de zaak ingebrepen de al  dan niet goede trouw van 
de derde koper.  
d) Het voorkooprecht geldt  niet  wanneer het gaat om transferten 
binnen de organisatie van het maatschappelijk of statutair doel  
van de zorggroep H. Hart.” 
b) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.2.:  
In de voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Dirk 
Vanhaesebrouck op 27 november 2003, overgeschreven zoals 
voorzegd, staat  let terlijk vermeld wat volgt:  
- een optie tot aankoop: 
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“ARTIKEL 12. EINDE VAN DE ERFPACHT - OPTIE TOT AAN-
KOOP  
Bij het verstrijken van de erfpacht zullen alle bouwwerken, door 
de erfpachter verricht, in volle eigendom aan de erfverpachter  
toekomen, zonder enige vergoeding.  

Optie tot aankoop 
Voor zover de erfpachter deze hoedanigheid tot op het einde van 
de erfpacht behouden heeft en zijn verplichtingen uit onderhavige 
overeenkomst heeft uitgevoerd, zal hij beschikken over een optie 
tot aankoop onder volgende voorwaarden:  
- Gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan 
het  laatste jaar van de erfpachttermijn zal de erfpachter beschik-
ken over een optie tot aankoop op het goed waarop de erfpacht 
wordt verleend.  
- De optie moet door de erfpachter worden gelicht  bij  ter post  
aangetekend schrijven of  een andere methode die een vaste datum 
garandeert.  
- De aankoopprijs zal overeenstemmen met het product van de 
alsdan toepasseli jk erfpachtcanon vermenigvuldigd met twintig.  
De notariële verkoopakte zal worden verleden voor een door par-
tijen aangewezen notaris, binnen de drie maanden na het lichten 
van de optie alle kosten van de notariële akte zijn alsdan uitslui-
tend ten laste van de erfpachter.  
De prijs zal betaald worden bij het verlijden van de notariële ak-
te.   
De verkoper-eigenaar zal het genot (canon) van het goed be- 
houden tot  bij  het verstrijken van de erfpachttermijn.  
Het goed zal worden verkocht zonder waarborg en met alle eraan 
verbonden actieve en passieve erfdienstbaarheden, vrij van alle 
schulden en van welke voorrechten of hypothecaire inschrijvingen 
ook.  
Indien de erfpachter gebruik maakt van de mogelijkheid om de 
erfpacht te beëindigen na verloop van zevenentwintig jaar, con-
form de bepalingen van artikel  2 hiervoor, dan blijf t  voormelde 
mogelijkheid om de optie te lichten onverminderd bestaan.” 
- een recht van voorkoop: 
“ARTIKEL 19: VOORKOOPRECHT 
De eigenaar kent aan de erfpachter een recht van voorkoop toe 
onder de volgende voorwaarden: 
a) Het zal enkel gelden bij  de eerste vervreemding van het  goed; 
dit betekent dat zo bij de eerste vervreemding het  voorkooprecht 
niet wordt uitgeoefend, het  voorkooprecht niet meer speelt bij la-
ter vervreemdingen; 
b) Het voorkooprecht zal niet spelen ingeval van inbreng in ven-
nootschap, waarin de eigenaar een meerderheidsparticipatie 
heeft.  
c) Voor de wijze en modali teiten van aanbieding en uitoefening 
van het recht van voorkoop wordt verwezen naar het  huidig arti-
kel 48 Pachtwet dat alhier geacht wordt integraal overgenomen 
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te zijn en deel uit te maken van deze akte; opgemerkt en aanvaard 
zijnde dat de termijnen verdubbeld worden en dat de toepassing 
restrictief dient geïnterpreteerd te worden; dit betekent onder 
andere dat artikel 48bis Pachtwet niet van toepassing is.  
d) Bij miskenning van het  recht van voorkoop zal  de rechter de 
aard en de omvang van de sanctie bepalen in acht genomen alle 
elementen van de zaak inbegrepen de al  dan niet goede trouw van 
de derde koper.” 
c) met betrekking tot de voorschreven goederen sub A.1. en sub 
A.2.: het  recht van voorkoop “Waterwegen & Zeekanaal”.  
De instrumenterende notaris verklaart dat de voormelde rechten 
van voorkoop niet van toepassing zijn op onderhavige verrichting 
van overdracht van erfpacht gezien deze rechtshandeling niet res-
sorteert onder het Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmoni-
sering van de procedures van voorkooprechten. 

WATERPARAGRAAF 
1. De instrumenterende notaris verklaart , in toepassing van art i-
kel 68-7,  §4 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst, dat zij na nazicht van de overstromingskaar-
ten (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets-
2012/) heeft vastgesteld dat bovenbeschreven goederen, voorwerp 
van de erfpachtrechten, niet gelegen zijn in een risicozone voor 
overstroming. 
2. De instrumenterende notaris verklaart tevens, in toepassing van 
art ikel 17bis  van het  Decreet van 18 juli 2003 betreffende het  in-
tegraal waterbeleid, dat zij na nazicht van zelfde overstromings-
kaarten (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets-
2012/) en het geo-loket recht van voorkoop (http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rvv/) heeft vastgesteld dat  
voorschreven goederen, voorwerp van de erfpachtrechten: 
- niet  gelegen zijn in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied;  
- niet  gelegen zijn in een effectief overstromingsgevoelig gebied;  
- niet  gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied;  
- niet  gelegen zijn in een afgebakende oeverzone. 
3. De  erfpachthouder verklaart  bovendien dat de bovenbeschre-
ven goederen, voorwerp van de erfpachtrechten, bij  haar weten 
nooit  zijn overstroomd. 

BODEMDECREET 
De comparanten verklaren te weten dat het decreet van 27 oktober 
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
(hierna genoemd “het Bodemdecreet) op deze overdracht van toe-
passing is, evenals het besluit van de Vlaamse regering van 14 
december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna 
genoemd “het VLAREBO”), beiden in werking getreden op 1 juni 
2008. 
De partijen verklaren daarbij voldoende toelichting verkregen te 
hebben van de instrumenterende notaris.  
a) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.1.:  
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1. De erfpachthouder verklaart dat op de grond die het voorwerp 
is van onderhavige akte een risico-inrichting was gevestigd zoals 
bedoeld in artikel 2,14° van het Decreet betreffende de bodemsa-
nering en de bodembescherming. 
Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond risico-inrichtingen ge-
vestigd geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaat-
sen, machines, instal laties, toestellen en handelingen die een ver-
hoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die 
voorkomen op de li jst door de Vlaamse Regering opgesteld in 
overeenstemming met artikel  6 van het Bodemdecreet.  
In de voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Philippe 
Defauw op 17 juli 2007, overgeschreven zoals voorzegd, staat in 
dit verband let terlijk vermeld wat volgt:  
“BODEMSANERINGSDECREET 
(…) 
3. De eigenaar verklaart dat betrokken perceel voorwerp van on-
derhavige verkoop is  opgenomen in het register van verontreinig-
de gronden, doch dat de aldaar aangetroffen bodemverontreini-
ging niet is  tot stand gekomen op de grond voorwerp van onder-
havige akte, hetgeen ook blijkt uit het hierna vermeld bodemat-
test; 
(…) 
De inhoud van dit bodemattest  luidt letterlijk als volgt: 
“… 
De aangetroffen bodemverontreiniging is niet  tot  standgekomen 
op deze grond. De saneringsplicht  rust bij de eigenaar of gebrui-
ker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. 
(…)” 
2. In tegenstrijd met de bepalingen van art ikel 101§1 en §2 van 
het genoemde Decreet verklaren de comparanten dat de inhoud 
van het bodemattest niet  aan de overnemer werd meegedeeld voor 
het sluiten van de overeenkomst en dat  de inhoud ervan evenmin 
werd opgenomen in de vroeger opgestelde onderhandse akte.  
3. De erfpachthouder verklaart te weten dat , gezien de overeen-
komst plaatsvond in strijd met hogergenoemde bepalingen, hij  de 
nietigheid van de verrichting kan vorderen. 
Hij verklaart echter uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietig-
heidsvorderingen die hij om voormelde redenen zou kunnen in-
stellen. Hij erkent dat hij in het bezit werd gesteld van het meest  
recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan 
de inhoud identiek is aan de inhoud van het  meest recent afgele-
verde bodemattest vooraleer de onderhavige akte ondertekend 
werd. 
4. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afge-
leverd op 13 juli  2016 en aan de overnemer werd meegedeeld 
luidt als volgt:   
“2 Inhoud van het bodemattest  
Deze grond is opgenomen in het  grondeninformatieregister.  
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris 
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Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-
inrichting aanwezig is of  was.  
Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 
2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit  
Volgens het Bodemdecreet  moeten op deze grond geen verdere 
maatregelen worden uitgevoerd. 
2.2.1 Nieuwe verontreiniging 
In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de vol-
gende verplichtingen: 
- Het eindevaluatieonderzoek van 01.09.2009 werd bij de OVAM 
ingediend op 06.11.2009. Hierop werd door de OVAM een eind-
verklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van 
de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsarings-
project d.d. 28.04.2006. Door de uitgevoerde bodemsanerings-
werken zi jn,  met betrekking tot de bodemverontreiniging opgeno-
men in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin 
opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het  
Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.  
2.3 Documenten over de bodemkwaliteit  
2.3.1 Nieuwe verontreiniging 
DATUM: 06.01.2000 
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek - Site te Kortri jk -  
99/3400/Jd - de Smet-De Jaegere,  Dam 2a 
te 8500 Kortrijk 
AUTEUR: Ecolas NV 
DATUM: 15.05.2001 
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 
TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Desmet-Dejaeghere te 
Kortrijk (01/05184/Jd) + Aanvullingen 
op Beschrijvend Bodemonderzoek Dd. 11.12.2002. 
AUTEUR: Ecolas NV 
DATUM: 13.02.2002 
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Masureel  NV te Kortrijk 
(01/05723/Wd).  
AUTEUR: Ecolas NV 
DATUM: 28.04.2006 
TYPE: Bodemsaneringsproject  
TITEL: Bodemsaneringsproject Erven Raymond de Smet, Dam 2a 
te 8500 Kortrijk -  
06/Scls/1913-5509/BSP 
AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA 
DATUM: 07.09.2006 
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Woon en Zorg H. Hart 
VZW, Voormalig Bedrijf Voor 
Textielveredeling (Masureel NV), Dam +2a te 8500 Kortrijk 
(06/Nfrt/2000-5656/Obo) + Verklaring 
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D.D. 15.05.2007 
AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA 
DATUM: 01.09.2009 
TYPE: Eindevaluatieonderzoek 
TITEL: Eindevaluatieonderzoek, Kinderen De Smet DAm 2A en 
+2A te 8500 Kortrijk 
AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
Opmerkingen: 
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 
vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op 
www.ovam.be/gemeenteli jke-inventaris.  
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be. 
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gel-
den de regels van grondverzet.  
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.  
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM 
worden gebruikt  vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer.  
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar ver-
strekte gegevens.  
7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: 
www.ovam.be/inzage”  
5. De erfpachthouder verklaart, onverminderd de gegevens opge-
nomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed, 
voorwerp van het erfpachtrecht, verder zelf ook geen weet te 
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan 
de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot  een 
saneringsverplichting, tot  gebruiksbeperkingen of tot  andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
De overnemer verklaart de erfpachthouder te ontslaan van elke 
verplichting tot vrijwaring uit hoofde van eventuele bodemver-
ontreiniging zelfs wanneer die aanleiding zou geven tot een sane-
ringsverplichting of tot andere maatregelen die door de overheid 
kunnen opgelegd worden. 
6. De instrumenterende notaris wijst  de overnemer er echter op 
dat:   
- di t geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al  dan 
niet  zuiver zijn van de bodem; 
- dit niet verhindert  dat de regels met betrekking tot het grond-
verzet (Hoofdstuk XIII van het voormeld Decreet en het VLARE-
BO)  onverminderd van toepassing blijven. 
b) met betrekking tot  het voorschreven goed sub A.2.:  
1. De erfpachthouder verklaart dat de grond voorwerp van onder-
havige akte bij zijn weten geen risicogrond is . Daarmee wordt  
bedoeld dat  op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn 
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of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, 
machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd 
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorko-
men op de l ijst  door de Vlaamse Regering opgesteld in overeen-
stemming met artikel 6 van het  Decreet  betreffende de bodemsa-
nering en de bodembescherming. 
De erfpachthouder bevestigt onder meer dat  in of op voormeld 
goed geen stookolietank(s) voorkomen met een totaal inhoudsver-
mogen van meer dan twintigduizend (20.000) li ter, noch stook-
olietanks met meerdere verdeelslangen gekoppeld aan een brand-
stofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen.  
In een brief van de Stad Kortrijk van 27 juni 2016, wordt beves-
tigd dat haar geen vergunning of melding bekend is in verband 
met een hinderli jke inrichting die geëxploiteerd is of werd op de 
betrokken grond.   
2. In tegenstrijd met de bepalingen van art ikel 101§1 en §2 van 
het genoemde Decreet verklaren de comparanten dat de inhoud 
van het bodemattest niet  aan de overnemer werd meegedeeld voor 
het sluiten van de overeenkomst en dat  de inhoud ervan evenmin 
werd opgenomen in de vroeger opgestelde onderhandse akte.  
3. De erfpachthouder verklaart te weten dat , gezien de overeen-
komst plaatsvond in strijd met hogergenoemde bepalingen, hij  de 
nietigheid van de verrichting kan vorderen. 
Hij verklaart echter uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietig-
heidsvorderingen die hij om voormelde redenen zou kunnen in-
stellen. Hij erkent dat hij in het bezit werd gesteld van het meest  
recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan 
de inhoud identiek is aan de inhoud van het  meest recent afgele-
verde bodemattest vooraleer de onderhavige akte ondertekend 
werd. 
4. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afge-
leverd op 13 juli  2016 en aan de overnemer werd meegedeeld 
luidt als volgt:   
“2 Inhoud van het bodemattest  
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 
bodemkwaliteit.  
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
Opmerkingen: 
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 
vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op 
www.ovam.be/gemeenteli jke-inventaris.  
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be. 
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gel-
den de regels van grondverzet.  
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.  
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5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM 
worden gebruikt  vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer.  
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar ver-
strekte gegevens.”  

5. De erfpachthouder verklaart, onverminderd de gegevens opge-
nomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed, 
voorwerp van het erfpachtrecht, verder zelf ook geen weet te 
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan 
de overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot  een 
saneringsverplichting, tot  gebruiksbeperkingen of tot  andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
De overnemer verklaart de erfpachthouder te ontslaan van elke 
verplichting tot vrijwaring uit hoofde van eventuele bodemver-
ontreiniging zelfs wanneer die aanleiding zou geven tot een sane-
ringsverplichting of tot andere maatregelen die door de overheid 
kunnen opgelegd worden. 
6. De instrumenterende notaris wijst  de overnemer er echter op 
dat:   
- di t geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al  dan 
niet  zuiver zijn van de bodem; 
- dit niet verhindert  dat de regels met betrekking tot het grond-
verzet (Hoofdstuk XIII van het voormeld Decreet en het VLARE-
BO)  onverminderd van toepassing blijven. 

POSTINTERVENTIE-DOSSIER 
De instrumenterende notaris wijst comparanten op de inhoud en 
de gevolgen van het  Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 be-
treffende de tijdeli jke of mobiele bouwplaatsen (hierna genoemd 
het  K.B.).  
Ingevolge dit K.B. dient een dossier opgesteld te worden, postin-
terventiedosier genaamd, voor werken uitgevoerd door één of 
meer aannemers, dat  de voor de veiligheid en de gezondheid nut-
tige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamhe-
den moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de 
kenmerken van het bouwwerk. 
Onder werken wordt onder meer begrepen (zonder dat  deze l ijst  
exhaustief is): graafwerken; grondwerken; funderings- en verste-
vigingswerken; waterbouwkundige werken; bouwwerken; plaat-
sing van nutsleidingen, inzonderheid riolen, gasleidingen, elek-
triciteitskabels en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan 
door andere hier vermelde werken; montage en demontage van, 
inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;  
inrichtings- of uitrustingswerken; verbouwingswerken; vernieuw-
bouw; herstellingswerken; ontmantelingswerken; sloopwerken; 
instandhoudingswerken; onderhouds-, schilder- en reinigingswer-
ken; saneringswerken, evenals alle werken van afwerking die met 
voorgaande werken in verband staan. 
Het dossier dient te worden opgesteld indien de werken zijn aan-
gevat sinds één mei tweeduizend en één. 
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Na deze uiteenzetting en toelichting door de instrumenterende no-
taris,  heeft  de erfpachthouder verklaard dat  er voor de hoger be-
schreven goederen sub A.1. een postinterventiedossier werd op-
gesteld.  
De overnemer verklaart het postinterventiedossier te hebben ont-
vangen van de erfpachthouder.  

II.  VESTIGING RECHT VAN ERFPACHT  
met betrekking tot  de voorschreven goederen sub B.1.,  sub B.2., 

sub B.3.  en sub B.4.  

In uitvoering van de voormelde beslissing van de gemeenteraad 
van de Stad Kortrijk gehouden op * verklaart  de erfpachtgever  
een recht van erfpacht te verlenen aan de erfpachter die uitdruk-
kelijk aanvaardt onder de hieronder gemelde voorwaarden en las-
ten.  
Dit recht van erfpacht is onderworpen aan de bepalingen van de 
Wet van 10 januari 1824 voor zover hierna van deze wetsbepa-
lingen niet wordt afgeweken. Het wordt gevestigd op de voor-
schreven goederen sub B.1.,  sub B.2.,  sub B.3. en sub B.4..  

LASTEN EN VOORWAARDEN 
Artikel 1 – Duur 
De erfpacht wordt verleend en aanvaard voor een termijn van ze-
venentwintig (27) jaar ingegaan op heden en eindigend op * 2043.  
Bij  afloop van deze termijn zal het  recht van erfpacht,  zonder 
vooropzeg en zonder recht op hernieuwing, van rechtswege een 
einde nemen. 
Artikel 2 – Erfpachtvergoeding 
De erfpacht wordt toegestaan tegen een jaarlijkse erfpachtvergoe-
ding of canon die één euro (1,00 EUR) zal bedragen.  
Artikel 3 – Hypothecaire toestand 
De eigenaar verklaart dat  de hoger beschreven goederen vri j en 
zuiver zijn van alle voorrechten, inschrijvingen, overschrijvingen 
en alle belemmeringen van welke aard ook.  
Artikel 4 – Staat van de goederen 
De erfpachter aanvaardt de goederen in de staat  waarin ze zich 
bevonden bij de aanvang van het recht van erfpacht, die zij ver-
klaart wel te kennen, en waarbij de erfpachtgever verklaart  dat  
deze staat overeenstemt met de actuele toestand. 
Zij zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding of  
vermindering van de hoger bepaalde erfpachtvergoeding wegens 
gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of een ande-
re oorzaak, noch wegens gebreken aan de grond of aan de onder-
grond, noch wegens misrekening in de aangeduide oppervlakte.  
Zij aanvaardt de goederen met al de lijdende en heersende, voort-
durende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare erfdienst-
baarheden waarmee ze belast of bevoordeeld zouden kunnen zijn.  
Het staat haar vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voor-
delige in haar voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen 
rekening en op eigen risico.  
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De erfpachtgever verklaart  zelf geen erfdienstbaarheden te heb-
ben gevestigd op de in erfpacht gegeven goederen, en geen kennis 
te hebben van erfdienstbaarheden gevestigd door de wil van de 
mens.  
Artikel 5 – Onderhoud en herstell ingen 
De erfpachter zal voor de ganse duur van de erfpacht op haar kos-
ten alle werken van onderhoud en herstel ling uitvoeren met inbe-
grip van de grove herstellingen. Zij zal ervoor zorgen dat de goe-
deren, voorwerp van de erfpacht, steeds en tot het einde ervan in 
goede staat van onderhoud verkeert.  
Indien de erfpachter in gebreke blijft  de verplichtingen haar in dit 
art ikel opgelegd na te leven, zal  de eigenaar het recht hebben, 
nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven gedurende 
14 dagen zonder gevolg is gebleven, de nodige werken zelf te la-
ten uitvoeren en de gemaakte kosten van de erfpachter terug te  
vorderen, onverminderd andere rechtsmiddelen waarvan de eige-
naar nog gebruik zou kunnen maken. 
Artikel 6 – Wezenlijke veranderingen en nieuwe gebouwen 
De erfpachter mag aan de goederen geen wezenlijke veranderin-
gen brengen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming 
van de eigenaar.  
Zij mag zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 
de eigenaar de bestemming van de goederen niet wijzigen noch 
dit geheel of gedeeltelijk afbreken noch er nieuwe gebouwen op-
richten. 
De gebouwen door de erfpachter in de loop van de erfpacht opge-
richt blijven haar eigendom gedurende de duur van de erfpacht. 
Zij zal evenwel met betrekking tot  deze gebouwen geen enkele 
verbintenis mogen aangaan die de duurti jd van het contract over-
schrijdt.  
Gebouwen en werken door de erfpachter zonder de vereiste toe-
stemming tot stand gebracht, zullen op verzoek van de eigenaar,  
tijdens de duur van de erfpacht of bij het einde ervan, door de 
erfpachter en op haar kosten zonder schade verwijderd worden, 
onverminderd andere rechtsmiddelen waarop de eigenaar zich zou 
kunnen beroepen. 
Artikel 7 – Rechten van de eigenaar bij  het einde van de erfpacht 
Bij het einde van de erfpacht, hetzij door het verstrijken van de 
termijn hetzij door een in rechte uitgesproken ontbinding, wordt 
de erfpachtgever van rechtswege eigenaar van alle door de erf-
pachter opgerichte gebouwen en uitgevoerde werken zonder aan 
laatstgenoemde enige vergoeding verschuldigd te zijn.  
Artikel 8 – Overdracht 
Het is de erfpachter slechts toegestaan haar recht van erfpacht 
over te dragen (of met hypotheken of voorrechten) te bezwaren na 
voorafgaand en schriftelijk akkoord van de eigenaar.  
Artikel 9 – Ontbinding van rechtswege 
Deze overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden wanneer de 
erfpachter failliet verklaard wordt of onderworpen wordt aan een 
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andere insolventieprocedure zoals een gerechteli jk akkoord of een 
collectieve schuldenregeling. 
Artikel 10 – Belastingen – Taksen 
Alle belastingen, taksen en lasten van welke aard ook die de goe-
deren, zowel de grond als de opbouw, thans bezwaren en in de 
toekomst zullen bezwaren, vallen van bij de aanvang van het  
recht van erfpacht en voor de duur van de erfpacht volledig ten 
laste van de erfpachter.  
Artikel 11 – Verzekeringen 
Tijdens de duur van het contract verbindt de erfpachter zich ertoe 
de bestaande en de door haar opgerichte gebouwen verzekerd te 
houden tegen brand en andere risico’s bij een door de eigenaar 
aanvaarde verzekeringsmaatschappij. Op eerste aanvraag van de 
eigenaar zal  zij het bestaan van de verzekeringen en de regelma-
tige betaling van de premies bewijzen. 
Artikel 12 – Onteigening 
In geval van onteigening zal  de erfpachter geen vergoeding van 
de eigenaar kunnen vorderen. Zij zal haar rechten enkel tegenover 
de onteigenende overheid mogen doen gelden. De eigenaar ver-
bindt zich ertoe de erfpachter onmiddelli jk op de hoogte te bren-
gen indien een onteigeningsprocedure tegen haar zou worden in-
gesteld.  
Artikel 13 – Kosten 
Alle kosten,  rechten en erelonen van onderhavige akte zijn ten 
laste van de erfpachter.  

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aandacht 
gevestigd heeft op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening.  
De instrumenterende notaris  vermeldt en informeert,  met toepas-
sing van de artikelen 5.2.1.  en 5.2.3. van voormelde Codex:  
1° dat  voor de onroerende goederen geen stedenbouwkundige ver-
gunning is afgegeven, met uitzondering van: 
a) met betrekking tot  het voorschreven goed sub B.1.:  
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 14 april 1977 met als 
voorwerp “afbraak brouwerij om te gebruiken als tuin” (gemeen-
telijk dossiernummer 19771094); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 30 april 1981 met als 
voorwerp “plaatsen lichtreclame” (gemeentelijk dossiernummer 
19811201); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 23 juli 1987 met als 
voorwerp “plaatsen van caféterras” (gemeenteli jk dossiernummer 
19871377); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 14 januari  1988 met 
als voorwerp “plaatsen reclamepaneel” (gemeenteli jk dossier-
nummer 19871600); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 5 mei 1988 met als  
voorwerp “1 neon+1 uithangbord” (gemeenteli jk dossiernummer 
19881215); 
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- de stedenbouwkundige vergunning de dato 31 juli 1996 met als 
voorwerp “verbouwen toren van de brouwerij en stallingen tot  
cultureel productiecentrum” (gemeenteli jk dossiernummer 
19960046); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 29 mei 2006 met als 
voorwerp “herinrichten van de Kapucijnenstraat en de Korte Ka-
pucijnenstraat” (gemeenteli jk dossiernummer 2005/00983); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 6 juni 2006 met als 
voorwerp “herinrichten van de Kapucijnenstraat en de Korte Ka-
pucijnenstraat” (gemeenteli jk dossiernummer 2005/00983); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 12 juli 2007 met als 
voorwerp “herinrichten van een tentoonstellingsruimte” (gemeen-
telijk dossiernummer 2006/01025);  
b) met betrekking tot  het voorschreven goed sub B.2.:  
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 30 december 1980 
met als voorwerp “bouwen museumcomplex” (gemeentelijk dos-
siernummer 19800258); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 28 oktober 1985 met 
als voorwerp “bouwen van een museumcomplex-renovatie bijge-
bouw” (gemeenteli jk dossiernummer 19840269); 
- de stedenbouwkundige vergunning de dato 4 maart 1987 met als 
voorwerp “restauratie+renovatie museum” (gemeentelijk dos-
siernummer 19860373); 
c) met betrekking tot het voorschreven goed sub B.4.: de steden-
bouwkundige vergunning de dato 20 maart 1980 met als voorwerp 
“aanleggen wandelpad tussen Broeltorens en Groeningebrug” 
(gemeentelijk dossiernummer 19810101); 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het  
goed volgens het plannenregister en volgens de brieven van de 
Stad Kortrijk de dato 27 juni 2016 en 18 juli 2016 is:  
a) met betrekking tot het voorschreven goed sub B.1.: woonge-
bieden (Gewestelijk ruimteli jk uitvoeringsplan “Afbakening 
grootstedelijk gebied Kortrijk de dato 20 januari 2006 en Ge-
westplan Kortri jk de dato 4 november 1977);  het goed ressorteert  
eveneens onder het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Soli-
taire vakantiewoningen – Interfluvium” goedgekeurd de dato 25 
juni 2015;  
b) met betrekking tot het voorschreven goed sub B.2.: deels 
woongebieden en deels woongebieden met cultureel , historische 
en/of esthetische waarde (Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Afbakening grootstedelijk gebied Kortrijk de dato 20 januari  
2006 en Gewestplan Kortrijk de dato 4 november 1977);  het goed 
ressorteert eveneens onder het provinciaal ruimtelijk uitvoerings-
plan “Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium” goedgekeurd de 
dato 25 juni 2015;  
c) met betrekking tot de voorschreven goederen sub B.3. en sub 
B.4.: woongebieden met cultureel , historische en/of esthetische 
waarde (Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 
grootstedelijk gebied Kortrijk de dato 20 januari 2006 en Ge-
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westplan Kortri jk de dato 4 november 1977);  het goed ressorteert  
eveneens onder het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Soli-
taire vakantiewoningen – Interfluvium” goedgekeurd de dato 25 
juni 2015;  
3° dat , zoals blijkt uit *het hypothecair getuigschrift  en de ver-
klaring van de erfpachtgever,  voor de goederen geen dagvaarding 
werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot  
en met 6.1.43; 
4° dat de goederen niet zijn gelegen in een zone die in een defini-
tief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone 
met voorkooprecht en dat op de goederen geen voorkooprecht rust  
zoals vermeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 be-
treffende complexe projecten;  
5° dat voor de onroerende goederen geen verkavelingsvergunning 
van toepassing is;  
6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening voor de overdracht verplichte as-builtattest  niet  
is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in 
werking is getreden; 
7° dat de goederen niet  het voorwerp uitmaken van een voor-
keursbesluit  of een projectbesluit.  
De erfpachter verklaart dat hij betreffende de goederen een kopie 
van de stedenbouwkundige uittreksels verleend door de Stad 
Kortri jk de dato 27 juni 2016 en 18 juli 2016 heeft ontvangen.  
De instrumenterende notaris verwijst de parti jen naar artikel  
4.2.1. van de voormelde codex inzake bepaalde vergun-
ningsplichtige handelingen die niet  mogen verricht worden zon-
der een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 
De partijen erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening van 
deze akte kennis genomen te hebben van de tekst van voormeld 
art ikel 4.2.1. middels een kopie hen bezorgd door de instrumente-
rende notaris.  
De erfpachtgever verklaart dat hij voor alle door hem opgerichte 
constructies de nodige administrat ieve en/of stedenbouwkundige 
vergunningen heeft bekomen, dat hij geen kennis heeft van ste-
denbouwkundige inbreuken en dat er bij  zijn weten geen juridi-
sche of stedenbouwkundige procedures hangende zijn betreffende 
de voorschreven goederen.  

BODEMDECREET 
1. De erfpachtgever verklaart dat de grond voorwerp van onder-
havige akte bij zijn weten geen risicogrond is . Daarmee wordt  
bedoeld dat  op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn 
of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, 
machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd 
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorko-
men op de l ijst  door de Vlaamse Regering opgesteld in overeen-
stemming met artikel 6 van het  Decreet  betreffende de bodemsa-
nering en de bodembescherming. 
De erfpachtgever bevestigt onder meer dat  in of op voormelde 
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goederen geen stookolietank(s) voorkomen met een totaal  in-
houdsvermogen van meer dan twintigduizend (20.000) liter, noch 
stookolietanks met meerdere verdeelslangen gekoppeld aan een 
brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen.  
In de brieven van de Stad Kortrijk de dato 27 juni 2016 en 18 juli  
2016 wordt bevestigd dat haar geen vergunning of melding be-
kend is in verband met een hinderlijke inrichting die geëxploi-
teerd is  of werd op de betrokken grond.   
2. In tegenstrijd met de bepalingen van art ikel 101§1 en §2 van 
het genoemde Decreet verklaren de comparanten dat de inhoud 
van de bodemattesten niet aan de erfpachter werd meegedeeld 
voor het sluiten van de overeenkomst en dat de inhoud ervan 
evenmin werd opgenomen in de vroeger opgestelde onderhandse 
akte.  
3. De erfpachter verklaart te weten dat, gezien de overeenkomst 
plaatsvond in stri jd met hogergenoemde bepalingen, hij de nietig-
heid van de verrichting kan vorderen. 
Hij verklaart echter uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietig-
heidsvorderingen die hij om voormelde redenen zou kunnen in-
stellen. Hij erkent dat hij in het bezit werd gesteld van de meest  
recent afgeleverde bodemattesten of van bodemattesten waarvan 
de inhoud identiek is aan de inhoud van de meest recent afgele-
verde bodemattesten vooraleer de onderhavige akte ondertekend 
werd. 
4. De inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden 
afgeleverd op 13 juli 2016 en aan de erfpachter werden meege-
deeld luidt telkens als volgt:  
“2 Inhoud van het bodemattest  
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 
bodemkwaliteit.  
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
Opmerkingen: 
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 
vooraf een oriënterend 
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op 
www.ovam.be/gemeenteli jke-inventaris.  
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be. 
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gel-
den de regels van grondverzet.  
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.  
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM 
worden gebruikt  vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer.  
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar ver-
strekte gegevens.” 
5. De erfpachtgever verklaart , onverminderd de gegevens opge-
nomen in hogervermelde bodemattesten, met betrekking tot de 
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voorschreven goederen verder zelf ook geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de erfpach-
ter of aan derden, of die aanleiding kan geven tot  een sanerings-
verplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen 
die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de erfpachtgever te goe-
der trouw afgelegd werd, neemt de erfpachter de risico’s van 
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten 
die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de 
erfpachtgever hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zal zijn.  
6. De instrumenterende notaris wijst de erfpachter er echter op 
dat:   
- di t geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al  dan 
niet  zuiver zijn van de bodem; 
- dit niet verhindert  dat de regels met betrekking tot het grond-
verzet (Hoofdstuk XIII van het voormeld Decreet en het VLARE-
BO)  onverminderd van toepassing blijven. 

DIVERSE VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN 
1. In aansluiting met de toelichtingen haar verstrekt door de in-
strumenterende notaris omtrent bepaalde overheidsreglementerin-
gen verklaart de erfpachtgever:  
a) met betrekking tot het voorschreven goed sub B.1.: dat  het  
voorschreven goed naar zijn weten noch voorlopig noch definitief 
is beschermd. Hij verklaart hierover nooit enige betekening of 
kennisgeving te hebben ontvangen. 
De erfpachtgever verklaart dat het voorschreven goed wel is  op-
genomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed en in de inven-
taris archeologische zones, maar niet in de landschapsatlas, noch 
in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of 
de inventaris van historische tuinen en parken.  
De instrumenterende notaris wijst de erfpachter op de rechtsge-
volgen die verbonden zijn aan de opname in deze inventaris door 
te verwijzen naar hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet  
en naar www.onroerenderfgoed.be.  
b) met betrekking tot de voorschreven goederen sub B.2., sub 
B.3. en sub B.4.: dat  de voorschreven goederen wel zijn opgeno-
men in de inventaris van bouwkundig erfgoed en in de inventaris 
archeologische zones, maar niet  in de landschapsatlas, noch in de 
inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de in-
ventaris van historische tuinen en parken.  
De erfpachtgever verklaart dat  de goederen ook definitief werden 
beschermd. 
Het beschermingsbesluit dateert van 9 maart  1983 en luidt letter-
lijk als volgt:  
“(…) 
Artikel 1.- Worden beschermd als monument overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 3 maart  1976, om reden van de 
historische en artistieke waarde: 
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1. de Broeltorens (met uitzondering van de brug), gelegen Broel-
kaai 35, te Kortrijk, bekend ten kadaster: Kortrijk, sectie H, per-
ceelnummer 612/2,  eigendom van de stad Kortrijk.  
2. het patriciërshuis met inbegrip van het interieur, gelegen 
Broelkaai 6,  te Kortrijk, bekend ten kadaster: Kortrijk, sectie F, 
perceelnummer 787 E (deel),  eigendom van de stad Kortrijk.  
(…) 
Artikel  2.- Met het  oog op de bescherming van hogervermelde 
monumenten zi jn daarop van toepassing voor zover zij in over-
eenstemming zi jn met de onder punt C bepaalde voorschriften: 
A. de algemene bestemming en de algemene voorschriften die zijn 
opgelegd door de bij  koninklijk besluit goedgekeurde streekplan-
nen en gewestplannen, op het ogenblik waarop de rechtsgevolgen 
van onderhavig besluit in werking treden; 
B. de verbodsbepalingen en beperkingen opgelegd door en de 
vergunningen vereist krachtens artikel 44 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimteli jke ordening en 
van de stedebouw; 
C. de beschikkingen van het koninklijk besluit van 6 december 
1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instand-
houding en onderhoud van de monumenten en de stads-en dorps-
gezichten. 
Artikel 3. – De Gemeenschapsminister van Cultuur is gelast  met 
de uitvoering van dit  besluit .  
Brussel , 09-03-1983 
(ondertekend)” 
De erfpachtgever verklaart dat er geen proces-verbaal werd op-
gemaakt voor inbreuken of misdrijven op het Onroeren-
derfgoeddecreet en dat er in dat verband geen herstelmaatregelen 
opgelegd werden. 
Ondergetekende notaris wijst de erfpachter op de rechtsgevolgen 
die verbonden zijn aan de bescherming door te verwijzen naar 
hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet en naar  
www.onroerenderfgoed.be.  
c) De erfpachter verklaart dat hij thans op de hoogte is van de 
vermelde bescherming en verzaakt onherroepelijk aan alle vorde-
ringen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond 
van het Onroerenderfgoeddecreet  wegens een inbreuk op de in-
formatieplicht .  
d) dat  er hem tot op heden voor de in erfpacht gegeven goederen 
geen onteigeningsbesluit werd betekend, en dat hem geen voor-
nemen daartoe vanwege de overheid bekend is;  
e) voor alle door hem zelf verrichte vergunningsplichtige hande-
lingen de nodige vergunningen te hebben bekomen en tevens dat ,  
voor zover hem bekend, de in erfpacht gegeven goederen op he-
den het voorwerp niet uitmaken van een stedenbouwkundige over-
treding of misdrijf;  
f) dat de in erfpacht gegeven goederen niet werden opgenomen in 
een inventaris van leegstaande, verkrotte of verwaarloosde ge-
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bouwen of woningen en dat hem geen voornemen daartoe vanwe-
ge de overheid bekend is.  
2. De erfpachtgever verklaart dat de in erfpacht gegeven goederen 
niet het voorwerp uitmaken van een (conventioneel) voorkoop-
recht, voorkeurrecht,  optierecht of recht van wederinkoop, onder 
voorbehoud van het  recht van voorkoop “Waterwegen & Zeeka-
naal” (met uitzondering van het kadastraal nummer 784/V begre-
pen in voorschreven goed sub B.1.).  
De instrumenterende notaris verklaart dat de voormelde rechten 
van voorkoop niet van toepassing zijn op onderhavige verrichting 
van vestiging van erfpacht gezien deze rechtshandeling niet  res-
sorteert onder het Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmoni-
sering van de procedures van voorkooprechten. 

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. 
De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting tot  
ambtshalve inschrijving van het voorrecht bij de overschrijving 
van deze akte.  

FISCALE VERKLARINGEN 
Artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 Vlaamse Codex Fiscaliteit - ar-
tikelen 62, 73 en 93ter Wetboek btw (Belasting over de Toege-
voegde Waarde) 
- De notaris verklaart de partijen gewezen te hebben op de art ike-
len 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit  
aangaande de prijsbewimpeling. 
In tegenstelling met de situatie bij  prijsverzwijging, is  bij  tekort-
schatting alleen “de koper” gehouden tot  bijrechten en eventuele 
boeten.   
- De notaris verklaart de partijen voorlezing te hebben gegeven 
van de bepalingen van de artikelen 62, paragraaf 2 en 73 van het  
Wetboek btw. 
De erfpachtgever/houder heeft hierop verklaard principieel geen 
BTW-belastingplichtige te zijn, doch voor sommige diensten 
(onder meer voor handelingen met betrekking tot transport  van 
afval-water) wel BTW-belastingplichtige te zijn onder nummer 
BE 0207.494.678. 
Kosteloze registratie 
Teneinde te kunnen genieten van de kosteloze registrat ie en de 
vrijstel ling van het recht op geschriften, en dit in toepassing van 
art ikel 2.9.6.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van art ikel  
21, 1° van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen, verklaren de 
partijen dat onderhavige verrichtingen gebeuren voor algemeen 
nut.  

BEVESTIGING IDENTITEIT 
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de 
comparanten-natuurlijke personen haar werd aangetoond aan de 
hand van hun identiteitskaart.  
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WAARMERKING 
Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt 
de instrumenterende notaris betreffende de bij deze akte betrok-
ken partijen:  
a) voor de natuurlijke personen: de naam, voornamen, geboorte-
plaats en –datum en woonplaats op grond van de gegevens vervat  
op hun identiteitskaart.  
b) voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel , de 
datum van oprichting en het ondernemingsnummer. 
De part ijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.  

SLOTBEPALINGEN 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9,  
eerste paragraaf,  alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.  
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd 
op het recht dat elke partij  de vrije keuze heeft om een andere no-
taris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in 
het  bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige 
bedingen worden vastgesteld.  
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar beho-
ren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die 
voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wij-
ze raad heeft verstrekt.  
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige 
akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het ver-
lijden dezer.  
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft  
de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea’s 1 en 2 van de Orga-
nieke Wet Notariaat , evenals de wijzigingen die werden aange-
bracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.  
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de com-
paranten toegelicht.  
Part ijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is  van hun be-
doeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte 
zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten. 

WAARVAN AKTE 
Verleden te Kortrijk,  op het stadhuis.  
Na vervull ing van alles wat hierboven staat, hebben de partijen,  
vertegenwoordigd als gezegd, getekend samen met ons, notaris.  
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had dit eerder 
al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 2014. In zitting van 
04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een addendum bij deze beheersovereenkomst goed. 

Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda te laten opnemen 
door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal andere stadseigendommen door het AGB SOK). 
Momenteel wordt tevens ook onderzocht in welke mate de programmatie-opdracht van het AGB Buda kan 
opgenomen worden door spelers actief op Buda. In afwachting hiervan zal na ontbinding van het AGB Buda 
deze programmatie-opdracht, conform het gemeentedecreet, terugkomen naar de stad. 

Het procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële beslissingen en 
van de beheersovereenkomst wordt nu een ontwerp van exploitatieovereenkomst betreffende Campus Kortrijk 
Buda, te sluiten met het AGB SOK, voor finale goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd.  De raad van 
bestuur van het AGB SOK heeft deze ontwerptekst reeds  goedgekeurd op 24 oktober 2016, na principiële 
goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 17 oktober 2016.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
 

In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een 
addendum bij deze beheersovereenkomst goed. 

Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda 
te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal andere 
stadseigendommen door het AGB SOK). Momenteel wordt tevens ook onderzocht in welke 
mate de programmatie-opdracht van het AGB Buda kan opgenomen worden door spelers 
actief op Buda. In afwachting hiervan zal na ontbinding van het AGB Buda deze 
programmatie-opdracht, conform het gemeentedecreet, terugkomen naar de stad. 

Het procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering 
van deze principiële beslissingen en van de beheersovereenkomst wordt nu een ontwerp van 
exploitatieovereenkomst betreffende Campus Kortrijk Buda, te sluiten met het AGB SOK, 
voor finale goedkeuring door de gemeenteraad voorgelegd.  De raad van bestuur van het AGB 
SOK heeft deze ontwerptekst reeds  goedgekeurd op 24 oktober 2016, na principiële 
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goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 17 oktober 
2016.

 

Argumentatie
Voor de exploitatie van maatschappelijk-culturele onroerende goederen op Campus Kortrijk Buda worden 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 AGB SOK werkt vanuit zijn exploitatieopdracht in principe op basis van werkelijke kostprijs, en 
draagt hierbij zorg voor:

o Eigenaarsrol (voor de duur van het verleende erfpacht heeft AGB SOK zakelijke 
rechten als een eigenaar);

o Beheerdersrol gebouwen;

o Uitbatingsrol.

 AGB SOK tracht zoveel mogelijk BTW over de investeringen te recupereren via de exploitatie.

 Er wordt gestreefd naar een neutrale exploitatie op basis van contingent afspraken met 
prioritaire gebruikers (voortbordurend op het huidig gebruik door de prioritaire gebruikers), 
aangevuld met beperkte commerciële exploitatie.

 Uitgangspunt hierbij is dat de huidige financiële bijdrage van de stad vooralsnog gehandhaafd 
blijft.

 Jaarlijkse wordt een vroegboekmoment vastgelegd waarop de contingenten voor prioritaire 
gebruikers voor het volgende jaar worden besproken.

 Aanpassingen kunnen gebeuren (in overleg) en worden gecompenseerd binnen het 
vastgelegde contingent.

 Extra gebruik wordt afzonderlijk doorgerekend.

 Tussen AGB SOK en de gebruikers wordt voor elk evenement/activiteit een dienstverlenings-
overeenkomst opgesteld, waarbij AGB SOK de volledige dienstverlening verzorgt (inclusief de 
verplichte dranklevering via AGB SOK).

 Tarieven worden bepaald per ruimte, per dagdeel op basis kostenstructuur 2018. Er worden 
slechts 2 tarieven gehanteerd:

o Basistarief, bepaald op basis van de gereserveerde contingenten en de kostprijs

o commercieel tarief (i.e. basistarief plus commerciële toeslag)

 In de praktijk zijn dagelijks wijzigingen mogelijk in overleg mits vastgelegd en geregistreerd. 
Er vinden voor dagelijkse wijzigingen geen tussentijdse verrekeningen plaats, dit wordt bij de 
jaarafrekening meegenomen.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Zie overeenkomst.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met het voorgelegde ontwerp van Exploitatie-overeenkomst Campus Buda.

Bijlagen
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf
- Campus Kortrijk Buda exploitatieovereenkomst.pdf
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EXPLOITATIEOVEREENKOMST 

 

TUSSEN  De STAD KORTRIJK, met burelen gevestigd in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 

met nationaal nummer 0207.494.678 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de 

heer Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet 

en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van … 

 Hierna ‘STAD KORTRIJK’,  

 

EN  Het STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 

Kortrijk, met ondernemingsnummer 0267.307.650 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, en mevrouw Tiene Castelein, bestuurder, in toepassing van artikel 19 van de 

statuten en in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur …  

 Hierna ‘AGB SOK’, 

 Hierna samen ‘DE PARTIJEN’ genoemd,  

 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

In de statuten van AGB SOK en in de beheerovereenkomst tussen Stad Kortrijk en AGB SOK dd. 14 

maart 2014 (zoals gewijzigd door het addendum bij de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en 

AGB SOK goedgekeurd door de Gemeenteraad op 4 juli 2016) is de opdracht opgenomen dat – in geval 

de Stad Kortrijk hiertoe verzoekt – AGB SOK het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het 

geheel of een gedeelte van het patrimonium kan overnemen. 

 

Overeenkomstig het stappenplan – principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 3 november 2015 (2015_CBS_03024) – is het de bedoeling om voor bepaalde gebouwen 

van de Stad Kortrijk (op Campus Kortrijk Buda) het beheer, de exploitatie en de uitbating over te dragen 

aan het AGB SOK.  

 

Op 25 april 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen principieel goedgekeurd om 

volgende onroerende goederen in finaal in beheer te geven aan AGB SOK: Budatoren, Budascoop, 

Budafabriek, Broeltorens, Broelkaai 6 en Paardenstallen.  

 

De bedoeling is dat AGB SOK dit patrimonium beheert en exploiteert in opdracht van de Stad Kortrijk. 

In deze hoedanigheid treedt het AGB SOK op als eigenaar en exploitant van de betrokken stedelijke 

gebouwen. In dit kader is tussen PARTIJEN een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO 

Buda) opgesteld voor de betreffende gebouwen en terreinen op Campus Buda. Wat betreft de 

exploitatie, dient elk gebouw een maatschappelijk nut dat varieert van gebouw tot gebouw. Daarnaast 

zullen de gebouwen ook ingezet worden op de commerciële markt. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

 

 

 

Artikel 1. Voorwerp  

§ 1.  Voorliggende exploitatieovereenkomst heeft betrekking op volgende onroerende goederen: 

A. onroerende goederen waarop Stad Kortrijk erfpachtrechten heeft: 

- Budascoop 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Kapucijnenstraat 10 B te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 824/R 

Kadastrale oppervlakte: 21a 95ca  

- Budafabriek 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Dam 2A te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 741/V 

Kadastrale oppervlakte: 6a 64ca  

B. Onroerende goederen, eigendom van Stad Kortrijk: 

- Broelkaai 6 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Broelkaai 6 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 787/K 

Kadastrale oppervlakte: 31a 48ca    

- Broeltoren, kant Broelkaai  

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Broelkaai +1 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 805 

Kadastrale oppervlakte: 1a 28ca    

- Broeltoren, kant Verzetskaai  

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Guido Gezellelaan +2A te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 3de afd. Sectie H, nummer 612/02 

Kadastrale oppervlakte: 1a 36ca    

- Budatoren en Paardenstallen    

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Korte Kapucijnenstraat 2 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 784/V en 784/W  

Kadastrale oppervlakte: 44a 94ca      

§ 2. Voor voormelde onroerende goederen waarop Stad Kortrijk erfpachtrechten heeft (zie hierboven 

§1.A) wordt het erfpachtrecht overgedragen aan het AGB SOK volgens de voorwaarden in de 

oorspronkelijke erfpacht naar Stad Kortrijk toe. Voor de onroerende goederen die eigendom zijn van 

Stad Kortrijk (zie hierboven §1.B) wordt een erfpacht gevestigd ten voordele van AGB SOK.  
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Artikel 2. Toekennen van exploitatierechten aan het AGB SOK 

Voor voormelde gebouwen worden door STAD KORTRIJK exploitatierechten toegekend aan AGB SOK.  

Die exploitatierechten omvatten:  

1. Het vermogensbeheer betreffende accommodatie omvattende het vervullen van de 

eigenaarsrol met het financieel, juridisch, technisch en administratief beheer als eigenaar, 

met onder meer:  

- het strategisch management betreffende het in stand houden van het gebouw en het 

verrichten van de nodige investeringen om het onroerend goed te beschermen en te 

vrijwaren op langere termijn, alsook de nodige investeringen om het onroerend goed 

verder uit te bouwen in samenspraak met Stad Kortrijk in functie van nieuwe noden 

en behoeften, gebruiksvriendelijkheid …  

- taken en verantwoordelijkheden als gebouweigenaar, eigenaarslasten  

- verrichten van noodzakelijk groot onderhoud, het behouden van de onroerende 

goederen in goede staat van onderhoud, met inbegrip van alle vereiste periodieke 

onderhoudsopdrachten en kleine herstellingen 

2. Het dagelijks beheer van de accommodatie, met onder meer:  

- verbruik van water en energie 

- schoonmaak, afval … 

- dagelijks onderhoud, zoals het uitvoeren van inspecties voor en na elke 

terbeschikkingstelling met dienstverlening, alsook het oplossen van storingen en 

klachten tijdens de dienstverlening 

3. De exploitatie, met onder meer:  

- het volledig afhandelen van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot de 

diverse lokalen en ruimten 

- het beheer ten overstaan van derden, meer bepaald het gebruik van de ruimten, met 

inbegrip van alle hiermee verband houdende aspecten en dienstverlening 

- de uitbating van de horeca-functie in eigen beheer 

- marketing voor het promoten van de accommodatie  

- dienstverlening naar gebruikers toe 

- inhuur personeel en dienstverleners / beveiligers … 

Het exploitatierecht van AGB SOK start op datum van de ondertekening van voorliggende 

overeenkomst.   

 

Artikel 3. Doelstellingen 

De doelstelling van AGB SOK met betrekking tot de exploitatie van de onroerende goederen) is het 

accommoderen van residenties, werkplekken, voorstellingen (film/theater), tentoonstellingen, 

bijeenkomsten, presentaties, en andere evenementen (tot een maximaal aantal personen zoals 

beschreven in het profiel van de respectieve onroerende goederen – bijlage 2), en dit in een veilige 

omgeving. 

De daarbij behorende exploitatie omvat alles wat nodig is om zorg te dragen voor tevreden klanten en 

een rendabele benutting van middelen zodat een optimaal exploitatieresultaat kan worden bereikt, zo 

mogelijk zonder aanvullende financiële bijdragen van Stad Kortrijk. Deze doelstellingen kunnen per 

onroerend goed (verder) worden verfijnd in bijlage 2 bij deze overeenkomst.  
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Artikel 4.  Prioritaire gebruikers 

Voor Campus Kortrijk Buda wordt in bijlage een lijst opgenomen van de prioritaire gebruikers (bijlage 

3). Jaarlijks bestaat de mogelijkheid deze lijst aan te passen op basis van een gemeenteraadsbesluit.  

Welke ‘prioritaire’ rechten deze prioritaire gebruikers hebben wordt hieronder (artikel 5, artikel 6, en 

in bijlage 2) verder uitgewerkt.  

 

Artikel 5. Tarieven  

§ 1. De tarievenstructuur is gebaseerd op de principes zoals vastgelegd in het addendum van de 

beheersovereenkomst tussen PARTIJEN. Een voorbeeld van een tarievenblad is opgenomen in bijlage 

4 bij huidige overeenkomst. 

§ 2. Het basistarief is van toepassing op de in bijlage per ruimte en tijdsframe genoemde prioritaire 

gebruikers.  

§ 3.  Het commercieel tarief is van toepassing  op alle andere toepassingen en gebruikers.  

Op het commercieel tarief zijn kortingen toegestaan:   

o voor non-profit evenementen; 

o per herhaaldelijk gebruik binnen eenzelfde kalenderjaar.  

o bij gebruik meerdere relevante accommodaties 

Kortingen kunnen in geen geval leiden tot toepassing van tarieven die lager zijn dan het basistarief. 

 

Artikel 6. Kalendermanagement 

§ 1. Er wordt standaard uitgegaan van een rooster per zaal per dag (365 dagen per jaar). Op het 

voorboekmoment (in mei) kunnen de prioritaire gebruikers hun wensen melden. Bij samenloop van 

reserveringen door de prioritaire gebruikers zal overleg worden gepleegd tussen AGB SOK en de 

betrokken prioritaire gebruikers over mogelijke aanpassingen.  

§ 2.  Op basis van de dan vastgestelde contingenten worden er per prioritaire gebruiker data 

vastgelegd in een boekingsdocument. Vervolgens zal een dienstverleningsovereenkomst worden 

opgesteld dat ten laatste twee maanden voor het eerste gebruik moet ondertekend zijn.  

§ 3.  Een boeking voor een herhalingsevenement over meerdere jaren is mogelijk. Alle prioritaire 

gebruikers worden hiervan in kennis gesteld.  

§ 4. Indien voor een bepaalde ruimte sprake is van een gebruik van meer dan 80% door een prioritaire 

gebruiker kan eventueel ook een exclusief gebruik worden overeengekomen. Gebruik door derden zal 

dan altijd in overleg met de betrokken prioritaire gebruiker worden afgestemd. 

§ 5. Het overeengekomen contingent is de basis voor het bepaling van de tarieven. Aanpassingen 

binnen het contingent en nog openstaande dagen zijn in overleg mogelijk. Extra onvoorzien gebruik 

boven het contingent wordt verrekend tegen hetzelfde tarief.  

§ 6.  Na realisatie van het betreffende jaar zal een afrekening plaats vinden van het totaal werkelijk 

gebruik. Het resultaat per gebruiker zal meegenomen worden in het vaststellen van de nieuwe tarieven 

voor het volgende jaar. 

 

Artikel 7. Terbeschikkingstelling met dienstverlening aan Stad Kortrijk 

Stad Kortrijk heeft recht op 5 dagen gratis gebruik van de betrokken onroerende goederen, waarbij 

enkel specifiek voor het evenement gemaakte kosten met betrekking tot de ingebruikname en de 

dienstverlening worden gefactureerd aan Stad Kortrijk. Het betreft hier een gebruik dat aansluit bij de 
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doelstellingen en de doelgroep zoals beschreven in huidige overeenkomst, en bevestigd is door een 

besluit van het college van burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 8. Dienstverleningsovereenkomst  

§ 1.  Per cliënt, per ruimte en per tijdsframe wordt eerst een boekingsdocument, en vervolgens een 

dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Het AGB SOK maakt hiervoor een standaardovereenkomst 

op die voldoet aan alle wettelijke bepalingen, alsook melding maakt van volgende elementen:  

- duur van de dienstverlening; 

- tarief van toepassing op de betrokken dienstverlening; 

- annuleringsregeling; 

- algemene voorwaarden.  

§ 2.  Elke gebruiker ontvangt na gebruik een duidelijke, schriftelijke afrekening.  

 

Artikel 9. Algemene voorwaarden 

§ 1.  De andere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende dienstverlening 

worden opgenomen in de algemene voorwaarden die gehanteerd worden voor de exploitatie van alle 

maatschappelijk vastgoed in exploitatie door het AGB SOK (bijlage 5) en voorzien ook de wettelijke 

verplichtingen van de gebruiker.  

§ 2.  Elke gebruiker neemt kennis van en stemt in met het de algemene voorwaarden ten laatste bij 

ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst waarbij het als bijlage wordt gevoegd.  

 

Artikel 10. Informatieverstrekking naar de gebruikers 

Teneinde de reserveringen vlotter te laten verlopen en informatie te verschaffen aan gebruikers in 

verband met beschikbaarheid van zalen, engageert het AGB SOK zich tot het gebruik van een online 

systeem dat per gebouw en per zaal specifieke technische gegevens vermeldt, alsook de gebruikers de 

mogelijkheid biedt om een reserveringsformulier in te vullen.  

 

Artikel 11. Financiële middelen voor de exploitatie 

De doelstelling is om met de exploitatie van alle gebouwen die in beheer van het AGB SOK zijn gegeven 

jaarlijks minstens break-even te draaien. De eerste jaren kan er echter sprake zijn van een negatief 

exploitatieresultaat. In bijlage is een prognose voor 3 jaar opgenomen (zie bijlage 6). Op basis van deze 

prognose wordt uitgegaan van een jaarlijkse exploitatiebijdrage.   

Vervolgens zal het analytische resultaat van de exploitatie worden verrekend in een exploitatiebijdrage 

of betaling op basis van een driejarig gemiddelde in een verhouding van 50/50 tussen Stad Kortrijk en 

AGB SOK.  AGB SOK zal steeds de tarieven voorleggen aan de Gemeenteraad op basis van de kostprijs. 

Indien deze substantieel hoger liggen dan de benchmarkt zal dat expliciet meegedeeld worden.  
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Artikel 12. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die start bij ondertekening van huidige 

overeenkomst en eindigt tegelijkertijd met de beëindiging van de respectieve erfpachtrechten tussen 

PARTIJEN, met name:  

- Voor de Budafabriek:  28 augustus 2043 

- Voor de Budascoop: 31 augustus 2039 

- Voor Broelkaai 6, Broeltorens, Budatoren en Paardenstallen:  27 jaar na datum 

ondertekening erfpachtovereenkomst 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht – nietigheid  

§ 1.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  

§ 2. De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van de overeenkomst heeft 

geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De PARTIJEN verbinden zich er toe 

om – in geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van huidige 

overeenkomst – met elkaar ter goede trouw te onderhandelen met het oog op de vervanging van de 

met nietigheid aangetaste bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of 

onuitvoerbare bepaling en het tussen PARTIJEN overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk 

benadert.  

 

Artikel 14. Geschillen  

§ 1. Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen.  

§ 2. Echter, alvorens een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank, zullen PARTIJEN alles in 

het werk stellen om – te goeder trouw en met inachtneming van de redelijke belangen van elke partij 

– met elkaar te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling van dat geschil.  Daartoe zal de 

eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de aard van het geschil en 

de mogelijke oplossingen. 

§ 3.  De PARTIJEN verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen 

minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij PARTIJEN akkoord gaan om direct het bepaalde onder § 

1 of 2 toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van drie deskundigen 

waarvan elke partij één expert aanduidt. Deze experten duiden vervolgens de derde expert aan die 

optreedt als voorzitter. Indien PARTIJEN binnen een termijn van vijf kalenderdagen hun deskundige 

niet aanduiden of indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde 

expert aanduiden, wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de Voorzitter van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij. Dit 

deskundigencollege moet binnen een termijn van vijftien werkdagen na zijn aanstelling beslissen. Het 

college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De kosten van de 

expertise zullen worden gedragen door beide PARTIJEN, elk voor de helft. 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Kortrijk op … (datum) in twee originele exemplaren, waarvan 

alle PARTIJEN erkennen één exemplaar te hebben ontvangen. 
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Namens Stad Kortrijk,  namens het AGB SOK,   

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens 

Burgemeester  Voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK 

 

 

 

 

 

De heer Geert Hillaert,  mevrouw Tiene Castelein  

Stadssecretaris  Bestuurder AGB SOK  

 

 

 

BIJLAGEN 

 

1. AKTE RECHT VAN ERFPACHT  

2. PROFILERING EN KALENDERMANAGEMENT  

3. PRIORITAIRE GEBRUIKERS  

4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD  

5. ALGEMENE VOORWAARDEN  

6. MEERJARENPROGNOSE  
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BIJLAGE 1. AKTE RECHT VAN ERFPACHT 
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BIJLAGE 2. PROFILERING EN KALENDERMANAGEMENT  

 

1.  Budascoop 

 

De Budascoop is begin de jaren ’70 gebouwd als bioscoopcomplex (Pentascoop). Nadat de Kinepolis 

groep het gebouw verliet werd het in erfpacht genomen door de Stad Kortrijk en werden de twee 

grootste bioscoopzalen omgebouwd tot zalen die geschikt waren voor de creatie en presentatie van 

podiumkunsten. In de drie kleinste zalen bleef de bioscoopinfrastructuur behouden. 

Ten behoeve van de theaterzalen werd in 2006 de zogenaamde ‘holvoettoren’ bij de Budascoop 

toegevoegd door middel van twee glazen passerelles. In de toren werden niet publieke functies onder 

gebracht: een decor-atelier, een technische berging, een artiestenfoyer en een artiestenkeuken. 

Omwille van het specifiek gebruik van elke ruimte en omwille van het ‘gedeelde’ gebruik met 

structurele partners wordt hieronder van elke soort benutbare ruimte het profiel, de doelstelling, de 

doelgroep (prioritaire gebruikers) en het kalendermanagement omschreven.    

 

1. Podiumzalen 

- Zaal 1 

 profiel 

Presentatiezaal, geschikt voor maximaal 270 bezoekers. Wordt – gezien de vaste zitplaatsen – 

bij voorkeur aangewend voor publieksvoorstellingen.  

 Doelstelling exploitatie  

De podiumzalen in de Budascoop verder uitbouwen als werk- en presentatieplek, om aldus een 

succesvolle hefboomfunctie te verlenen aan Kortrijkse organisaties die Vlaamse of grotere 

ambities en(/of) erkenning bereiken in het landschap van podiumkunsten. 

 Doelgroep 

De podiumzalen zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de creatie en/of 

presentatie van podiumkunsten. 

 Prioritaire gebruikers 

Op het moment van het sluiten van huidige overeenkomst zijn dit de prioritaire gebruikers:  

1. Kunstencentrum Buda 

2. Passerelle 

3. Perplx 

 Kalendermanagement 

1. Kunstencentrum Buda 

Heeft een gegarandeerd contingent met deze beperkingen: 

- Voor maximum 100 dagen per jaar 

- Uitgezonderd de exclusieve momenten van andere prioritaire gebruikers 

2. Passerelle 

Heeft kalenderexclusiviteit tijdens de herfstvakantie en de week (inclusief weekend) na de 

herfstvakantie,  voor zover deze niet later valt dan de 10 november.  

3. vzw NEXT 

De vzw NEXT heeft kalenderexclusiviteit vanaf 10 november tot eind november.  
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4. Perplx 

Heeft in het kader van het festival kalenderexclusiviteit voor de laatste week van juni en de 

eerste week van juli. Voor haar residenties heeft Perplx exclusiviteit in december.  

 

- Zaal 2 

 profiel 

Podiumzaal, om te bouwen tot een presentatiezaal voor maximaal 110 bezoekers. Wordt gezien 

de afwezigheid van vaste zitplaatsen bij voorkeur aangewend voor creërende residenties. 

 Doelstelling exploitatie 

De podiumzalen in de Budascoop verder uitbouwen als werk- en presentatieplek, om aldus een 

succesvolle hefboomfunctie te verlenen aan Kortrijkse organisaties die Vlaamse of grotere 

ambities en(/of) erkenning bereiken in het landschap van podiumkunsten. 

 Doelgroep 

De podiumzalen zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de creatie en/of 

presentatie van podiumkunsten. 

 Prioritaire gebruikers 

Op het moment van het sluiten van huidige overeenkomst zijn dit de prioritaire gebruikers:  

1. Kunstencentrum Buda 

2. vzw NEXT 

3. Perplx 

 Kalendermanagement 

1. Kunstencentrum Buda:  

Heeft kalenderexclusiviteit met deze beperkingen 

- Voor maximum 200 dagen per jaar 

- Uitgezonderd de exclusieve momenten van andere prioritaire gebruikers 

2. vzw NEXT 

De vzw NEXT heeft kalenderexclusiviteit vanaf 10 november tot eind november.  

3. Perplx 

Heeft in het kader van het festival kalenderexclusiviteit voor de laatste week van juni en de 

eerste week van juli. Voor haar residenties heeft Perplx exclusiviteit in december.  

  

2. Bioscoopzalen 

 Profiel 

Er zijn 3 bioscoopzalen, waarvan één met een capaciteit van 150 personen (zaal 3), één met een 

capaciteit van 100 personen (zaal 4) en één met een capaciteit van 45 personen (zaal 5).  

 Doelstelling exploitatie 

De bioscoopzalen worden uiteraard aangewend als duurzaam onderkomen voor stadscinema. 

 Doelgroep 

De bioscoopzalen staan primair ter beschikking van die partner die er permanent en duurzaam 

in slaagt om een stadscinema te ontwikkelen.  

 Prioritaire gebruiker en kalendermanagement 

De zalen zijn momenteel 365 dagen per jaar in gebruik door Kunstencentrum Buda. Enkel voor 

presentaties zonder bewegende beelden en buiten de uren waarop er bioscoopvoorstellingen 
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zijn (incl. doelgroepen films) kunnen de zalen ter beschikking worden gesteld door AGB SOK voor 

andere gebruikers.  

 

3. Foyer/Rotonde 

 Profiel 

De inkomhal bestaat uit een rotonde die via een oplopende helling is verbonden aan een foyer 

op de eerste verdieping. Naast haar horecafunctie biedt dit geheel ook toegang tot de 

verschillende zalen. De gezamenlijke capaciteit is maximum 270 personen (staand) niet 

simultaan te gebruiken met de zalen. Het kan wel gebruikt worden ten behoeve van start, pauze 

en afsluit. Bij volle zalen is er een capaciteits/timing-probleem. 

 Doelstelling exploitatie 

Gezien de foyer, zonder de rotonde, niet voldoende capaciteit heeft om alle bezoekers van een 

volle zaal 1 op te vangen valt het beheer en de inrichting van deze aaneengeschakelde ruimtes 

volledig onder het beheer van AGB SOK. Op beide verdiepingen wordt een volwaardige horeca-

unit opgebouwd, de rotonde weliswaar met een kleinere capaciteit dan het foyer.  

De dranken en spijzen op alle horecapunten, inclusief de self-service unit, dienen te worden 

afgenomen bij AGB SOK. Dit geldt ook voor de dranken die niet in het reguliere aanbod van de 

horecapunten zijn opgenomen. Wensen om buiten deze exclusiviteit te werken dienen steeds 

schriftelijk te worden aangevraagd bij AGB SOK, zonder garantie op goedkeuring daaromtrent. 

 Prioritaire gebruikers 

Voor de foyer en de rotonde op zich, zijn geen prioritaire gebruikers vastgelegd.  

 Kalendermanagement 

De rotonde is een kleine horeca-unit en kan zonder meerprijs door de prioritaire partners 

gebruikt worden als horecapunt op voorwaarde dat dit aansluit bij een niet-reguliere 

publieksactiviteit (groepsbezoeken bioscoop, toonmomenten …). Voor gebruikers buiten de 

groep prioritaire gebruikers dient wel een gebruikstarief te worden betaald. Voor de reguliere 

werking van de bioscoop wordt toegestaan dat een mobiele ‘self-service koelkast’ wordt 

aangestuurd vanuit de bioscoopkassa. Deze mobiele setting is echter ondergeschikt aan het 

goed functioneren van de horeca-unit van de rotonde tijdens grotere events. De accommodatie 

nodig voor de ‘self-service koelkast’ wordt niet door AGB SOK aangeboden.  

Het foyer is een grotere horeca-unit die tegen een meerprijs kan worden gebruikt door zowel 

prioritaire als niet-prioritaire gebruikers.  

Het beheer van zowel de rotonde als het foyer vallen onder het beheer van AGB SOK en dienen 

voor gebruik te worden aangevraagd. Er is noch voor de prioritaire gebruikers noch voor de 

andere gebruikers kalenderprioriteit.  

 

4. Berging – technische berging 

In de Budascoop en de Holvoetoren zijn diverse bergingen.  Het gebruik daarvan gebeurt steeds in 

samenspraak met AGB SOK. Geen enkele berging is exclusief in beheer van één van de prioritaire 

gebruikers tenzij daar in de samenwerkingsovereenkomst met deze partner expliciet wordt naar 

verwezen. In geen geval kan AGB SOK verantwoordelijk worden gesteld voor een tekort aan 

berging. Daarnaast kunnen ook de gangenstelsels niet zonder samenspraak gebruikt worden om 

goederen te stockeren. Indien de nooduitgangen geblokkeerd worden door gestockeerde goederen 
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kan AGB SOK op eigen initiatief en op kosten van de eigenaar van de goederen, de doorgangen 

laten vrijmaken. 

 

5. Holvoettoren – begane grond 

De begane grond in de holvoettoren wordt prioritair gebruikt als overslag voor decorelementen van 

bezoekende gezelschappen. Indien de ruimte hiervoor niet in gebruik is kan deze gebruikt worden 

als atelierruimte. AGB SOK is niet verantwoordelijk voor het voorzien voor de middelen die nodig 

zijn om de ruimte als atelier in te richten. De atelierwerking is ondergeschikt aan de overslag-

functie. Deze overslag mag evenwel niet langer in beslag nemen dan de tijd die nodig is om de 

goederen van de podiumzalen over te brengen naar het bestemde transport. In geen geval kan dit 

als berging gebruikt worden voor al dan niet tijdelijke stockage van goederen. Enkel met expliciete 

en gecommuniceerde afspraken kan hierop uitzondering worden gemaakt.  

 

6. Holvoettoren – technische berging 

De technische berging op de eerste verdieping biedt plaats aan de technische goederen van zowel 

AGB SOK als van prioritaire partners die de Budascoop gebruiken als uitvalsbasis, met deze 

beperking dat de goederen in de ruimte ten dienste staan van de theaterzalen en door alle 

gebruikers gebruikt kunnen worden voor zover beschikbaar en niet in gebruik bij de eigenaar zelf. 

Goederen die niet in gemeenschappelijk gebruik kunnen genomen worden, worden dan ook niet in 

deze berging opgeslagen. AGB SOK neemt inspanningen om deze ruimte zo goed als mogelijk te 

beschermen tegen ongewenst bezoek, maar kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor 

diefstal, verlies of schade aan deze goederen tenzij eventuele schuld voor schade kan worden 

aangetoond.   

 

7. Holvoettoren – artiestenloges 

De artiestenloges staan prioritair ter beschikking van artiesten in het kader van 

publieksvoorstellingen. Indien deze nodig zijn worden deze vastgelegd in het reservatiesysteem. 

Indien deze niet werden vastgelegd in dit opzicht kunnen deze ook gebruikt worden in het kader 

van residenties. In het kader van een goed onderhoud dienen deze ook te worden vastgelegd in het 

reservatiesysteem.  

 

8. Holvoettoren – keuken 

Staat prioritair ter beschikking aan Kunstencentrum Buda binnen het contingent in samenspraak 

met AGB SOK, investeringen gebeuren in overleg door Kunstencentrum Buda, restwaarde van alle 

investeringen komt bij het einde van de overeenkomst in eigendom van AGB SOK. In samenspraak 

uitleenbaar aan huurders en andere prioritaire gebruikers van Budascoop.  

Kunstencentrum Buda is eveneens verantwoordelijk voor het hygiënisch gebruik van de ruimte en 

dient zich in regel te stellen met alle normen daaromtrent. AGB SOK kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden tegen inbreuken hieromtrent.  

 

9. Gemeenschappelijk sanitair/gangenstelsel 

AGB SOK is verantwoordelijk voor het recurrent onderhoud van het gangenstelsel. Bij intensief 

gebruik door één van de prioritaire partners is deze echter verantwoordelijk voor het 
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evenementieel onderhoud. In geen geval kan het gangenstelsel gebruikt worden als stockageplaats 

van goederen.  

 

10.  Diversen 

 Kantoren begane grond 

De kantoorruimte op de begane grond wordt prioritair en idealiter ter beschikking gesteld 

aan partnerorganisaties van AGB SOK. De behoefte aan vitrinefunctie is hier een bepalende 

factor. In het geval er geen interesse is uit deze hoek kan AGB SOK de commerciële markt 

aanboren om de ruimte in gebruik te krijgen.   

 Penthouse 

Het voormalige penthouse wordt prioritair en idealiter ter beschikking gesteld aan 

partnerorganisaties van AGB SOK. De functie kan gaan van kantoorfaciliteiten tot 

residentieruimte voor kunstenaars/designers in residentie. In het geval er geen interesse is 

uit deze hoek kan AGB SOK de commerciële markt aanboren om de ruimte in gebruik te 

krijgen.   

 Promotieruimte 

 Buitenruimte  

 

2.  Budafabriek  

 

 Profiel 

De Budafabriek heeft met haar bijna 3.000 m² ruimte voor een grote verscheidenheid aan 

mogelijkheden. Het gebouw is opgedeeld in verschillende ruimtes op een manier waarop 

verschillende combinaties mogelijk zijn.   

- Entree 

- Conferentieruimte 1  

- Conferentieruimte 2 

- Atelier 2.1 

- Atelier 2.2 

- Atelier 2.3 

- Atelier 3.1 

- Passerelle niveau 1 

- Passerelle niveau 2 

 Doelstellingen exploitatie 

Centraal in de Budafabriek is de verbindende werking, waarbij kunstenaars, ondernemers, 

wetenschappers, studenten en actieve burgers samen werken rond breed maatschappelijke 

projecten. Verder dient de werking van het Buda::lab gewaarborgd te worden.  

 Doelgroep 

De Budafabriek is prioritair bestemd voor een door Stad Kortrijk erkende vereniging die als 

dusdanig is aangewezen om de verbindende werking tot stand te brengen. Daarnaast wordt 

door de Stad Kortrijk eveneens een organisatie erkend om de atelierwerking van het lab te 

realiseren.   

 Prioritaire gebruikers  

1. vzw Buda 
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2. Designregio  

3. Howest 

 Kalendermanagement 

o Gelijkvloers:   

polyvalent inzetbaar voor gezamenlijk onthaal, horecavoorziening, externe en interne 

events, vitrinefunctie voor de werking van de prioritaire gebruikers. 

o 1e verdieping: 

- Passerelle 1:  

polyvalent inzetbaar voor event-horeca, indien mogelijk voor prioritaire 

gebruikers in selfservice opstelling.  

- Conferentielokaal 1 & 2:  

polyvalent inzetbaar, in volgorde van prioriteit: 

o Lesfunctie Devine-opleiding Howest – de lesopstelling is snel om te vormen 

tot lokaal waar buiten de lesuren lezingen, conferenties, bijeenkomsten en 

vergaderingen kunnen worden georganiseerd.  

o Tijdelijke expo’s en Living Labwerking van vzw Buda 

o Evenementiële verhuur   

- Atelier 1:  

polyvalent inzetbaar in volgorde van prioriteit: Consult-onderwijs voor de devine-

opleiding van Howest – de opstelling is zo opgesteld dat deze ook kan worden 

ingezet voor tijdelijke expo’s van vzw Buda en externe events. 

- Atelier 2 & 3:  

polyvalent inzetbaar voor Howest en vzw Buda (in opstelling van Howest). 

o 2e verdieping: 

- Passerelle 2:  

polyvalent inzetbaar involgorde van prioriteit: 

o Lesfunctie Devine-opleiding Howest – de lesopstelling is snel om te vormen 

tot lokaal waar buiten de lesuren lezingen, conferenties, bijeenkomsten en 

vergaderingen kunnen worden georganiseerd.  

o Tijdelijke expo’s en Living Labwerking van vzw Buda 

o Evenementiële verhuur    

- Atelier 4:  

exclusief voor hoofdzakelijk Designregio (Budalab) en berging AGB SOK. 

- De bergingen: 

exclusief in beheer en in gebruik van AGB SOK.  

 

 

3.  Budatoren 

 

 Profiel 

Eigen aan de toren is de diversiteit: de nabijheid met de Paardenstallen, de perfecte 

accommodatie voor dans, de werkstudio’s met de exacte grootte van een podium, de unieke 

view op Kortrijk, de fijne architectuur … Er zijn 6 studio’s, op elk verdiep één.   

- Studio 0  
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Deze studio is inzetbaar voor expo’s voor ‘beeldende kunst’, wellicht in combinatie met 

de Paardenstallen (en eventueel Broelkaai 6). In het andere geval kan het worden 

omgebouwd tot theaterstudio.  

- Studio 1 

Prioritair gebruik Kunstencentrum Buda 

- Studio 2 

Beperkt exclusief gebruik Passerelle 

- Studio 3 

Prioritair gebruik Kunstencentrum Buda 

- Studio 4  

biedt opportuniteiten voor evenementen of structurele exploitatie 

horeca voorziening opnemen 

- Studio 5  

ombouwen tot te vermarkten vergaderunit (samen met studio 4) 

 Doelstellingen exploitatie 

De studio’s worden bij voorkeur aangewend als werk- en/of presentatieplek in podium- en 

beeldende kunsten.  

 Doelgroep  

De studio’s 1 tot en met 5 zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de 

creatie en/of presentatie van podiumkunsten. Permanente werking of residentiewerking kent 

aldus voorrang, onder meer op repetitief gebruik.  

 Prioritaire gebruikers 

Kunstencentrum Buda/Passerelle/Bubox/BePart/Festival van Vlaanderen Kortrijk. 

 Kalendermanagement 

Enkel in de periode van het Festival van Vlaanderen Kortrijk verschuift de exclusiviteit van één 

studio (0,1 of 3) naar de organisator van dit event. 

 

4.  Broelkaai 6 (incl. Oranjerie) 

 

 Profiel 

Beide gebouwen zijn beschermde monumenten en hebben een statig karakter.  

- benedenverdieping Broel 6:  

ontvangst en Horeca exploitatie in combinatie met conceptstore  

- verdiepingen Broel 6:  

vrije vergaderruimten, workshops-ateliers, werkruimten  

- benedenverdieping nieuwe vleugel:  

expositieruimte 

- bovenverdieping nieuwe vleugel:  

landscapedesks met flexplekken, kantoren FIS 

 Doelstellingen exploitatie  

Met Broelkaai 6 wordt in de eerste plaats een toegangspoort beoogd voor het Buda-eiland. 

Het gebouw moet een laagdrempelige consultatieplek zijn voor wat het Buda-eiland en 

creatief Kortrijk te bieden hebben: de conceptstore rond Kortrijk Creëert.  
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In de vleugel zal buiten de beschermde staat van het gebouw, een vernieuwende, 

hedendaagse manier van werken, in een open kantoor gerealiseerd worden voor prioritaire 

gebruikers. Gezamenlijke desks rond thema's die de verschillende organisaties aanbelangen, 

open raadpleegbaarheid voor buitenstaanders … zijn ambities die nu op tafel liggen. 

 Doelgroep  

Organisaties die mede het beeld bepalen op het Buda-eiland.  

 Prioritaire gebruikers 

- Kunstencentrum 

- Designregio 

- Streekfonds 

 Kalendermanagement 

Volledig jaargebruik door gezamenlijke prioritaire gebruikers, behoudens horeca. 

 

5.  Paardenstallen 

 

 Profiel 

Qua potentie en uitstraling valt veel te doen met de Paardenstallen. Het gebouw biedt niet 

alleen een alternatieve toegangspoort naar de tuinen van Broelkaai 6, ook als alleenstaande 

entiteit heeft de Paardenstallen een pak troeven. Daarnaast ligt de inschakeling in de brede 

en innovatieve werking op het eiland voor de hand. 

De Paardenstallen zijn een uitgelezen ruimte voor beeldend werk en bieden voldoende 

faciliteiten (esthetiek van het gebouw, technieken, sanitair …) om een ruim pakket aan events 

aan te kunnen.  

 Doelstellingen exploitatie 

Op vandaag biedt BuBOX jong opkomend talent de fysieke ruimte voor experiment, creatie, 

presentatie en de mentale ruimte voor het discours met het publiek.  

 Doelgroep  

 Prioritaire gebruikers  

1. vzw Musea 

is voor de paardenstallen de eerste prioritaire gebruiker. 

2. BuBOX 

3. Be-Part 

De Provinciale werking rond hedendaagse beeldende kunst die momenteel in Waregem 

huist is op zoek naar een nieuwe werkmethodiek.  

 Kalendermanagement 

Op vandaag zou de kalender voor de werking van BuBOX 100% zijn ingenomen. De 

toekomstverwachting is nog niet duidelijk. 
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6.  Broeltorens 

 

 Profiel (+ maxima bezetting) 

Ondanks de historische waarde en dus het unieke karakter van de torens zijn deze gebouwen 

de moeilijkste om te vermarkten. De eigenschappen van de gebouwen zijn daarin de 

belangrijkste factoren: moeilijk toegankelijk, slechte akoestiek, beperkte faciliteiten … 

 Doelstellingen exploitatie 

De mogelijke gebruiksopties moeten nog verder onderzocht worden. Hierbij zou onder meer 

gedacht kunnen worden aan een informatiecentrum. Ook het benutten voor receptie en 

presentaties is mogelijk  mits voldoende aanpassingen gepleegd kunnen worden. In de gebouw 

en vindt vooralsnog ook geen (semi-)permanente werking plaats.  

 Doelgroep  

Nog nader te bepalen. 

 Prioritaire gebruikers  

Nog nader te bepalen. 

 Kalendermanagement 

Nog nader te bepalen. 
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BIJLAGE 3. PRIORITAIRE GEBRUIKERS 

 

De prioritaire gebruikers voor Campus Kortrijk Buda zijn:  

1. Bepart 

2. Bubox 

3. Buda vzw 

4. Design regio 

5. Festival van Vlaanderen 

6. Howest 

7. Kunstencentrum 

8. Musea vzw 

9. Next vzw 

10. Passerelle 

11. Perplx 

12. Streekfonds.  
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BIJLAGE 4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD  

 

Status 
Uitgangspunt bij de exploitatie van Campus Buda is zoveel mogelijk de lijn van de fuifzaal in de exploitatie door 
te trekken. Campus Buda is evenwel op een aantal punten anders. Met name de interactie tussen AGB SOK en 
de huidige gebruikers en het handhaven van de inhoudelijke werking wordt hierbij zorgvuldig benaderd om 
voldoende draagvlak te krijgen. Bijgaand worden de uitgangspunten vermeld en het exploitatiemodel toegelicht 
met de hieruit resulterende tarieven per ruimte. 
 
Uitgangspunten exploitatie campus Buda  

- AGB SOK verzorgt de volledige dienstverlening (niet alleen onroerende verhuur) 
- AGB SOK tracht zoveel mogelijk BTW over de investeringen via de exploitatie te recupereren 
- Verplicht dranklevering via AGB SOK 
- Voortborduren op huidig gebruik prioritaire gebruikers  
- Neutrale exploitatie op basis contingent afspraken prioritaire gebruikers aangevuld met beperkte 

commerciële exploitatie 
- Jaarlijkse vroegboek datum contingenten voor prioritaire gebruikers voor volgend jaar 
- Basistarieven worden bepaald op basis van de gereserveerde contingenten en de kostprijs 
- Tarieven worden bepaald per ruimte per dagdeel op basis kostenstructuur 2018 
- Slechts 2 tarieven: Commercieel tarief is basistarief plus commerciële toeslag (100%) 
- Aanpassingen (in overleg) compenseren binnen contingent 
- Extra gebruik separaat afrekenen  
- In de praktijk zijn dagelijks wijzigingen mogelijk in overleg mits vastgelegd en geregistreerd 
- Er vinden voor dagelijkse wijzigingen geen tussentijdse verrekeningen plaats, dit wordt bij de 

jaarafrekening meegenomen 
- Jaarlijks evalueren 

 
Indicatie Tarieven  
 
Kostprijs 
Op basis van de totale kosten in 2018 van de infrastructuur Campus Buda (ca € 743.000) en het huidige gebruik 
komen we op kostprijstarieven van gemiddeld ruim € 100 per m² op jaarbasis bij 100% bezetting. Het gemiddelde 
is niet bruikbaar omdat elk gebouw andere kosten kent en de bezetting zeer uiteenloopt. Zo zijn de kosten van 
Budascoop relatief hoger dan van de Budatoren, maar daar staat ook een andere kwaliteit van dienstverlening 
tegenover.  
 
Flankerend beleid 
Als we uitgaan van de huidige bijdragen die de stad levert ( ca.  € 528.000) voor de gebouwen en die in mindering 
brengen op de kosten resulteert nog ca. € 215.000. Als we tevens de drankomzet verdisconteren komen we voor 
de kostenverdeling naar de prioritaire gebruikers op circa € 130.000 excl btw op jaarbasis. Dit betekent dat naast 
de huidige bijdragen geen aanvullend flankerend beleid nodig zou zijn (tot 2022). 
 
Tarieven 
Op basis van het geprognotiseerde gebruik komen we dan uit op de volgende dagtarieven. In bijlage zijn de 
tarieven gedetailleerd weergegeven.  Indien de werkelijke, met de prioritaire gebruikers, overeen te komen 
contingenten sterk  afwijken van de prognose is wellicht nog een aanpassing nodig. Voor de Oranjerie en de 
Broeltorens zijn voor de prioritaire gebruikers geen tarieven vastgesteld.  
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Per gebruiker zou dit op basis van het geraamd  gebruik uitkomen op volgende indicatieve kosten: 

 
 
  

Globale tarieven campus Buda

pand m2 per dag per m2

budascoop 1777 249€                 51€              

budafabriek 2143 144€                 25€              

budatoren 785 72€                   34€              

broelkaai 6 1350 62€                   17€              

oranjerie 190 -€                  -€            

paardenstallen 520 24€                   17€              

broeltorens 200 -€                  -€            

sub 6965 550 29€              

Samenvatting gebruikers

commercieel 8.814€             

niet commercieel 5.365€             

horeca 4.999€             

Kunstenventrum 69.057€           

Passerelle 9.299€             

NEXT 4.497€             

FES Vl 1.704€             

Perplx 1.702€             

Design R 13.230€           

Vzw Buda 9.425€             

howest 15.972€           

Vzw Musea 9.336€             

streekfonds 1.211€             

Bepart 1.781€             

156.389€   

tarieven per 2018 incl Broelkaai 6
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Voorbeeld tarievenblad  
 

 
 

 

 

  

TARIEVENBLAD  CAMPUS BUDA

Dagtarief Dagtarief

Ruimte kosten na korting stad   kosten na korting  stad

100% 20% 100% 20%

budascoop  broelkaai 6  

Zaal 1 309,83€                 61,97€                   glv 34,24€             6,85€                    

Zaal 2 230,54€                 46,11€                   glv 22,82€             4,56€                    

Zaal 3 123,69€                 24,74€                   1e ver 45,65€             9,13€                    

Zaal 4 86,54€                   17,31€                   2e verd 22,82€             4,56€                    

Zaal 5 40,77€                   8,15€                      vleugel 91,30€             18,26€                  

Foyer 115,75€                 23,15€                   1e verd 91,30€             18,26€                  

Rotonde -€                        -€                        sub 308,13€          61,63€                  

Kantoor AGB Buda 40,56€                   8,11€                      oranjerie -€                 -€                      

Kantoor Passerelle 56,91€                   11,38€                   glv -€                 -€                      

Kantoor Kunstencentrum Buda 141,48€                 28,30€                   sub  -€                      

Keuken 62,23€                   12,45€                   paardenstallen -€                 -€                      

Artiestenfoyer 34,49€                   6,90€                      glv 118,69€          23,74€                  

Technische berging -€                        -€                        sub 118,69€          23,74€                  

Dakterras -€                        -€                        broeltorens -€                 -€                      

sub 1.242,79€             248,56€                 noord -€                 -€                      

budafabriek -€                        -€                        zuid -€                 -€                      

Inkom -€                        -€                        sub -€                 -€                      

Ontvangst /horeca 55,34€                   44,27€                   

Vijfhoek 44,25€                   8,85€                      

Conferentieruimte 1 27,35€                   5,47€                      

Conferentieruimte 2 33,15€                   6,63€                      

Atelier 1 86,88€                   17,38€                   

Atelier 2 39,05€                   7,81€                      

Atelier 3 49,80€                   9,96€                      

Passerelle Niveau 1 49,73€                   9,95€                      

Atelier 4 122,53€                 24,51€                   

Passerelle Niveau 2 46,80€                   9,36€                      

sub 554,87€                 144,18€                 

budatoren -€                        -€                        

Studio 0 67,18€                   13,44€                   

Studio 1 67,18€                   13,44€                   

Studio 2 54,75€                   10,95€                   

Studio 3 54,75€                   10,95€                   

Studio 4 63,04€                   12,61€                   

Studio 5 54,29€                   10,86€                   

sub 361,20€                 72,24€                   
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BIJLAGE 5. ALGEMENE VOORWAARDEN  
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211/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Campus Buda 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 14/10/2016  Pagina 37 van 49 

ALGEMEEN 

 
ARTIKEL 1. VOORWERP 
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (‘AGB SOK’) stelt één of meerdere ruimtes – desgevallend 
met materialen – ter beschikking van de GEBRUIKER, die er op eigen initiatief en verantwoordelijkheid activiteiten en/of 
evenementen in kan organiseren (zoals recepties, banketten, voorstellingen, beurzen, congressen, conferenties, fuiven …), 
en dit steeds mét bijhorende dienstverlening van AGB SOK.  
 
ARTIKEL 2. BENAMING VAN RUIMTES DIE TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN MET DIENSTVERLENING 
CAMPUS KORTRIJK BUDA omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening:  

1. BUDASCOOP:  
ZAAL 1 (capaciteit: 270 personen)/ ZAAL 2 (capaciteit: 110 personen)/ ZAAL 3 (capaciteit: 150 personen)/ ZAAL 4 
(capaciteit: 96 personen)/ ZAAL 5 (capaciteit: 45 personen)/ BUDABAR (capaciteit: 120 personen)  

2. BUDATOREN:  
STUDIO 0 (capaciteit: 80 personen) / STUDIO 1 (capaciteit: 80 personen)/ STUDIO 3 (capaciteit: 60 personen)/ 
STUDIO 4 (capaciteit: 50 personen)/ STUDIO 5 (capaciteit: 50 personen) 

3. BUDAFABRIEK:  
CONFERENTIERUIMTE 1 (capaciteit: … personen)/ CONFERENTIERUIMTE 2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.1 
(capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.3 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 3.1 
(capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 1 (capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 2 (capaciteit: … 
personen) 

4. BROELKAAI 6:  
ORANJERIE (capaciteit: … personen) 

5. PAARDENSTALLEN (capaciteit: … personen) 
6. BROELTORENS:  

TOREN RECHTS (capaciteit: … personen)/ TOREN LINKS (capaciteit: … personen) 
CAMPUS KORTRIJK WEIDE omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening: 

1. FUIFZAAL:  
GROTE FUIFZAAL (capaciteit: 1200 personen) (op te splitsen in FUIFZAAL LINKS (capaciteit: 600 personen) en 
FUIFZAAL RECHTS (capaciteit: 600 personen)) 

2. FOYER: (capaciteit: 240 personen) 
Bij de terbeschikkingstelling van voormelde ruimtes wordt steeds toegang, sanitair, nooduitgangen en dergelijke begrepen. 
De terbeschikkingstelling met dienstverlening heeft betrekking op het gebruik van voormelde ruimtes, alsook op de 
bijhorende dienstverlening zoals uitdrukkelijk benoemd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Behoudens 
andersluidende, uitdrukkelijke overeenkomst maken andere ruimtes geen deel uit van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. 
Om elke verwarring te vermijden, mag de GEBRUIKER in de omgang met zowel AGB SOK als derden, uitsluitend de hierboven 
geciteerde benamingen gebruiken. Echter, dit kan slechts om de plaats aan te duiden waar de door hem georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen plaatsvinden. Elk ander gebruik van de naam of afbeelding van de verschillende entiteiten 
van ‘AGB SOK’ of de betrokken gebouwen (met uitzondering van indoor foto’s van eigen activiteiten en/of evenementen), 
moet het voorwerp uitmaken van een expliciete aanvraag bij AGB SOK. Het is in elk geval verboden voormelde benamingen 
op een zodanige wijze te gebruiken dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het betrokken activiteiten en/of 
evenementen worden ingericht door de exploitant van de betrokken ruimtes of door ‘Stad Kortrijk’, hetzij in samenwerking 
met of onder bescherming van voornoemde.  
 

DIENSTVERLENING EN FINANCIËLE AFSPRAKEN 

 
ARTIKEL 3. TERBESCHIKKINGSTELLING MET DIENSTVERLENING 
De prijs voor de terbeschikkingstelling met dienstverlening omvat het gebruik van de ruimtes die er uitdrukkelijk het voorwerp 
van zijn, evenals de volgende basisdiensten : 

 terbeschikkingstelling van de gemeenschappelijke zones; 
Het betreft hier onder meer onthaal, (toe)gangen, noodwegen …  

 terbeschikkingstelling van het aanwezige meubilair; 
Het betreft hier de terbeschikkingstelling conform de uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Achteraf plaatst de 
GEBRUIKER het gebruikte meubilair terug in de oorspronkelijke opstelling.  
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 verwarming 
De kosten voor de verwarming van de ruimtes, die ter beschikking van de GEBRUIKER worden gesteld, zijn 
inbegrepen in het basistarief. AGB SOK zorgt voor de besturing van de verwarmingsinstallaties. Hierbij zal maximaal 
rekening worden gehouden met de richtlijnen van de GEBRUIKER.  

 elektriciteit 
De kosten van het elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in het basistarief, voor zover deze binnen een ‘normaal 
verbruik’ vallen. ‘Abnormaal verbruik’ blijkt uit het inplantingsplan overeenkomstig artikel 7 en wordt op voorhand 
besproken met de GEBRUIKER. 

 eindschoonmaak  
De GEBRUIKER is verplicht het afval van de inrichting en versiering van de ruimtes (hout, tapijt, karton …) en afval 
van de activiteiten en/of evenementen zelf (bekers, promotiemateriaal …) op eigen initiatief en op eigen kosten te 
verwijderen. De ruimtes dienen schoongeveegd achtergelaten te worden zodat de ruimtes met de gebruikelijke 
schoonmaaktoestellen kunnen worden schoongemaakt.  
De GEBRUIKER kan andere afspraken maken met het AGB SOK in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Indien 
hierover echter geen andere afspraken werden gemaakt, en de GEBRUIKER laat na de ruimtes proper achter te 
laten  overeenkomstig deze bepaling, wordt het nodige gedaan door AGB SOK met toepassing van de geldende 
tarieven, alsook van een forfaitaire schadevergoeding, dit omdat het AGB SOK niet de nodige maatregelen heeft 
kunnen nemen om dit te organiseren en er onverwacht en dringend poetswerk moet gebeuren teneinde de 
betrokken ruimtes terug proper te maken voor volgende terbeschikkingstellingen met dienstverlening.  

 Billijke vergoeding 
In de FUIFZAAL is de Billijke Vergoeding, inclusief dansgelegenheid, inbegrepen in het basistarief.  
In de BUDASCOOP, BUDAFABRIEK en BUDATOREN is de Billijke Vergoeding inbegrepen in het tarief voor zover de 
activiteiten en/of evenementen zonder dansgelegenheid worden georganiseerd. Indien er in deze gebouwen een 
dansgelegenheid wordt georganiseerd moet er door de GEBRUIKER rechtstreeks met de Billijke Vergoeding een 
aparte regeling worden getroffen.  
In geval de GEBRUIKER beslist om muziek (voor- of achtergrond) te laten (af)spelen, moet de GEBRUIKER contact 
opnemen met AGB SOK. Bovendien moet de GEBRUIKER contact opnemen met SABAM voor het bekomen van de 
toelating en het rechtstreeks regelen van de auteursrechten die eraan verbonden zijn.  
Het AGB SOK kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele ontbreken van een 
overeenkomst voor de Billijke Vergoeding of SABAM, of in geval van een onvolledige of ontoereikende dekking voor 
de Billijke Vergoeding of SABAM.  

 Safe Party Zone 
Safe Party Zone zit in het basistarief voor de FUIFZAAL. De reglementen dienaangaande, en de aanwijzingen van het 
AGB SOK zijn verplicht te volgen.  

Worden onder meer afzonderlijk doorgerekend aan de GERBUIKER: 

 Technische prestaties en materialen;  

 Abnormaal verbruik elektriciteit; 

 Bijkomende schoonmaak; 
Tarief afhankelijk in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST vastgelegd of niet 

 Dranken en spijzen; 
Dranken en spijzen moeten verplicht afgenomen worden bij het AGB SOK, tenzij andersluidende overeenkomst.  

 Beschadigingen; 
Beschadigingen aan de ter beschikking gestelde goederen (roerende, onroerende en materieel) zullen aangerekend 
worden aan de GEBRUIKER op basis van de door de PARTIJEN tegensprekelijk opgestelde plaatsbeschrijving (artikel 
12). De GERBUIKER wordt aangespoord om zich voldoende te laten verzekeren.  

 Kosten ontstaan door de toepassing van maatregelen getroffen in het belang van goede orde en veiligheid; 

 Belastingen rechtstreeks inherent aan de activiteiten en/of evenementen; 

 alle andere kosten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opbouw, ontruiming en realisatie van de 
activiteiten en/of evenementen. 

Informatie over de tarieven en de beschikbaarheid van de betrokken ruimtes kan de GEBRUIKER raadplegen op de website 
van het AGB SOK. 
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ARTIKEL 4. DIENSTEN IN EXCLUSIEF BEHEER VAN AGB SOK  
Bepaalde diensten zijn in exclusief beheer van AGB SOK en dient de GEBRUIKER exclusief af te nemen bij AGB SOK, tenzij 
andersluidende overeenkomst. Het betreft dranken en spijzen, technieken (afhankelijk van de accommodatie), 
eindschoonmaak, internet en telefonie, herstel van vastgestelde schade na beëindiging van de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening.  
 
ARTIKEL 5. FACTURATIE, BETALINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 
Bij ondertekening van het BOEKINGSDOCUMENT wordt een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 20% van de totale 
waarde van de geboekte dienstverlening, dit met een minimum van 40 euro. Bij het sluiten van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST wordt een voorschotfactuur opgemaakt van 50% van de totale waarde van de geboekte 
dienstverlening, met een minimum van 40 euro. De slotfactuur met een afrekening wordt opgemaakt van zodra het verbruik 
en alle andere elementen die nodig zijn voor de eindfactuur, gekend zijn.  
Alle bedragen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturen zijn betaalbaar 1 maand na factuurdatum, eveneens 
tenzij anders vermeld. In geval van niet-tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest 
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke verwijlinterest. Er zal ook een administratieve kost aangerekend worden van 10 euro 
per document. 
Een klacht betreffende een factuur, om het even welke, kan slechts ontvankelijk zijn en in aanmerking worden genomen 
indien hij schriftelijk gesteld is en binnen de betalingstermijn van de factuur is ingediend.  
 

HET BOEKEN VAN EEN ACTIVITEIT EN/OF EVENEMENT  

 
ARTIKEL 6. VOORBOEKMOMENT – OPTIE – BOEKINGSDOCUMENT – DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  
CAMPUS KORTRIJK WEIDE 
Voor wat betreft de FUIFZAAL organiseert AGB SOK éénmaal per jaar een VOORBOEKMOMENT waarbij de prioritaire 
GEBRUIKERS als eerste toegang krijgen tot de boekingskalender van de betrokken ruimtes in de FUIFZAAL. De categorieën 
van prioritaire GEBRUIKERS, alsook de datum en het verloop van het VOORBOEKMOMENT wordt beschreven op de website 
van het AGB SOK. Na het VOORBOEKMOMENT kunnen aanvragen voor boekingen door prioritaire en andere GEBRUIKERS 
gebeuren via het online-systeem van het AGB SOK.  
CAMPUS KORTRIJK BUDA EN CAMPUS KORTRIJK WEIDE  
Voor alle ruimtes geldt dat elke boeking wordt vastgelegd in een BOEKINGSDOCUMENT dat op straffe van verval van de 
boeking (en alle bijhorende afspraken) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ondertekend moet worden terugbezorgd aan 
het AGB SOK. Zolang partijen het BOEKINGSDOCUMENT niet hebben ondertekend, is sprake van een niet-bindende OPTIE, 
die maximum 30 kalenderdagen kan worden aangehouden, waarna het van rechtswege als niet-bestaande wordt beschouwd.  
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, 
organiseert AGB SOK in de voormelde periode, tussen de plaatsing van de OPTIE en de ondertekening van het 
BOEKINGSDOCUMENT, een intakeprocedure van de GEBRUIKER. Tijdens die intakeprocedure wordt de aanvraag gescreend. 
Deze screening kan tot gevolg hebben dat bijkomende voorwaarden worden opgelegd aan de GEBRUIKER aangaande zijn 
activiteiten en/of evenementen.  
Ten laatste twee maand vóór de activiteiten en/ of evenementen én voorafgaandelijk aan het publiek aankondigen van de 
activiteiten en/of evenementen, dienen alle afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling met dienstverlening in 
een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te worden vastgelegd. Niet-ondertekening van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ten laatste twee maand voor de activiteiten en/of evenementen wordt aanzien als een 
annulering van de activiteiten en/of evenementen, en geeft de toepassing van de bepalingen inzake annulering tot gevolg 
(zie artikel 22).  
Het BOEKINGSDOCUMENT en de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST zijn pas definitief aanvaard door AGB SOK – en kunnen 
dus pas in werking treden – na ondertekening ervan door alle PARTIJEN.  
 

VOORAFGAANDELIJK AAN HET SLUITEN VAN EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  

 
ARTIKEL 7. INPLANTINGSPLAN 
Om redenen met betrekking tot veiligheid en technische specificaties kan een inplantingsplan worden gevraagd aan de 
GEBRUIKER met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen. Die mogelijkheid wordt voorzien in het 
BOEKINGSDOCUMENT.  
Voor de opmaak van het INPLANTINGSPLAN gebruikt de GEBRUIKER een basisplan van de ruimtes van AGB SOK waarop alle 
(nood)uitgangen en de brandblusinstallaties aangeduid staan.  Bij het opmaken van het INPLANTINGSPLAN en de inrichting 
van de ruimtes dient de GEBRUIKER er op toe te zien dat voorliggende algemene voorwaarden gerespecteerd worden, en in 
het bijzonder artikel 13 betreffende de inrichting en versiering van de ruimtes. 
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Het ontwerp van het INPLANTINGSPLAN wordt ten laatste 1 maand voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST (en dus uiterlijk 3 maand voorafgaandelijk aan de activiteiten en/of evenementen) ter 
goedkeuring overgemaakt aan AGB SOK. Het AGB SOK kan eisen dat aan het betrokken inplantingsplan of aan de uitvoering 
van het inplantingsplan ter plaatse, wijzigingen worden aangebracht die zij nuttig oordeelt voor de eerbiediging van de 
voorschriften en de reglementeringen. Dit kan onder meer gaan over beschermingsmaatregelen die zich opdringen in functie 
van de aard van de activiteiten en/of evenementen, zoals het aanleveren van supplementaire draagbare blusapparaten. 
Desgevallend wordt ook de security aangeduid op het INPLANTINGSPLAN. 
 
ARTIKEL 8. SAFE PARTY ZONE EN EVENEMENTENFICHE 
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, zal het 
systeem SAFE PARTY ZONE opgelegd worden. Alle informatie omtrent SAFE PARTY ZONE kan digitaal opgevraagd worden via 
een link op de website van het AGB SOK. Het al dan niet toepassen van het SAFE PARTY ZONE-systeem wordt vastgelegd in 
het BOEKINGSDOCUMENT. 
Afhankelijk van het karakter van de activiteiten en/of evenementen kan voorafgaandelijk aan het tekenen van een 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST aan de GEBRUIKER gevraagd worden om onder meer een EVENEMENTENFICHE in te 
vullen. Om redenen met betrekking tot de veiligheid en technische specificaties van de activiteiten en/of evenementen 
kunnen bijkomende maatregelen worden opgelegd aan de GEBRUIKER. Alle bijkomende interne veiligheidsvoorschriften 
opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de lokale brandweer of AGB SOK dienen te worden nageleefd.  
 
ARTIKEL 9. PUBLICITEIT 
Alle publiciteit in de ruimtes die worden geëxploiteerd door AGB SOK, wordt verzorgd door het AGB SOK. AGB SOK verbiedt 
elke affichage in de ter beschikking gestelde ruimtes. De GEBRUIKER heeft geen enkel recht op publiciteit binnen de ter 
beschikking gestelde ruimtes en ziet er op toe dat geen enkele affiche van de betrokken activiteiten en/of evenementen 
wordt geplakt in strijd met deze voorwaarden.  
Door de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geeft de GEBRUIKER aan AGB SOK de toestemming om 
gedurende de activiteiten en/of evenementen foto’s te nemen. AGB SOK op zijn beurt verbindt er zich toe deze foto’s enkel 
te gebruiken ter promotie van AGB SOK en haar RUIMTES.  
 

DE EIGENLIJKE ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 

 
ARTIKEL 10. ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER mag in de ter beschikking gestelde ruimtes enkel die activiteiten en/of evenementen organiseren die 
uitdrukkelijk vermeld zijn in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER dient er van bij het eerste contact met 
het AGB SOK nadrukkelijk naar te verwijzen, en de activiteiten en/of evenementen dienen als dusdanig te worden opgenomen 
in de aanvraag. Het AGB SOK (raad van bestuur) behoudt zich het recht voor om een GEBRUIKER te weigeren via een 
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.  
Als de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER een ander karakter blijken te hebben dan hetgeen werd opgegeven 
in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, heeft het AGB SOK het recht de activiteiten en/of evenementen (of delen ervan) 
te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding voor de GEBRUIKER. In dergelijk geval is de bepaling inzake annulering 
van toepassing (artikel 22).  
Het AGB SOK is gerechtigd in haar ruimtes tegelijkertijd diverse activiteiten en/of evenementen te (laten) organiseren. Dit 
kan enkel in de mate dat dit de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER niet onmogelijk maakt. Bovendien wordt 
dit op voorhand met de betrokken GEBRUIKERS besproken. 
 
ARTIKEL 11. BEZETTING 
De bezetting van de ruimtes die met dienstverlening ter beschikking worden gesteld, wordt slechts toegelaten op de data en 
tijdstippen vastgesteld in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Tegen het ontruimingsmoment moeten de ter beschikking 
gestelde ruimtes en hun omgeving volledig ontruimd zijn. Een kortere bezetting geeft geen enkel recht op prijsvermindering. 
Een langere bezetting daarentegen zal aanleiding geven tot een supplement berekend pro rata temporis. Dit kan uiteraard 
slechts in de mate dat de betrokken ruimte beschikbaar is en mits uitdrukkelijk akkoord van AGB SOK.  
De GEBRUIKER moet de bewaking verzekeren van de ruimtes die het voorwerp uitmaken van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST gedurende de volledige duur van de bezetting, zowel overdag als ’s nachts. AGB SOK 
kan nooit als bewaarnemer worden beschouwd van goederen van de GEBRUIKER (of derden die met de GEBRUIKER 
samenwerken in welke hoedanigheid ook) en kan dan ook geenszins aangesproken worden voor de gebeurlijke verliezen van 
of schade aan deze goederen. Desgewenst kan de GEBRUIKER de betrokken goederen laten verzekeren. 
AGB SOK houdt zich het recht voor om na de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST veranderings-, 
herstellings- en inrichtingswerken uit te voeren in de betrokken ruimtes, zonder dat de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening van de ruimtes door de GEBRUIKER in gevaar wordt gebracht. AGB SOK zal hiervoor contact opnemen met 
de GEBRUIKER om te uit te leggen welke aanpassingen doorgevoerd worden. De GEBRUIKER kan geen aanspraak maken op 
eender welke schadevergoeding omwille van wijzigingen die hierdoor aangebracht worden aan de terbeschikkinggestelde 
ruimtes.  
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Indien AGB SOK de voorziene ruimte(s) of de voorziene dienst(en) op de voorziene dag en/of het voorziene uur, wegens een 
geval van overmacht onmogelijk ter beschikking kan stellen of kan leveren aan de GEBRUIKER, blijft haar 
verantwoordelijkheid strikt beperkt tot het terugbetalen van de door de GEBRUIKER vooraf gestorte sommen. AGB SOK zal 
in elk geval de nodige maatregelen nemen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.  
 
ARTIKEL 12. PLAATSBESCHRIJVING 
Op de in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorziene tijdstippen wordt door PARTIJEN een plaatsbeschrijving 
opgemaakt. Indien de GEBRUIKER verzuimt te komen of zich te laten vertegenwoordigen, wordt de plaatsbeschrijving geacht 
te zijn opgemaakt op tegensprekelijke wijze en wordt de GEBRUIKER geacht onherroepelijk te verzaken aan enige betwisting 
ervan.  
Behoudens de vaststellingen vermeld op de plaatsbeschrijving, erkent de GEBRUIKER de ruimtes in goede staat van 
onderhoud te hebben ontvangen. De GEBRUIKER zal verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade die wordt berokkend 
aan de ter beschikking gestelde goederen en materialen tijdens de bezetting van de ruimtes.  
AGB SOK zal desgevallend de aangerichte schade herstellen en het bedrag van de kosten factureren aan de GERBUIKER. 
Hetzelfde geldt voor de kosten met betrekking tot het ontruimen van de ruimtes. 
 
ARTIKEL 13. INRICHTING EN VERSIERING RUIMTES 
Bij de inrichting van de ruimte met het oog op de activiteiten en/of evenementen moet de GEBRUIKER steeds rekening 
houden met de volgende richtlijnen: 
Voor aanvang van de activiteiten en/of evenementen 

- Het gebruik van eventuele elektrische installaties dient vooraf gemeld te worden. De GEBRUIKER dient er eveneens 
voor te zorgen dat deze elektrische installaties en de aansluitingen, de nodige keuringen hebben en voldoen aan 
alle reglementen ter zake, en dit vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Elke installatie die niet 
voldoet aan de gestelde eisen wordt geweigerd, zonder verhaal tegenover AGB SOK, en dient aangepast te worden 
vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Zo niet behoudt AGB SOK zich het recht om de opening 
van de activiteiten en/of evenementen te verdagen tot de installatie is goedgekeurd. 

- Voorafgaand aan het ondertekenen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST moet de toestemming worden 
gevraagd aan AGB SOK voor het plaatsen van keukeninstallaties. Indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming werd 
verleend kunnen keukeninstallaties uitsluitend op elektrische energie werken. Een gekeurd draagbaar 
brandblusapparaat van 5 kg CO2 moet in haar nabijheid opgesteld zijn. Bovendien dient de vloer in de keukenruimte 
met beschermende vloerbekleding te worden bedekt. Frituurpannen en toestellen die werken op butaan of 
propaan zijn in de gebouwen niet toegestaan. 

- Bij het uitstallen van motoren met interne verbranding dient de GEBRUIKER de technische dienst van AGB SOK 
hiervan op de hoogte te brengen teneinde een afvoer van de verbrande gassen te bekomen. 
Op de aanvraag dienen de volgende punten vermeld te worden: 

o alle technische gegevens van de motor; 
o de ligging en de overwogen aanpassing; 
o de aard van de materialen; 
o vermogen van de apparaten die op de motor aangesloten zijn. 

- AGB SOK geeft, in samenwerking met de bevoegde brandweer, toestemming tot het ontsteken van de motoren. 
Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen opgelegd worden. 

Tijdens de bezetting van de ruimtes 
- Tijdens de opbouw, tijdens de activiteiten en/of evenementen, en tijdens de afbouw moeten de ruimtes 

genummerd of benoemd worden zoals op het INPLANTINGSPLAN (ook desgevallend de compartimenten). 
-  Op geen enkel moment mag er een belemmering ontstaan voor het zicht op of de toegang tot de nooduitgangen, 

blusinstallaties of doorgangen. Tijdens de openingsuren van de activiteiten en/of evenementen mogen de 
nooddeuren niet op slot zijn en moeten die onmiddellijk kunnen geopend worden. 

- Op geen enkel moment mag een belemmering ontstaan voor het normaal functioneren van verwarming en 
ventilatie. 

-  De GEBRUIKER dient rekening te houden met de bestaande situatie voor alle aansluitingen op het net van 
elektriciteit, gas, water … 

- De GEBRUIKER dient er op toe te zien dat er op geen enkele wijze schade wordt toegebracht aan de betrokken 
ruimtes, hinder wordt veroorzaakt voor de exploitatie, of personen en/of goederen in gevaar worden gebracht 
(rechtstreeks of onrechtstreeks).   

- In geen geval kunnen gaten geboord of geschroefd worden. Het wordt de GEBRUIKER verboden om spijkers, nagels, 
kleefband of enige andere dingen aan te brengen op de muur zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
AGB SOK.   
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- De GEBRUIKER dient voor alle inrichting brandvrij (gemaakt) materiaal te gebruiken; 
o Gebruik van verf 

Olieverven, lakken of andere bedekkingen die dezelfde brandrisico’s vertonen, zijn uitsluitend toegestaan 
op materialen van het type A1. 

o Verplichte materialen 
Bij opbouw van eender welke constructie mag enkel gebruik worden gemaakt van twee materialen: 
1. Vervaardigd van het type A0 en A1 met norm NBN 21-203 
2. bestaande uit natuur-, samengesteld- of geagglomereerd hout met een minimumdikte van 15mm. 

Alle gebruikte materialen zijn voorzien van een certificaat waarin de brandvrijheid van het materiaal bevestigd 
wordt. 
Indien het materiaal brandvrij gemaakt werd, dienen de volgende punten vermeld te worden op het certificaat: 

1. de aard van de gebruikte producten en de behandelingsdatum; 
2. de werkzaamheidsduur van de behandeling en de eventueel te treffen voorzorgsmaatregelen om 

deze werkzaamheidsduur te behouden. 
AGB SOK of de bevoegde brandweer kan steeds dit certificaat ter controle eisen. 

- Vrij hangende decoratiematerialen, gordijnen, velum e.d. mogen gebruikt worden indien de organisator tevens met 
de volgende punten rekening houdt: 

o de materialen moeten gewaarborgd brandvrij zijn; 
o ze moeten verwijderd zijn van elke warmtebron. 

- Alle eventuele tijdelijke constructies moeten volledig zelfdragend zijn zonder ophanging aan en steun tegen muren 
en plafonds. Afwijkingen zijn enkel mogelijk op verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER en mits voorafgaande 
goedkeuring van AGB SOK. een verzoek tot afwijking wordt ten laatste twee weken voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorgelegd aan AGB SOK, met vermelding van alle details die een volledig 
beeld schetsen van het voorwerp van de aanvraag.  

- Alle constructies voor tijdelijk gebruik zoals o.m. podia en tribunes, worden opgebouwd met materialen van het 
type A2, die in goede staat verkeren. Houten vloeren, trappen en andere elementen zijn stevig verbonden met 
elkaar. 
De vrije ruimtes onder podia, tribunes, e.d. mogen noch toegankelijk zijn voor het publiek, noch brandbaar 
materiaal bevatten. De constructie moet een draagkracht hebben die ruim voldoende is om de voorwerpen of 
personen waarvoor ze bestemd zijn, te kunnen dragen. Constructies zoals tribunes, stellingen, trappen, 
takelinstallaties … moeten worden opgetrokken in materialen die gekeurd zijn door een erkend controlebureau. 
Indien AGB SOK dit nodig acht in het kader van de veiligheid, zullen deze constructies ter plaatse moeten worden 
gecontroleerd door een erkend controlebureau.  

- Verpakkingen dienen buiten de gebouwen (of mits schriftelijke toestemming in afzonderlijke ruimtes) opgeslagen 
te worden. Afval, papier, karton en ander brandbaar materiaal, bestemd voor afval, dient regelmatig ontruimd te 
worden uit de ruimtes en hun omgeving. Kisten, vaten en verpakkingen mogen zich niet in of achter de constructies 
bevinden. Verpakkingen, die geen inhoud meer bevatten, moeten onmiddellijk verwijderd worden. 
Indien de GEBRUIKER of derden waarmee de GERBUIKER samenwerkt zich niet aan de regels houdt, heeft AGB SOK 
het recht om zelf het afval en de verpakkingen te verwijderen. Dit gebeurt op kosten en op risico van de GEBRUIKER. 

- Explosieve en licht ontvlambare artikelen mogen niet tentoongesteld worden. Opblaasbare ballonnen met 
brandbaar of giftig gas mogen binnen de gebouwen noch tentoongesteld, noch uitgedeeld worden. 

- Het is verboden gasflessen met giftige of brandbare gassen te stockeren in de overdekte ruimtes: butaan- of 
propaangasflessen zijn verboden! 

- Voor activiteiten en/of evenementen waarbij aarde, zand, keien e.a. binnen worden gebruikt, moeten speciale 
voorzieningen getroffen worden om vervuiling van rioleringen, waterafvoer, kabelgoten e.d. te vermijden. Deze 
voorzieningen zijn ten laste van de GEBRUIKER. Daarnaast wordt speciale aandacht gevraagd voor de volledige 
verwijdering ervan met inbegrip van het stof. Om deze supplementaire schoonmaak uit te voeren, dient de 
GEBRUIKER beroep te doen op de door AGB SOK bevoegd verklaarde diensten. 

- De GEBRUIKER dient alle voorschriften betreffende de activiteiten en/of evenementen na te leven (zoals 
beschreven in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, de algemene voorwaarden, en alle andere afspraken tussen 
PARTIJEN met betrekking tot de betrokken activiteiten en/of evenementen). De aandacht van de GEBRUIKER wordt 
er speciaal op gevestigd dat het niet-naleven van deze aanwijzingen hem bloot stelt aan het risico om op eigen 
kosten zijn constructies te moeten afbreken en te herbouwen. 

 
  

217/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Campus Buda 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 14/10/2016  Pagina 43 van 49 

ARTIKEL 14. VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE NEMEN DOOR DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER verbindt zich er toe het veiligheidsplan, het evacuatieplan en de afspraken van de vergaderingen voor 
veiligheid, georganiseerd ter gelegenheid van de betreffende activiteiten en/of evenementen, na te leven.  
Ten laatste 1 maand voor de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  De plannen en het draaiboek met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen; 
- De lijst van aannemers, onderaannemers en exposanten met wie de GEBRUIKER samen werkt of wenst samen te 

werken en van hun eventuele onderaannemers;  
Bij aanvang van de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  Een kopie van alle verslagen die door een controleorganisme moeten worden afgeleverd (onder andere een keuring 
van de elektrische aansluitingen); Het AGB SOK laat jaarlijkse een controle van de ophangingen uitvoeren door een 
erkend keuringsorganisme. 

Indien AGB SOK vaststelt dat de GEBRUIKER zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, dan kan AGB SOK de GEBRUIKER de 
toegang tot de inrichting van AGB SOK ontzeggen en/of zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de GEBRUIKER. 
De GEBRUIKER zal de wetgevingen en veiligheidsvoorschriften doen naleven door zijn onderaannemers en door derden die 
deelnemen aan de door de GEBRUIKER georganiseerde activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER is steeds gehouden 
elke inbreuk door een van zijn (onder)aannemers of derden onmiddellijk te melden aan AGB SOK. Het AGB SOK is gerechtigd 
een dergelijke derde de toegang tot de ruimtes van AGB SOK te ontzeggen wanneer deze partij de veiligheidsverplichtingen 
niet of gebrekkig naleeft. 
De GEBRUIKER is gehouden om gedurende de volledige duur van de door hem georganiseerde activiteiten en/of 
evenementen zich te verzekeren van voldoende EHBO-voorzieningen die te verwachten zijn voor de schaal van de activiteiten 
en/of evenementen. Voor de FUIFZAAL is er een specifieke ruimte beschikbaar als EHBO-post.  
 
ARTIKEL 15. VRIJE TOEGANG EN DOORGANG  
De GEBRUIKER noteert dat alle personen die in het bezit zijn van een permanente toegangskaart of badge van AGB SOK, de 
fuifcoach en de veiligheidsdiensten het recht hebben de ter beschikking gestelde ruimtes te betreden zonder inkomgeld te 
betalen indien zij ter plaatse zijn voor de uitoefening van de taken waarvoor ze de toegangskaart of badge hebben gekregen.  
De GEBRUIKER moet op elk ogenblik vrije toegang verlenen tot de gebouwen van AGB SOK aan de voertuigen van leveranciers, 
concessionarissen en technische diensten van AGB SOK, wel te verstaan dat AGB SOK erover zal moeten waken de 
bewakingsdienst van de GEBRUIKER te verwittigen welke leveranciers en technische diensten van deze vrije toegang gebruik 
mogen maken.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

 
De GERBUIKER is verantwoordelijk voor het goed verloop van de activiteiten en/of evenementen, zowel voor zichzelf, als 
voor de door hem ingeschakelde (onder)aannemers en andere derden.  
 
ARTIKEL 16. NALEVING GELDENDE WETGEVING 
Uiteraard is de GEBRUIKER gehouden alle geldende wetgeving te respecteren die van toepassing is bij de organisatie van 
zijn/haar activiteiten en/of evenementen, zoals onder meer:  

- De welzijnswetgeving;  
De GEBRUIKER zal AGB SOK steeds de nodige informatie geven betreffende eventuele risico's voor het welzijn op 
het werk, alsmede de preventiemaatregelen voor de activiteiten en/of evenementen, voor zover deze relevant 
kunnen zijn voor de exploitatie door AGB SOK. 

- Rookverbod;  
In alle ruimtes en doorgangen van AGB SOK geldt er een algemeen rookverbod. De GEBRUIKER verplicht zich ertoe 
dit aan alle medewerkers, contractanten en derden te melden en dit rookverbod te doen naleven gedurende het 
volledige traject van de activiteiten en/of evenementen (m.a.w. vanaf de start van de opbouw van de activiteiten 
en/of evenementen tot en met de beëindiging van de ontruiming). 

- Wetgeving inzake alcohol;  
De GEBRUIKER moet toezien dat de wetgeving inzake alcohol gerespecteerd wordt. Zo dient de GEBRUIKER er – 
zowel bij verkooppunten als bij verbruik in de ter beschikking gestelde ruimtes – op toe te zien dat de 
leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren wordt nageleefd  (geen alcohol voor -16 
jarigen, geen sterke drank voor -18 jarigen). Dranken mogen in elk geval niet worden geschonken, aangeboden of 
meegenomen buiten de daartoe voorziene ruimtes. 
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- Wetgeving inzake verdovende middelen; 
Het gebruik evenals het binnenbrengen van verdovende middelen in de ter beschikking gestelde ruimtes is ten 
strengste verboden. Indien bij controle door bevoegde instanties overtredingen worden vastgesteld, vallen deze 
volledig onder de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER. 

- Wetgeving inzake geluidsnormen; 
De GEBRUIKER waakt erover dat zijn activiteiten en/of evenementen geen overschrijding veroorzaken van de 
geluidsnormen, geldend voor de ter beschikking gestelde ruimtes, en zorgt desgevallend zelf voor meldingen en 
toelatingen. Op vraag van de hiertoe aangestelde van AGB SOK worden de nodige toelatingen voorgelegd en/of 
metingen en registraties uitgevoerd. Desgevallend zal de GEBRUIKER tevens moeten voorzien in oordopjes voor de 
deelnemers aan de activiteiten en/of evenementen.  

- De wetgeving inzake preventie legionella;  
De GEBRUIKER zal zijn medewerkers, (onder)aannemers en eventuele exposanten van de door de GEBRUIKER georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen steeds tijdig en volledig informeren over alle voorwaarden en voorschriften. 
In geen geval aanvaardt het AGB SOK de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van overtredingen van enige wetgeving door 
de GEBRUIKER en/of derden die hij voor de activiteiten en/of evenementen heeft gecontracteerd. Eventuele sancties, onder 
welke vorm ook, zijn ten laste van de GEBRUIKER. Bovendien behoudt AGB SOK zich het recht voor een schadevergoedingen 
te vorderen van de GEBRUIKER ter dekking van de schade die door de niet-naleving van de voornoemde wetgeving aan AGB 
SOK zou zijn berokkend, met inbegrip het verlies aan imago en faam welke zouden voortvloeien uit de onwettige praktijken 
te wijten aan de GEBRUIKER of derden die in zijn opdracht, of omwille van de activiteiten en/of evenementen tussenkomen. 
 
ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID 
De GEBRUIKER organiseert de activiteiten en/of evenementen op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid. AGB SOK kan 
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die hieruit voortvloeien. Alle maatregelen die 
door AGB SOK of door zijn tussenkomst worden getroffen (bijvoorbeeld door toestemmingen te verlenen of 
nazichten/controles te verrichten), ontslaan de GEBRUIKER geenszins van zijn verantwoordelijkheden en kunnen in geen 
enkel geval een verschuiving van verantwoordelijkheid teweegbrengen ten nadele van AGB SOK.  
De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak ervan (met inbegrip van schade die berokkend werd 
door (onder)aannemers en/of exposanten van de GEBRUIKER en met inbegrip van schade door vandalisme), die werd 
veroorzaakt tijdens zijn activiteiten en/of evenementen – periode van opbouw en ontruiming inbegrepen – aan de volledige 
infrastructuur, met inbegrip van alle ruimtes en lokalen die niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. AGB SOK zal 
de eventuele schade geheel of gedeeltelijk zelf laten herstellen en de kosten in rekening brengen van de GEBRUIKER. 
Bij elk schadegeval moet de organisator AGB SOK hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en onverwijld alle juiste, 
volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden van het schadegeval. Bij schadegeval moet de 
GEBRUIKER op eigen kosten en verantwoordelijkheid alle schadebeperkende maatregelen nemen om verdere gevolgen van 
het schadegeval zoveel mogelijk te beperken. Herstellingswerken zelf worden exclusief door AGB SOK verzorgd. 
AGB SOK zal nooit aangesproken kunnen worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één van 
de volgende gevallen: diefstal, vandalisme, kwaad opzet, oorlog, aardbeving, vloedgolf, grondverzakking of -verschuiving, 
hoge waterstand, overstroming of elke andere natuurfenomeen. 
 
ARTIKEL 18. VERZEKERINGEN   
AGB SOK heeft voor haar gebouwen volgende polissen afgesloten: burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing en brandverzekering (met afstand van verhaal). Daarnaast is het AGB SOK ook verzekerd voor de 
uitbating van een vestiaire.  
De GEBRUIKER is verplicht alle preventieve maatregelen te nemen om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken. 
Bovendien zal de GEBRUIKER sowieso volgende verzekeringen moeten afsluiten voor de organisatie van zijn activiteiten en/of 
evenementen in de betrokken ruimten: burgerlijke aansprakelijkheid (voor schade aan derden door schuld van de 
GEBRUIKER), contractuele aansprakelijkheid (voor schade aan de ruimtes die niet gedekt is door de brandverzekering of de 
burgerlijke aansprakelijkheid), objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Verder wordt het de GEBRUIKER 
aangeraden om tevens een verzekering aan te gaan voor: alle risico’s (risico aan schade op materialen door diefstal, 
vandalisme … die niet door de burgerlijke aansprakelijkheid zijn gedekt), verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers, en 
verzekering van gewone leden en deelnemers (bij verhoogd risico).   
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ARTIKEL 19. EXTERNE LEVERANCIERS EN EINDGEBRUIKERS 
De GEBRUIKER verbindt er zich toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden kenbaar te maken aan, en tevens te laten 
naleven door derden waar de GEBRUIKER beroep op doet of waarmee de GEBRUIKER samenwerkt voor de opbouw, 
organisatie of afbraak van de activiteiten en/of evenementen.  
Indien de GEBRUIKER een beroep wenst te doen op derden of hiermee wenst samen te werken voor de opbouw, organisatie 
of afbraak van de activiteiten en/of evenementen, moet de GEBRUIKER AGB SOK hiervan inlichten. AGB SOK is als enige 
bevoegd om een hiertoe toelating te verlenen aan de betrokken derden. AGB SOK behoudt zich tevens het recht voor om de 
toegang tot de betrokken ruimtes te weigeren aan iedereen die de goede gang van zaken voor/tijdens/na de activiteiten 
en/of evenementen in gedrang brengt.  
 
ARTIKEL 20. ONVERVREEMDBAARHEID 
De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geldt tussen partijen en mag niet worden overgedragen aan een derde (niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet tijdelijk). Iedere overeenkomst waarbij de rechten, die voortvloeien uit de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST worden afgestaan of overgedragen aan een derde, is niet toegestaan.  
 
ARTIKEL 21. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  
De GEBRUIKER verklaart zich akkoord met de bepalingen van de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden. Ieder 
afwijking op deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een schriftelijke toelating. De GEBRUIKER is 
verplicht deze voor te leggen telkens hij erom verzocht wordt door het personeel van AGB SOK, belast met de controle van 
deze voorwaarden. Het bevoegd personeel van AGB SOK heeft het recht ieder ogenblik de naleving van het huidig reglement 
te controleren.  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de raad van bestuur nader bepaald. De 
GEBRUIKER moet zich onderwerpen aan de beslissingen die AGB SOK neemt om niet-voorziene gevallen en toestanden te 
regelen. 
In geval AGB SOK zou beslissen tussenbeide te komen, ten einde één of andere bepaling van haar reglementen of van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te doen toepassen, kan zij in alle omstandigheden een beroep doen op de tussenkomst 
van beambten of agenten, die daarvoor zijn aangesteld. Zij hebben tot taak op staande voet een einde te maken aan al wat 
inbreuk maakt op de hier vermelde voorwaarden.  
 

ANNULERING EN ONTBINDING 

 
ARTIKEL 22. ANNULERING 
Indien de GEBRUIKER om eender welke reden het BOEKINGSDOCUMENT of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST na 
ondertekening wenst op te zeggen, en dus de activiteiten en/of evenementen te annuleren, moet dit gebeuren per 
aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van het AGB SOK.  
Bij annulering van de activiteiten en/of evenementen is de GEBRUIKER een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd, die 
verschilt naargelang de timing waarop de opzeg gebeurt en naargelang het een grote of kleine activiteiten en/of 
evenementen betreft: 

- kleine activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes ≤ 100 personen) 

o < 2 weken vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

- Grote activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes > 100 personen) 

o < 2 maand vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

Deze percentages komen overeen met de forfaitair vastgestelde administratieve kosten en de door de annulering te maken 
bijkomende kosten met betrekking tot het opnieuw ter beschikking stellen met dienstverlening van de betrokken ruimtes. 
De GEBRUIKER erkent dat dit bedrag gelijk is aan de door AGB SOK werkelijk geleden schade in geval van annulering van de 
activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER verzaakt onherroepelijk dit bedrag der voorafgaandelijke overeengekomen 
schadeloosstelling naderhand te betwisten. Daarenboven zal de GEBRUIKER eveneens de kosten moeten betalen van de 
reeds geleverde prestaties en diensten die niet in de basisdiensten zijn begrepen.  
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ARTIKEL 23. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 
Indien de GEBRUIKER geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft eender welke contractuele verplichting te zijnen laste uit te 
voeren, zal AGB SOK gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen 10 dagen na verzending 
van een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling. De gebreken zullen voldoende blijken uit de aangetekende zending.  
In geval van faillissement zal de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST van installaties en diensten van AGB SOK van 
rechtswege ontbonden zijn, zonder enige andere formaliteit, krachtens huidig uitdrukkelijk ontbindend beding.   
In geval van ontbinding van de overeenkomst, geeft de GEBRUIKER op onherroepelijke wijze mandaat aan AGB SOK om 
desgevallend de ter beschikking gestelde ruimtes te ontruimen. AGB SOK behoudt zich het recht voor om lastens de 
GEBRUIKER, naast de eventuele vergoeding voor de ontruiming van de ruimtes, alle andere schadevergoedingen te vorderen 
welke voortspruiten uit de wanuitvoering van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER heeft geen recht op 
enige vergoeding in geval van ontbinding van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST.  
 

CONTRACTUELE RELATIES EN GESCHILLEN 

 
ARTIKEL 24. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 
De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, tenzij hiervan 
uitdrukkelijk werd afgeweken in de bijzondere voorwaarden van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST afgesloten tussen 
AGB SOK en de GEBRUIKER, alsmede door alle bijkomende schriftelijke richtlijnen van AGB SOK. Elke afwijking van voormelde 
bepalingen moet door AGB SOK voorafgaandelijk en schriftelijk worden bevestigd, en zal slechts éénmalig gelden (tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald). Bij onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden treedt 
daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige 
bepalingen blijven volledig van kracht. 
De GEBRUIKER erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene 
voorwaarden. 
De bepalingen van de hier vermelde voorwaarden zullen zowel voor de GEBRUIKER als voor zijn medecontractanten, 
aannemers, exposanten, en derden toepasselijk zijn. Alle afwijkingen van de hier vermelde artikelen moeten schriftelijk 
worden toegestaan door AGB SOK, dat aan de GEBRUIKER een attest zal afleveren om te tonen bij ieder verzoek vanwege 
diegenen die door AGB SOK zijn gelast met de controle op de naleving van de betrokken bepalingen. 
 
ARTIKEL 25. GESCHILLEN 
Eventuele geschillen omtrent de interpretatie, toepassing of uitvoering van huidige ALGEMENE VOORWAARDEN, de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, het BOEKINGSDOCUMENT of het HUISHOUDELIJK REGLEMENT behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen. 
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BIJLAGE 6. MEERJARENPROGNOSE  

 

 
 

 

 

 

Budget Stadsgebouwen Budget 2017 Budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget 2021 budget 2022

Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale 

voorzieningen
771100 Regularisering van geraamde belastingen 0,00

TOTAAL Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen 0,00

Financiële opbrengsten

750100 Bankintresten

759001 Betalingsverschillen credit

TOTAAL Financiële opbrengsten 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740100 Werkingstoelage stad kortrijk 58.000,00 98.000,00 100.000,00 103.000,00 106.000,00 108.000,00

746000 Schadevergoeding verzekering 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

749000 Diverse bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

749100 Recuperatie erelonen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Andere bedrijfsopbrengsten 58.200,00 98.200,00 100.200,00 103.200,00 106.200,00 108.200,00

Omzet

700000 Huur zonder btw 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700300 Huur met btw 0,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20

701000 Verkoop onroerende goederen

TOTAAL Omzet 12.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

609500 Voorraadwijzigingen gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

TOTAAL Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00

Diensten en diverse goederen

610100 Huurlasten gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610200 Huurlasten machines, materieel, uitrusting (btw 3% A) 1.400,00 1.428,00 1.456,56 1.485,69 1.515,41 1.545,71

610400 Huurlasten fietsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610500 Onderhoud en herstellingen terreinen 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

610510 Onderhoud terreinen (btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610600 Onderhoud en herstellingen gebouwen - geen btwaftrek 2.500,00 2.550,00 2.601,00 2.653,02 2.706,08 2.760,20

610620 Huur matten (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610630 Schoonmaak kantoren (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610640 O&H gebouwen (BTW 100% A) 0,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

610650 O&H gebouwen (BTW MC NA) 10.000,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

610660 O&H kantoren (btw MC 21% - 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610910 Klein materiaal 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

611300 Onderhoudsprodukten 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

611500 Water (btw NA) 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

611600 Gas (btw NA) 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30 3.312,24

611700 Electriciteit (btw NA) 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62

611710 Elektriciteit kantoren (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611720 Electriciteit (BTW NA MC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612100 Informatica-prestaties (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612700 Administratiekosten (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612900 Bureaubenodigdheden en drukwerk (btw 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612920 Telefoon, GSM, internet 5.000,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

612930 Portkosten 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

613000 Brandverzekering 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

613200 Verzekering dienstverplaatsingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

614000 Projectkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615330 Erelonen archi. intern (BTW NA) 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

615340 Erelonen archi. intern (BTW 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615350 Erelonen archi. intern (BTW 100%A) 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

615360 Erelonen archi. intern (MC 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615370 Erelonen archi. extern (BTW NA) 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32 11.040,81

615600 Erelonen deskundigen (btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615610 Erelonen deskundigen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615630 Erelonen deskundigen (buitenland btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615710 Erelonen advocaten (BTW NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615720 Erelonen advocaten (BTW 100%A) 0,00 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86

615800 Erelonen notaris (BTW NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616400 Wettelijke bekendmakingen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616600 Verplaatsingskosten 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

616610 Reisonkosten directeur (3% A MC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616710 Verblijfkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616800 Relatiegeschenken (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616900 Restaurantkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616910 Receptiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616930 Publiciteit 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

617000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming (btw 3% A) 0,00 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30

617100 Presentiegelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617200 Vorming 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

618200 Bijdragen RSVZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618300 Bijdragen VVSG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618400 Bijdragen VRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619200 Deelname aan beurzen en tentoonstellingen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Diensten en diverse goederen 64.100,00 101.582,00 103.613,64 105.685,91 107.799,63 109.955,62
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623000 Maaltijdcheques

623010 Dranken personeel (btw 3% A)

623020 Vakbondspremie

623100 Preventie en bescherming op het werk

623200 vorming, opleiding (btw 3% A)

TOTAAL Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 40.000,00 40.800,00 41.616,00 42.448,32 43.297,29

Andere bedrijfskosten

640100 Taks voor leegstand

640400 Onroerende voorheffing 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48
640500 Registratierechten en wettelijke publicaties

645000 Niet-aftrekbare boetes

TOTAAL Andere bedrijfskosten 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48

Financiële kosten

650000 Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden

650400 Intresten 

659001 Betalingsverschil debet

659002 Verwijlintresten

TOTAAL Financiële kosten 0,00

Belastingen op het resultaat

674000 Roerende voorheffing

TOTAAL Belastingen op het resultaat 0,00

BRUTOMARGE 70.200,00 148.200,00 150.700,00 154.205,00 157.715,05 160.230,20

KOSTEN 70.100,00 147.702,00 150.656,04 153.669,16 156.742,54 159.877,39

WINST (+)  VERLIES (-) 100,00 498,00 43,96 535,84 972,51 352,81

Budget Buda-gebouwen budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget 2021 budget 2022

Financiële opbrengsten

756000 Diskonto credit 0,00

756100 Terugname kapitaalsubsidies 0,00

759001 Betalingsverschillen credit 0,00

TOTAAL Financiële opbrengsten 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

740001 Subsidies stadsbestuur 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

740003 Projectsubsidies

744000 Regularisatie klanten/leveranciers

745900 Gerecupereerde kosten 120.000,00 122.400,00 124.848,00 127.344,96 129.891,86 132.489,70

745910 Recuperatie tekorten/schade 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

TOTAAL Andere bedrijfsopbrengsten 431.000,00 433.420,00 435.888,40 438.406,17 440.974,29 443.593,78

Omzet

700000 Verkopen 100,00 101,00 102,01 103,03 104,06 105,10

700100 Verhuur budascoop 66.000,00 66.660,00 67.326,60 67.999,87 68.679,86 69.366,66

700150 Verhuur budatoren 17.000,00 17.170,00 17.341,70 17.515,12 17.690,27 17.867,17

700160 Verhuur budafabriek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700170 Verhuur technisch materieel 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 2.627,53

700200 Gebruik bar en drankverbruik 67.000,00 67.670,00 68.346,70 69.030,17 69.720,47 70.417,67

700250 Barservice 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01

700260 Techniekservice 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 20.812,08 21.020,20

700400 Toegangstickets projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700410 Rondleiding projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708000 Korting op huur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708001 Korting op techniek (gratis uren) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Omzet 173.600,00 175.336,00 177.089,36 178.860,25 180.648,86 182.455,34

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

604000 Aankoop dranken/broodjes 29.000,00 29.580,00 30.171,60 30.775,03 31.390,53 32.018,34

604100 Door te rekenen kosten 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70 14.071,62 14.353,05

604200 Aankoop handelsgoederen 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

TOTAAL Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 43.000,00 43.860,00 44.737,20 45.631,94 46.544,58 47.475,47
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Diensten en diverse goederen

610100 huur zaal/gebouw 105.000,00 107.100,00 109.242,00 111.426,84 113.655,38 115.928,48

610200 Huur installaties & machines&materieel 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 8.659,46 8.832,65

611000 Onderhoud/herstelling gebouw 21.000,00 21.420,00 21.848,40 22.285,37 22.731,08 23.185,70

611100 Onderhoud installaties,inrichting en uitrusting 9.000,00 9.180,00 9.363,60 9.550,87 9.741,89 9.936,73

611200 Onderhoud machines en materieel 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

612000 Water 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

612100 Gas 57.500,00 58.650,00 59.823,00 61.019,46 62.239,85 63.484,65

612110 Elektriciteit 57.500,00 58.650,00 59.823,00 61.019,46 62.239,85 63.484,65

612200 Onderhoudsprodukten 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

612320 Klein materieel 21.000,00 21.420,00 21.848,40 22.285,37 22.731,08 23.185,70

612400 Kantoorbenodigdheden 7.000,00 7.140,00 7.282,80 7.428,46 7.577,03 7.728,57

613000 Vergoeding aan derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613010 Technische coordinatie zaalverhuur 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613020 Erelonen 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 1.656,12

613120 Beheerskosten maaltijdcheques 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613300 beheerskosten sociaal secretariaat 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

613700 Telefoon lijn 1 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613730 Postkosten 250,00 255,00 260,10 265,30 270,61 276,02

613760 GSM kosten 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

613803 Jaarbeurzen en tentoonstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613804 Bloemen en geschenken 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613810 Onthaalkosten 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613820 Documentatie bibliotheek 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

613850 Restaurant/drank kosten binnenland 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

613851 Hotel/restaurant buitenland 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 1.324,90

614000 brandverzekering 1.600,00 1.632,00 1.664,64 1.697,93 1.731,89 1.766,53

614600 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 800,00 816,00 832,32 848,97 865,95 883,26

614700 Verzekering elektronica 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

615100 Verplaatsingskosten 3.500,00 3.570,00 3.641,40 3.714,23 3.788,51 3.864,28

617100 Gedetacheerd personeel 65.000,00 66.300,00 67.626,00 68.978,52 70.358,09 71.765,25

618000 Zitpenningen raad van bestuur

TOTAAL Diensten en diverse goederen 373.250,00 380.715,00 388.329,30 396.095,89 404.017,80 412.098,16

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620200 Weddes personeel 110.000,00 112.200,00 114.444,00 116.732,88 119.067,54 121.448,89

620210 Vakantiegeld 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 8.659,46 8.832,65

620220 Eindejaarspremie 7.000,00 7.140,00 7.282,80 7.428,46 7.577,03 7.728,57

621200 Werkgeversbijdr soc verzek be 35.000,00 35.700,00 36.414,00 37.142,28 37.885,13 38.642,83

623200 wetsverzekering 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

623220 medische dienst 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

623280 Toevoeging voorziening vakantiegeld bedienden 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62

623281 Terugname voorziening vakantiegeld -20.000,00 -20.400,00 -20.808,00 -21.224,16 -21.648,64 -22.081,62

623450 Maaltijdcheques 3.500,00 3.570,00 3.641,40 3.714,23 3.788,51 3.864,28

623455 Personeelsbijdrage maaltijdcheques -1.000,00 -1.020,00 -1.040,40 -1.061,21 -1.082,43 -1.104,08

623460 Vakbondsbijdragen 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

623600 Hospitalisatieverzekering personeel 400,00 408,00 416,16 424,48 432,97 441,63

TOTAAL Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 165.300,00 168.606,00 171.978,12 175.417,68 178.926,04 182.504,56

Andere bedrijfskosten

640100 Billijke vergoeding 750,00 765,00 780,30 795,91 811,82 828,06

640200 Sabam 700,00 714,00 728,28 742,85 757,70 772,86

644000 Regularisatie vorderingen/schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Andere bedrijfskosten 1.450,00 1.479,00 1.508,58 1.538,75 1.569,53 1.600,92

Financiële kosten

650090 Nalatigheidsintresten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

656100 Banken- en postgirokosten 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

659001 Betalingsverschil debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Financiële kosten 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

BRUTOMARGE 604.600,00 608.756,00 612.977,76 617.266,42 621.623,15 626.049,12

KOSTEN 583.250,00 594.910,00 606.803,20 618.934,26 631.307,95 643.929,11

WINST (+)  VERLIES (-) 21.350,00 13.846,00 6.174,56 -1.667,84 -9.684,80 -17.879,99

224/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



225/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bert Herrewyn

Communicatie en Recht
29 2016_GR_00290 Campus Kortrijk Weide. Fuifzaal - Exploitatie-

overeenkomst - Goedkeuren
29 - 2016_GR_00290 - Campus Kortrijk Weide. Fuifzaal - Exploitatie-overeenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
Dit dossier kadert in beleidsdoelstelling 2 'Een stad die verjongt en vergroent', actieplan 2.1 
'Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen tijd vorm te geven', actie 
2.1.5 'Realiseren van een middelgrote fuifzaal' van het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 van de 
Stad Kortrijk. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 december 2014 het voorontwerp 
van 30 oktober 2014 voor de nieuwe fuifzaal op Campus Kortrijk Weide goedgekeurd. Met betrekking 
tot de fuifzaal werd ervoor geopteerd om AGB SOK aan te duiden als exploitant ervan en ook als 
bouwheer. In functie hiervan werd een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst 
(PSO) opgemaakt tussen Stad Kortrijk en AGB SOK, welke door de gemeenteraad goedgekeurd werd 
in zitting van 08 juni 2015. Ter verdere uitvoering van deze PSO (artikel 9) en teneinde de bouw van 
de fuifzaal juridisch mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in zitting van 04 juli 2016 het 
voorgelegde ontwerp van opstalakte, te sluiten met het AGB SOK goedgekeurd, alsmede het 
addendum bij de beheersovereenkomst. Inmiddels werd een ontwerptekst van exploitatie-
overeenkomst opgemaakt voor de fuifzaal die principieel goedgekeurd werd door het college in zitting 
van 17 oktober 2016 en die ook goedgekeurd werd de raad van bestuur van het AGB SOK op 24 
oktober 2016. Thans wordt deze tekst finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit dossier kadert in beleidsdoelstelling 2 'Een stad die verjongt en vergroent', actieplan 2.1 
'Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen tijd vorm te 
geven', actie 2.1.5 'Realiseren van een middelgrote fuifzaal' van het strategisch meerjarenplan 
2014 - 2019 van de Stad Kortrijk. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 
december 2014 het voorontwerp van 30 oktober 2014 voor de nieuwe fuifzaal op Campus 
Kortrijk Weide goedgekeurd. Met betrekking tot de fuifzaal werd ervoor geopteerd om AGB 
SOK aan te duiden als exploitant ervan en ook als bouwheer. In functie hiervan werd een 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) opgemaakt tussen Stad Kortrijk en 
AGB SOK, welke door de gemeenteraad goedgekeurd werd in zitting van 08 juni 2015. Ter 
verdere uitvoering van deze PSO (artikel 9) en teneinde de bouw van de fuifzaal juridisch 
mogelijk te maken heeft de gemeenteraad in zitting van 04 juli 2016 het voorgelegde ontwerp 
van opstalakte, te sluiten met het AGB SOK goedgekeurd, alsmede het addendum bij de 
beheersovereenkomst. Inmiddels werd een ontwerptekst van exploitatie-overeenkomst 
opgemaakt voor de fuifzaal die principieel goedgekeurd werd door het college in zitting van 
17 oktober 2016 en die ook goedgekeurd werd de raad van bestuur van het AGB SOK op 24 
oktober 2016. Thans wordt deze tekst finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De exploitatie-overeenkomst fuifzaal staat model voor de nieuwe aanpak van de exploitatie van het 
cultureel vastgoed die de stad beoogt te doen via AGB SOK. Voor de exploitatie van de fuifzaal zijn 
navolgende uitgangspunten gehanteerd.

-AGB SOK werkt vanuit zijn exploitatie-opdracht op basis van de werkelijke kostprijs
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-AGB SOK draagt hierbij zorg voor :

-Eigenaarsrol (Voor de duur van het verleende opstal is AGB SOK eigenaar van de fuifzaal en staat 
ook in voor alle herstel en onderhoud, conform de bepalingen van de akte van opstal).

-Beheerdersrol gebouw

-Uitbatingsrol inclusief dranken en spijzen (hierbij wordt rekening gehouden met de verkregen 
"ruling", voor wat betreft de BTW-recuperatie)

-Tussen AGB SOK en de GEBRUIKER wordt voor elk evenement of gebruik een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld (Artikel 13 van de overeenkomst)

-Overeenkomstig wat vastligt in het addendum bij de beheersovereenkomst wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een basistarief voor prioritaire gebruikers en een commercieel tarief zijnde het 
basistarief met een commerciële toeslag. Deze prioritaire gebruikers worden opgesomd in artikel 8 van 
de overeenkomst: de door de stad erkende jeugdverenigingen, de door de stad erkende socio-
culturele verenigingen en sportverenigingen, de stad zelf, studentenvoorziening Howest of Howest 
zelf (cfr. overeenkomst met Howest van 09 juni 2015).

-De (voorgestelde) tarieven gaan uit van alle werkelijke kosten inclusief overhead, handling. 
Het verlenen van compensatie is een beleidsoptie en dit kan de Stad doen via een flankerend beleid 
vast te stellen rechtstreeks gericht naar de prioritaire gebruikers/verenigingen die de stad zelf 
voopstelt. Er werd wel reeds ingezet op zo laag mogelijke tarieven met het doel vanaf het begin 
zoveel mogelijk evenementen te organiseren om daardoor de prijs structureel laag te houden, daarom 
eventueel aangevuld met een extra exploitatietoelage bij wijze van flankerend beleid. Bemerk dat de 
tarieven jaarlijks dienen vastgesteld te worden door de gemeenteraad op gemotiveerd voorstel van 
AGB SOK (cfr. addendum beheersovereenkomst). De bedoeling is om finaal op basis van een "50/50" 
winst en verlies te verrekenen met het AGB SOK. 

-Voor prioritaire gebruikers zal een systeem van kalendermanagement (Artikel 12 van de 
overeenkomst) gehanteerd worden met een voorboekmoment. Er zullen voor alle gebouwen 
"Algemene Voorwaarden" gehanteerd worden inclusief het werken met Safe Partyzone.

 

Regelgeving bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Zie overeenkomst.

Besluit
Punt 1
Principieel in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van exploitatie-overeenkomst met 
betrekking tot de fuifzaal op campus Kortrijk-Weide.

Bijlagen
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf
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EXPLOITATIEOVEREENKOMST 

 

 

TUSSEN  De STAD KORTRIJK, met burelen gevestigd in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 

met nationaal nummer 0207.494.678 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer 

Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet en in 

uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van … 

 

 Hierna ‘Stad Kortrijk’,  

 

EN  Het STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 

Kortrijk, met ondernemingsnummer 0267.307.650 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, Voorzitter van de Raad van Bestuur, 

en mevrouw Tiene Castelein, bestuurder, in toepassing van artikel 19 van de statuten en in 

uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur …  

  

 Hierna ‘AGB SOK’, 

  

Hierna samen ‘DE PARTIJEN’ genoemd,  

 

 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

Stad Kortrijk heeft op 8 juni 2015 het AGB SOK aangeduid als bouwheer en exploitant van de fuifzaal op 

Campus Kortrijk Weide, alsook de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) voor de 

realisatie van de fuifzaal tussen Stad Kortrijk en AGB SOK goedgekeurd (2015_GR_00123). In de PSO 

werden de basisafspraken tussen Stad Kortrijk en AGB SOK geregeld voor de overdracht van het 

opstalrecht, het bouwheerschap en de exploitatie van de fuifzaal. Voor het overdragen van het 

opstalrecht en de exploitatie is nadere uitwerking van de basisafspraken in een afzonderlijke 

opstalovereenkomst en een exploitatieovereenkomst nodig. De akte tot vestiging van het opstalrecht is 

toegevoegd als bijlage 1. Deze akte werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB SOK dd. 

24 februari 2016 en door de gemeenteraad van Stad Kortrijk dd. 4 juli 2016 (2016_GR_00144). 

 

In de statuten van AGB SOK en in de beheerovereenkomst tussen Stad Kortrijk en AGB SOK dd. 14 maart 

2014 (zoals gewijzigd door het addendum bij de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en AGB SOK) 

is de opdracht opgenomen dat – in geval de Stad Kortrijk hiertoe verzoekt – AGB SOK het beheer, de 

rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van het patrimonium kan overnemen. 

 

Overeenkomstig het stappenplan – principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 3 november 2015 (2015_CBS_03024) – is het de bedoeling om ook voor bepaalde 

gebouwen van de Stad Kortrijk (op Campus Kortrijk Buda) het beheer, de exploitatie en de uitbating over 

te dragen aan het AGB SOK.  

 

228/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 2 van 61 

De bedoeling is dat AGB SOK dit patrimonium beheert en exploiteert in opdracht van de Stad Kortrijk. In 

deze hoedanigheid treedt het AGB SOK op als eigenaar/bouwheer, beheerder en exploitant/uitbater 

van de betrokken stedelijke gebouwen. Elk gebouw dient een maatschappelijk nut dat varieert van 

gebouw tot gebouw of van site tot site. Daarnaast worden de gebouwen ingezet op de commerciële 

markt. 

 

Voor een onderdeel van de Campus Kortrijk Weide, m.n. de fuifzaal (thans in aanbouw), en in aansluiting 

op de PSO Fuifzaal dd. 8 juni 2015, moet een exploitatieovereenkomst opgesteld worden. 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

 

Artikel 1. Voorwerp  

§ 1.  Voorliggende exploitatieovereenkomst heeft betrekking op volgend onroerend goed van Stad 

Kortrijk: 

- Fuifzaal   

- Ligging: Campus Kortrijk Weide, Magdalenastraat 48 te 8500 Kortrijk  

- Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 1ste afd. Sectie E, nummer 450B4 en 450N5 

- oppervlakte percelen: 450B4 telt 6.550 m² en 450N5 telt 41.902 m² 

De Fuifzaal omvat circa 1.974 m² bruto oppervlak verdeeld over verschillende niveaus.  

§ 2.  Voor dit onroerend goed is door Stad Kortrijk een opstalrecht gevestigd ten voordele van AGB SOK. 

Op het opmetingsplan van landmeter Callens zijn de verschillende contouren van gebouw, luifels, 

perrons, terrein met betrekking tot dit opstalrecht aangegeven. 

In de opstalovereenkomst worden een aantal erfdienstbaarheden gevestigd. Het betreft met name:  

- gemeenschappelijke ingang; 

- hoogspanningscabine en/of technische installaties; 

- ondergrondse leidingen;  

- recht van uitweg. 

In de opstalovereenkomst worden tevens een aantal bijzondere voorwaarden bepaald, met name:  

- de laad- en loszone wordt prioritair voorbehouden voor de uitbating van de Fuifzaal;  

- de buitenruimte aan het rokersterras wordt prioritair voorbehouden voor catering in het 

kader van de uitbating van de Fuifzaal.  

§ 3.  Aanvullend op het voorgaande zijn tussen PARTIJEN ook een aantal gebruiksrechten geformuleerd, 

die integraal deel uitmaken van huidige overeenkomst (zie bijlage 2).  
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Artikel 2. Doorwerking van de PSO Fuifzaal  

§ 1.  Oplevering 

De oplevering van het project Fuifzaal zal plaatsvinden in twee stappen, zoals in de PSO Fuifzaal is 

vastgelegd. Bij de voorlopige oplevering worden de bouwwerken door AGB SOK in ontvangst genomen, 

en start de ingebruikname. De definitieve oplevering van het project Fuifzaal volgt maximum 1 jaar later 

voor de loten 1 ‘ruwbouw-afwerking’, 2 ‘elektriciteit’ en 4 ‘lift’ en maximum 2 jaar later voor het lot 

‘HVAC-sanitair‘. Beide opleveringen resulteren in een proces-verbaal.  

§ 2.  Exploitatietoets 

Op het moment van de voorlopige oplevering wordt tussen PARTIJEN een staat van bevinding 

opgemaakt. Hierin wordt beschreven welke punten uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering 

implicaties hebben op de uitvoering van de exploitatierechten van het AGB SOK. PARTIJEN engageren 

zich om hierover onderling overleg te plegen en minnelijk tot een oplossing te komen.  

 

Artikel 3. Profiel van de Fuifzaal  

De grote zaal heeft de typische componenten voor een hedendaagse fuifzaal. Er is een open ruimte van 

in het totaal 746 m² (622 m² op gelijkvloers en 124 m² op mezzanine) met een capaciteit van 1.147 

personen, op te splitsen in twee delen. Hierdoor kan de ruimte – naast fuiven – ook dienen voor grote 

staande manifestaties, minibeurzen, optredens ... De grote ruimte is voorzien van akoestische ingrepen 

en tal van ophangings- en plaatsingsmogelijkheden.  

De toegang tot de Fuifzaal is gemeenschappelijk met het aanpalend Jeugdcentrum Tranzit van Stad 

Kortrijk. Er is een foyer ruimte met een oppervlakte van 172 m², met een capaciteit van 252 personen. 

Verder is er ook aanwezig: een rookruimte, opslagruimten, andere dienstruimten (onder meer een 

ruimte voor koude bereidingen en mise-en-place) en specifieke technische serviceruimte. In bijlage 

wordt bijkomende informatie over het gebouw gevoegd (met de stedenbouwkundige vergunning, de 

dienstige plannen van de stedenbouwkundige vergunning en een tabel van oppervlakten en hoogte van 

de betreffende ruimten). 

Voormelde capaciteiten werden berekend op basis van de stedenbouwkundige vergunning. Deze dienen 

te worden herbekeken in functie van de werkelijk gerealiseerde ruimtes (aan de hand van as-built 

plannen). De capaciteit is verder afhankelijk van het inplantingsplan van het betrokken evenement.  

 

Artikel 4. Doelstellingen 

De doelstelling van AGB SOK met betrekking tot de exploitatie van de Fuifzaal is het accommoderen van 

feesten, bijeenkomsten, presentaties en andere evenementen tot maximaal 1.399 mensen, en dit in een 

veilige omgeving. De daarbij behorende exploitatie omvat alles wat nodig is om zorg te dragen voor 

tevreden klanten en een rendabele benutting van middelen zodat een optimaal exploitatieresultaat kan 

worden bereikt, zo mogelijk zonder aanvullende financiële bijdragen van Stad Kortrijk.  

 

Artikel 5. Doelgroep 

De Fuifzaal is prioritair bestemd voor door Stad Kortrijk erkende jeugdverenigingen, Stad Kortrijk, 

Howest, studentenvoorzieningen Howest, en door Stad Kortrijk erkende socio-culturele verenigingen en 

sportverenigingen. Aanvullend kan de zaal met bijhorende dienstverlening ter beschikking gesteld 

worden aan private personen en commerciële organisaties.  

 

Artikel 6. Toekennen van exploitatierechten aan het AGB SOK 

De exploitatierechten die aan het AGB SOK worden toegekend omvatten:  
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1. Het vermogensbeheer betreffende accommodatie omvattende het vervullen van de 

eigenaarsrol met het financieel, juridisch, technisch en administratief beheer als eigenaar, 

met onder meer:  

- het strategisch management betreffende het in stand houden van het gebouw en het 

verrichten van de nodige investeringen om het onroerend goed te beschermen en te 

vrijwaren op langere termijn, alsook de nodige investeringen om het onroerend goed 

verder uit te bouwen in samenspraak met Stad Kortrijk in functie van nieuwe noden en 

behoeften, gebruiksvriendelijkheid …  

- taken en verantwoordelijkheden als gebouweigenaar, eigenaarslasten  

- verrichten van noodzakelijk groot onderhoud, het behouden van de onroerende 

goederen in goede staat van onderhoud, met inbegrip van alle vereiste periodieke 

onderhoudsopdrachten en kleine herstellingen 

2. Het dagelijks beheer van de accommodatie, met onder meer:  

- verbruik van water en energie 

- schoonmaak, afval … 

- dagelijks onderhoud, zoals het uitvoeren van inspecties voor en na elke 

terbeschikkingstelling met dienstverlening, alsook het oplossen van storingen en 

klachten tijdens de dienstverlening 

3. De exploitatie, met onder meer:  

- het volledig afhandelen van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot de 

diverse lokalen en ruimten 

- het beheer ten overstaan van derden, meer bepaald het gebruik van de ruimten, met 

inbegrip van alle hiermee verband houdende aspecten en dienstverlening 

- de uitbating van de horeca-functie in eigen beheer 

- marketing voor het promoten van de accommodatie  

- dienstverlening naar gebruikers toe 

- inhuur personeel en dienstverleners / beveiligers … 

 

Artikel 7.  Start exploitatierecht  

Het exploitatierecht van AGB SOK start op datum van de ondertekening van voorliggende overeenkomst.  

Op die datum is het bouwproject nog gaande, maar dienen de nodige voorbereidingen te starten. Hierbij 

zal ook betrokkenheid bij het bouwproces noodzakelijk zijn om te kunnen anticiperen op voorzieningen 

die nodig zijn met het oog op de exploitatie van de Fuifzaal.  

 

Artikel 8.  Omschrijving van prioritaire gebruikers;  

§ 1.  Het AGB SOK zal samenwerken en haar acties coördineren met de hieronder (in willekeurige 

volgorde) vermelde prioritaire gebruikers voor de Fuifzaal: 

- door Stad Kortrijk erkende jeugdverenigingen 

- door Stad Kortrijk erkende socio-culturele verenigingen en sportverenigingen 

- Stad Kortrijk  

- Studentenvoorziening Howest  

- Howest 

§ 2.  Stad Kortrijk houdt een lijst bij van de door Stad Kortrijk erkende verenigingen. De lijst is op elk 

moment raadpleegbaar door het AGB SOK.  
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Artikel 9. Tarieven  

§ 1. De tarievenstructuur is gebaseerd op de principes zoals vastgelegd in het addendum van de 

beheersovereenkomst tussen PARTIJEN dd. … Een voorbeeld van een tarievenblad is opgenomen in 

bijlage 4 bij huidige overeenkomst. 

§ 2.  Het basistarief is van toepassing op alle onder artikel 8, § 1, 1-4 van huidige overeenkomst vermelde 

prioritaire gebruikers.  

§ 3.  Het commercieel tarief is van toepassing op prioritaire gebruiker vermeld onder artikel 8, § 1, 5 van 

deze overeenkomst, alsook alle andere gebruikers. Op het commercieel tarief zijn kortingen toegestaan:   

- voor non-profit evenementen; 

- per herhaaldelijk gebruik binnen eenzelfde kalenderjaar;  

- voor gebruik van meerdere accommodaties.  

Kortingen kunnen in geen geval leiden tot toepassing van tarieven die lager zijn dan het basistarief.  

 

Artikel 10. Terbeschikkingstelling met dienstverlening aan Howest 

AGB SOK engageert zich om de bepalingen van artikel 3 en 4 van de overeenkomst gesloten tussen Stad 

Kortrijk en Howest dd. 9 juni 2015 (goedgekeurd bij de gemeenteraad 2015_GR_00123) na te leven 

(bijlage 5). Te dien einde wordt tussen PARTIJEN overeengekomen om voor de dienstverlening aan 

Howest in het kader van voormelde overeenkomst enerzijds een factuur te richten aan Stad Kortrijk voor 

de basisdienstverlening en dit tot beloop van het door Howest prefinancierde bedrag van € 250.000, en 

anderzijds aan Howest of Studentenvoorziening Howest voor de overige kosten (zoals spijzen en 

dranken, overige dienstverlening die niet hoort tot de basis, en doorfacturatie van leveranciers en BTW). 

De facturatie met betrekking tot de dienstverleningen bedoeld in huidig artikel, gebeuren jaarlijks bij 

voorschot op basis van de prognoses voor het komende jaar en een afrekening na afloop van het 

betrokken kalenderjaar.  

 

Artikel 11. Terbeschikkingstelling met dienstverlening aan Stad Kortrijk 

Stad Kortrijk heeft recht op 5 dagen gratis gebruik van de Fuifzaal, waarbij enkel specifiek voor het 

evenement gemaakte kosten met betrekking tot de ingebruikname en de dienstverlening worden 

gefactureerd aan Stad Kortrijk. Het betreft hier een gebruik dat aansluit bij de doelstellingen en de 

doelgroep zoals beschreven in huidige overeenkomst, en bevestigd is door een besluit van het college 

van burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 12.  Kalendermanagement 

§ 1.  Elk jaar wordt in de eerste helft van de maand mei een voorboekmoment georganiseerd. Prioritaire 

gebruikers krijgen hierbij als eerste toegang tot de boekingskalender voor het daaropvolgende 

kalenderjaar, en dit overeenkomstig volgende fases:   

 fase 1:  Studentenvoorziening HOWEST voor evenementen waarvoor zij de contractant en 

organisator is en voor zover de evenementen niet vallen op vrijdag of zaterdag; 

 fase 2:   Stad Kortrijk; 

 fase 3:  door Stad Kortrijk erkende jeugdverenigingen, aan Howest gerelateerde verenigingen 

die via de Studentenvoorziening Howest een datum voor een fuif boeken, alsook niet-

commerciële evenementen van de Howest; 

 fase 4:  alle andere organisatoren (door Stad Kortrijk erkende socio-culturele verenigingen en 

sportverenigingen, private en commerciële organisatoren …).  
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De lijst van door Stad Kortrijk erkende jeugdverengingen en de lijst van door Stad Kortrijk erkende socio-

culturele verenigingen en sportverenigingen die gelden 14 dagen vóór het voorboekmoment bevat alle 

verenigingen die uitgenodigd worden op het voorboekmoment.  

§ 2. Om het voorboekmoment vlot te laten verlopen, kunnen de organisatoren uit fase 1 tot en met fase 

3 hun voorkeursdata ten laatste één week voorafgaand aan het voorboekmoment overmaken aan AGB 

SOK. Indien AGB SOK vaststelt dat verschillende aanvragen met elkaar in conflict zijn, zal het AGB SOK 

in overleg gaan met betreffende partijen. Indien AGB SOK niet tot overeenstemming kan komen, wordt 

het conflict voorgelegd aan de Voorzitter van de raad van bestuur van het AGB SOK die een 

gemotiveerde beslissing neemt. Echter, voor conflicten over de toewijzing van de kalender die 

betrekking hebben op evenementen van Howest, behoudt Stad Kortrijk te allen tijde het 

eindbeslissingsrecht over de toewijzing van de kalender (overeenkomstig de bepalingen van de 

overeenkomst tussen Stad Kortrijk en Howest).  

§ 3. Bij het vastleggen van een datum wordt een boekingsdocument meegegeven met de gebruiker, 

boekingsdocument dat op straffe van verval van de boeking binnen 14 dagen ondertekend moet worden 

terugbezorgd aan AGB SOK. Ten laatste twee maand voor het evenement moet een 

dienstverleningsovereenkomst ondertekend zijn. 

§ 4.  Een reservering voor een herhalingsevenement over meerdere jaren is mogelijk. De prioritaire 

partners worden hiervan in kennis gesteld.  

 

Artikel 13. Dienstverleningsovereenkomst  

§ 1.  Per cliënt, per ruimte en per tijdsframe wordt eerst een boekingsdocument, en vervolgens een 

dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Het AGB SOK maakt hiervoor een standaardovereenkomst op 

die voldoet aan alle wettelijke bepalingen, alsook melding maakt van volgende elementen:  

- duur van de dienstverlening; 

- tarief van toepassing op de betrokken dienstverlening; 

- annuleringsregeling; 

- algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement.  

§ 2.  Elke gebruiker ontvangt na gebruik een duidelijke, schriftelijke afrekening.  

 

Artikel 14. Algemene voorwaarden 

§ 1.  De andere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende dienstverlening worden 

opgenomen in de algemene voorwaarden die gehanteerd worden voor de exploitatie van alle 

maatschappelijk vastgoed in exploitatie door het AGB SOK en het huishoudelijk reglement Safe Party 

Zone. De algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement Safe Party Zone zijn opgenomen in 

bijlage bij huidige overeenkomst (resp. bijlage 6 en bijlage 7) en voorzien ook de wettelijke 

verplichtingen van de gebruiker.  

§ 2.  Elke gebruiker neemt kennis van en stemt in met het de algemene voorwaarden ten laatste bij 

ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst waarbij het als bijlage wordt gevoegd.  

§ 3. In de algemene voorwaarden worden ook alle engagementen opgenomen die de organisator moet 

opnemen om te werken volgens de richtlijnen en regelgeving in de Stad Kortrijk en de 

hulpverleningszone PZ Vlas. Hiervan kunnen onder meer het ‘werken met Safe Partyzone’, de lokale 

politieverordening en de reglementering inzake ‘intake voor organisatoren’ worden opgenomen.  

 

Artikel 15. Informatieverstrekking naar de gebruikers 

Teneinde de reserveringen vlotter te laten verlopen en informatie te verschaffen aan gebruikers in 

verband met beschikbaarheid van zalen, engageert het AGB SOK zich tot het gebruik van een online 
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systeem dat per gebouw en per zaal specifieke technische gegevens vermeldt, alsook de gebruikers de 

mogelijkheid biedt om een reserveringsformulier in te vullen.  
 

Artikel 16. Financiële middelen voor de exploitatie 

De doelstelling is om met de exploitatie van alle gebouwen die in beheer van het AGB SOK zijn gegeven 

jaarlijks minstens break-even te draaien. De eerste jaren kan er echter sprake zijn van een negatief 

exploitatieresultaat voor wat betreft de exploitatie van de Fuifzaal. In de bijlage is een prognose voor 4 

jaar opgenomen (zie bijlage 8). Vervolgens zal het analytische resultaat van de exploitatie van de fuifzaal 

worden verrekend in een exploitatiebijdrage of betaling op basis van een driejarig gemiddelde in een 

verhouding van 50/50 tussen Stad Kortrijk en AGB SOK.  AGB SOK zal steeds de tarieven voorleggen aan 

de Gemeenteraad op basis van de kostprijs. Indien deze substantieel hoger liggen dan de benchmarkt 

zal dat expliciet meegedeeld worden.  

 

Artikel 17. Aanpalende partijen 

§ 1.  De Fuifzaal is een onderdeel van de NMBS-loods en dus ook een onderdeel van de gehele Campus 

Kortrijk Weide. De exploitatie van de Fuifzaal kan niet los gezien worden van de andere activiteiten op 

Campus Kortrijk Weide. Afspraken dienen gemaakt te worden met onder meer AGB Parko, Stad Kortrijk 

(BOD, evenementen …), Stad Kortrijk (Tranzit), exploitant zwembad … over de gezamenlijke 

voorzieningen en het gehele functioneren van de Campus Kortrijk Weide.   

Te dien einde engageert Stad Kortrijk zich om tweemaal per jaar een bijeenkomst te organiseren om 

zaken te bespreken. Daarenboven kan Stad Kortrijk ook ad hoc een overleg organiseren indien de 

omstandigheden hierom vragen of op uitdrukkelijk verzoek van een van de PARTIJEN.  

§ 2.  PARTIJEN engageren zich om bijeen te komen om tot een minnelijke regeling te komen indien AGB 

SOK door overmacht of een door Stad Kortrijk goedgekeurde belemmering de uitoefening van haar 

exploitatierechten onmogelijk of zeer moeilijk kan uitoefenen.  

Artikel 18. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die start bij ondertekening van huidige 

overeenkomst en eindigt tegelijkertijd met de beëindiging van de opstalrechtovereenkomst tussen 

PARTIJEN. 

 

Artikel 19. Toepasselijk recht – nietigheid  

§ 1.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  

§ 2. De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van de overeenkomst heeft 

geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De PARTIJEN verbinden zich er toe 

om – in geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst 

– met elkaar ter goede trouw te onderhandelen met het oog op de vervanging van de met nietigheid 

aangetaste bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling 

en het tussen PARTIJEN overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk benadert.  

 

Artikel 20. Geschillen  

§ 1. Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen.  

§ 2. Echter, alvorens een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank, zullen PARTIJEN alles in het 

werk stellen om – te goeder trouw en met inachtneming van de redelijke belangen van elke partij – met 
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elkaar te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling van dat geschil.  Daartoe zal de eisende 

partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de aard van het geschil en de 

mogelijke oplossingen. 

§ 3.  De PARTIJEN verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen 

minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij PARTIJEN akkoord gaan om direct het bepaalde onder § 1 

of 2 toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van drie deskundigen 

waarvan elke partij één expert aanduidt. Deze experten duiden vervolgens de derde expert aan die 

optreedt als voorzitter. Indien PARTIJEN binnen een termijn van vijf kalenderdagen hun deskundige niet 

aanduiden of indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde expert 

aanduiden, wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij. Dit deskundigencollege moet 

binnen een termijn van vijftien werkdagen na zijn aanstelling beslissen. Het college beslist niet als naar 

recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De kosten van de expertise zullen worden gedragen 

door beide PARTIJEN, elk voor de helft. 

 

 

 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Kortrijk op … (datum) in twee originele exemplaren, waarvan 

alle PARTIJEN erkennen één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

 

 

Namens Stad Kortrijk,  namens het AGB SOK,   

 

 

 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens 

Burgemeester  Voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK 

 

 

 

 

 

De heer Geert Hillaert,  mevrouw Tiene Castelein  

Stadssecretaris  Bestuurder AGB SOK   
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BIJLAGEN 

 

1. AKTE OPSTALRECHT, INCLUSIEF OPMETINGSPLAN (UITEENZETTING, ARTIKEL 1, §2) 
 
2. GEBRUIKSRECHTEN M.B.T. DE FUIFZAAL (ARTIKEL 1, §3) 
 
3. INFORMATIE OVER HET GEBOUW (ARTIKEL 3) 
 
4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD FUIFZAAL (ARTIKEL 9) 
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BIJLAGE 2. GEBRUIKSRECHTEN M.B.T. DE FUIFZAAL (ARTIKEL 1, §3) 
 
 

1. Gemeenschappelijke toegang Fuifzaal Kortrijk Weide/Tranzit 

 
a. Inrichting 

AGB SOK en Stad Kortrijk (Tranzit) zullen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de 
gebruikers van de Fuifzaal Kortrijk Weide en Tranzit geen schade kunnen veroorzaken aan de 
gemeenschappelijke toegangsbeuk. 
Wijzigingen aan de inrichting van de toegangsbeuk zullen steeds in onderling overleg tussen AGB SOK en 
Stad Kortrijk (Tranzit) worden doorgevoerd en moeten steeds in overeenstemming zijn met de 
exploitatieopdracht van partijen. In aansluiting op dit principe zullen – in gezamenlijk akkoord tussen AGB 
SOK en Stad Kortrijk (Tranzit) en rekening houdend met veiligheid en commerciële belangen – op een 
vaste plaats vendormachines (met uitsluiting van dranken en voeding) geplaatst worden in de 
gemeenschappelijke toegangsbeuk. Initiatieven tot overleg kunnen door beide partijen worden genomen, 
en zijn aan geen formele vormvereisten onderworpen. De resultaten van het onderling overleg moeten 
wel worden vastgelegd in een bondig en door beide partijen goedgekeurd verslag waarin concrete 
afspraken worden bestendigd.  
 
b. Exploitatie 

De gemeenschappelijke toegang van Fuifzaal Kortrijk Weide en Tranzit kan nooit op zich het voorwerp 
zijn van een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst vanuit de exploitatie van de Fuifzaal Kortrijk 
Weide, en evenmin van een afzonderlijke overeenkomst betreffende verhuur vanuit Stad Kortrijk 
(Tranzit), tenzij dat in onderling overleg tussen partijen wordt toegestaan.  
Wel kunnen beide partijen – zowel AGB SOK als Stad Kortrijk (Tranzit) – de gemeenschappelijke toegang 
gebruiken voor de organisatie van een Safe Party Zone, of een ander gebruik in het kader van een 
dienstverleningsovereenkomst betreffende Fuifzaal Kortrijk Weide of huurovereenkomst betreffende 
Tranzit. Echter, partijen zullen hiervoor steeds voorafgaandelijk onderling overleg plegen om te vermijden 
dat het gebruik van de toegangsbeuk door een gebruiker van de ene partij een belemmerende factor is 
in de exploitatie van de andere partij. 
 

2. Kelder fuifzaal  

 
In de kelder is ruimte voorzien voor : 
- Datalokaal:  back-up servers van Stad Kortrijk  

- Hoogspanningscabine: dienstig voor Campus Kortrijk Weide  

- Laagspanningscabine: dienstig voor Campus Kortrijk Weide  

- Warmtenet: dienstig voor de Fuifzaal 

- Water: dienstig voor Campus Kortrijk Weide 

Er is een afzonderlijke toegang naar de kelder. Die is voorzien van een badgesysteem. Verder is ook de 
toegang tot elk van voormelde lokalen in de kelder afzonderlijk een badgesysteem voorzien. Het 
toekennen van de badges, alsook de rechten van toegang tot de verschillende lokalen gebeurt door Stad 
Kortrijk, op verantwoordelijkheid van Stad Kortrijk, in overleg met de exploitant van de fuifzaal. Uiteraard 
wordt hierbij ook rekening gehouden met eventuele specifieke vereisten (zoals bijvoorbeeld voor toegang 
tot hoogspanningscabine).  

3. ASTRID-systeem 

Voor het gehele gebouw NMBS-loods, Tranzit en de Fuifzaal, wordt één ASTRID-systeem aangelegd. De 

kosten voor het beheer en onderhoud worden op basis van oppervlakte gedeeld door de betrokken 

partijen.   
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BIJLAGE 3. INFORMATIE OVER HET GEBOUW (ARTIKEL3) 

 

247/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 21 van 61 

 

  

248/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 22 van 61 

 

  

249/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 23 van 61 

 

 

 

250/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 24 van 61 

 

 

251/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 25 van 61 

 

252/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 26 van 61 

 

  

253/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 27 van 61 

 

 

254/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 28 van 61 

 

  

255/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 29 van 61 

 

 

256/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 30 van 61 

 

 

257/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 31 van 61 

 

 

258/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 32 van 61 

 

 

259/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 33 van 61 

 

 

260/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 34 van 61 

 

 

261/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 35 van 61 

 

262/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 36 van 61 

 

 

263/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 37 van 61 

 

264/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 38 van 61 

  

265/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 39 van 61   
266/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 40 van 61 

 

267/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 41 van 61 

  

268/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 42 van 61 

  

269/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 43 van 61 

  

270/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Fuifzaal 

 
 

definitieve tekst met bijlagen dd. 19/10/2016  Pagina 44 van 61 

 
lokaalnummer lokaalnaam/functie vloeroppervlakte vrije hoogte vloerpeil 

99.01 traphal 14.17m² 229 -2.56 

99.02 hoogspanningslokaal 10.81m² 229 -2.56 

99.03 warmtenet/water 13.10m² 229 -2.56 

99.04 laagspanningslokaal 20.40m² 229 -2.56 

99.06 datalokaal 15.47m² 229 -2.56 

100.01 inkom 202.17m² 408-825 0.00 

100.02 terras 75.82m² 408-825 0.00 

100.03 EHBO 29.00 m² 378 0.00 

100.04 inkom 49.59m² 360 0.00 

100.05 traphal 14.00m² 322 0.00 

100.06 sas 14.51m² 289 0.00 

100.07 sas 16.86m² 289 0.00 

100.07 sanitair mindervaliden 6.00m² 273 0.00 

100.08 fuifzaal 308.13m² 360-1005 0.00 

100.09 fuifzaal 328.09m² 360-1005 0.00 

100.10 bar 47.95m² 263 0.00 

100.11 bar 52.10m² 263 0.00 

100.12 sanitair mindervaliden 6.00m² 273 0.00 

100.13 traphal 4.86m² 273 0.00 

100.14 logistieke berging 40.29m² 263 0.00 

100.15 koelcel 8.94m² 263 0.00 

100.16 leeggoedberging 11.71m² 273 0.00 

100.17 vuilnisberging 14.48m² 263 0.00 

100.18 leeggoedberging 11.71m² 273 0.00 

100.19 koelcel 8.94m² 263 0.00 

100.20 logistieke berging 38.67m² 263 0.00 

100.21 traphal 6.30m² 273 0.00 

101.01 foyer 172.37m² 100-703 +4.08 

101.02 keuken 18.87m² 263 +4.08 

101.03 gang 13.40m² 276 +4.08 

101.04 sanitair dames 19.33m² 100-276 +4.08 

101.05 sanitair mindervaliden 5.26m² 100-276 +4.08 

101.06 sanitair heren 14.11m² 100-276 +4.08 

101.07 traphal 17.03m² 322 +4.08 

101.08 sanitair dames 16.55m² 260 +3.03 

101.09 gang 4.17m² 260 +3.03 

101.10 sanitair heren 10.57m² 260 +3.03 

101.11 technisch lokaal 99.03m² 260 +3.03 

101.12 mezzanine 59.14m² 260 +3.03 

101.13 mezzanine 64.27m² 260 +3.03 

101.14 gang 4.71m² 260 +3.03 

101.15 sanitair heren 9.01m² 260 +3.03 

101.16 sanitair dames 15.38m² 260 +3.03 

101.17 traphal 7.72m² 260 +3.03 

102.01 technisch lokaal 34.41m² 327-397 +7.14 

102.02 sanitair mindervaliden 4.80m² 327-397 +7.14 

102.03 gang 17.96m² 282-322 +7.14 

102.04 traphal 14.01m² 322 +7.14 

102.05 vergaderlokaal 25.80m² 187-279 +7.14 

102.06 loge 23.71m² 187-279 +7.14 
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BIJLAGE 4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD FUIFZAAL (ARTIKEL 9) 
 

BASISTARIEVEN FUIFZAAL 
 
De tarieven van de fuifzaal worden berekend op het 4e exploitatiejaar. Hierbij wordt aangenomen dat de eerste drie jaren 
het aantal evenementen langzaam groeit tot 135 evenementen in het 4e jaar. Voor deze eerste 3 jaren zal geen sprake zijn 
van een sluitende exploitatie en zal de stad via een exploitatiebijdrage het tekort aanvullen.  
 
De totale kostenstructuur voor de Fuifzaal, inclusief personeel, wordt ingeschat op circa € 325.000 voor het 4e exploitatiejaar.  
De prognose voor de opbrengsten in het vierde jaar gaat uit van 135 evenementen op jaarbasis als volgt verdeeld. Voor een 
neutrale exploitatie wordt voor de opbrengsten uitgegaan van een marge op de drankomzet en van 15% commerciële 
evenementen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tarieven zijn tot stand gekomen door de reële kostprijs zoveel mogelijk te minimaliseren, het rekenen op een hoge 
bezetting (70%) en het meerekenen van een commerciële omzet. Mochten deze prognoses niet gehaald worden, zullen op 
basis van de jaarlijkse evaluatie bijstellingen mogelijk zijn.  
 
De hieronder voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op volgende aannames: 

- Kosten voor de fuifzaal  € 325.000 per jaar 

- Handlingsmarge op drank 20% 

- BTW recuperatie op drank 

- Gemiddelde verkoopprijs drank  

- Volledige verkoopmarge drank voor de prioritaire gebruiker 

- Drankomzet 3 drankjes per bezoeker 

- Bezetting van de zaal 70% 

- 15% commerciële evenementen 

- Opslag commercieel tarief 40%  

- Bijkomende exploitatiebijdrage van de stad (jeugd) 

VOORGESTELDE TARIEVEN FUIFZAAL 

 

  

Fuifzaal Evenementen   

Foyer 250 p 50   

zaal 575 p 25   

zaal 1150 p 20   

zaal 575 + foyer 20   

zaal 1150 + foyer 20   

Fuifzaal zaal Per bezoeker 

Foyer 250 p € 200  excl. btw € 0.80 excl.  

zaal 575 p € 800 excl. btw  € 1.39 excl. 

zaal 1150 p € 2000 excl. btw € 1.74 excl. 

zaal 575 + foyer € 1000 excl. btw € 1.21 excl. 

zaal 1150 + foyer € 2200 excl. btw € 1.57 excl. 
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COMMERCIEEL TARIEF FUIFZAAL EN KORTINGEN 

Het commerciële tarief wordt berekend op basis van een maximale prijstoeslag van 40% voor 15% van het aantal 

evenementen. Als kortingen op de commerciële tarieven worden gehanteerd: 

 Korting non profit evenement 10% 
 Korting meerdere accommodaties        5 % per extra accommodatie 
 Korting herhaaldelijk gebruik   5 % per vastgelegde evenementen ( ook over meerdere jaren) 
 
Als maximum van de samengestelde kortingen geldt het basistarief. 
 
KOSTEN EXTRA DIENSTVERLENING (facultatief) 
 
Basis ondersteuning     inbegrepen in tarief  
Uurtarief extra ondersteuning   €  50,- excl. btw per uur (voorzien in contract) 
Bijzonder uurtarief  dienstverlening   €  80.- excl. btw per uur (onvoorzien extra noodzaak) 
(Ter vergelijking huidige retributietarieven :  basis € 33,- , zaterdag € 50,- , zondag €  66,- , toeslag nacht 25%) 

EXPLOITATIEBIJDRAGE STAD KORTRIJK 

Op basis van deze prognose zal voor de fuifzaal voor de eerste drie jaren gezamenlijk een exploitatiebijdrage van € 263.000 

nodig zijn, en vervolgens doorlopend ongeveer € 23.000. 
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BIJLAGE 5. OVEREENKOMST TUSSEN STAD KORTRIJK EN HOWEST (ARTIKEL 10) 
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BIJLAGE 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (ARTIKEL 14) 
 

INHOUD 
 
 
 
ALGEMEEN 2 
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ALGEMEEN 

 
ARTIKEL 1. VOORWERP 
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (‘AGB SOK’) stelt één of meerdere ruimtes – desgevallend 
met materialen – ter beschikking van de GEBRUIKER, die er op eigen initiatief en verantwoordelijkheid activiteiten en/of 
evenementen in kan organiseren (zoals recepties, banketten, voorstellingen, beurzen, congressen, conferenties, fuiven …), 
en dit steeds mét bijhorende dienstverlening van AGB SOK.  
 
ARTIKEL 2. BENAMING VAN RUIMTES DIE TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN MET DIENSTVERLENING 
CAMPUS KORTRIJK BUDA omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening:  

1. BUDASCOOP:  
ZAAL 1 (capaciteit: 270 personen)/ ZAAL 2 (capaciteit: 110 personen)/ ZAAL 3 (capaciteit: 150 personen)/ ZAAL 4 
(capaciteit: 96 personen)/ ZAAL 5 (capaciteit: 45 personen)/ BUDABAR (capaciteit: 120 personen)  

2. BUDATOREN:  
STUDIO 0 (capaciteit: 80 personen) / STUDIO 1 (capaciteit: 80 personen)/ STUDIO 3 (capaciteit: 60 personen)/ 
STUDIO 4 (capaciteit: 50 personen)/ STUDIO 5 (capaciteit: 50 personen) 

3. BUDAFABRIEK:  
CONFERENTIERUIMTE 1 (capaciteit: … personen)/ CONFERENTIERUIMTE 2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.1 
(capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.3 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 3.1 
(capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 1 (capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 2 (capaciteit: … 
personen) 

4. BROELKAAI 6:  
ORANJERIE (capaciteit: … personen) 

5. PAARDENSTALLEN (capaciteit: … personen) 
6. BROELTORENS:  

TOREN RECHTS (capaciteit: … personen)/ TOREN LINKS (capaciteit: … personen) 
CAMPUS KORTRIJK WEIDE omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening: 

1. FUIFZAAL:  
GROTE FUIFZAAL (capaciteit: 1200 personen) (op te splitsen in FUIFZAAL LINKS (capaciteit: 600 personen) en 
FUIFZAAL RECHTS (capaciteit: 600 personen)) 

2. FOYER: (capaciteit: 240 personen) 
Bij de terbeschikkingstelling van voormelde ruimtes wordt steeds toegang, sanitair, nooduitgangen en dergelijke begrepen. 
De terbeschikkingstelling met dienstverlening heeft betrekking op het gebruik van voormelde ruimtes, alsook op de 
bijhorende dienstverlening zoals uitdrukkelijk benoemd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Behoudens 
andersluidende, uitdrukkelijke overeenkomst maken andere ruimtes geen deel uit van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. 
Om elke verwarring te vermijden, mag de GEBRUIKER in de omgang met zowel AGB SOK als derden, uitsluitend de hierboven 
geciteerde benamingen gebruiken. Echter, dit kan slechts om de plaats aan te duiden waar de door hem georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen plaatsvinden. Elk ander gebruik van de naam of afbeelding van de verschillende entiteiten 
van ‘AGB SOK’ of de betrokken gebouwen (met uitzondering van indoor foto’s van eigen activiteiten en/of evenementen), 
moet het voorwerp uitmaken van een expliciete aanvraag bij AGB SOK. Het is in elk geval verboden voormelde benamingen 
op een zodanige wijze te gebruiken dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het betrokken activiteiten en/of 
evenementen worden ingericht door de exploitant van de betrokken ruimtes of door ‘Stad Kortrijk’, hetzij in samenwerking 
met of onder bescherming van voornoemde.  
 

DIENSTVERLENING EN FINANCIËLE AFSPRAKEN 

 
ARTIKEL 3. TERBESCHIKKINGSTELLING MET DIENSTVERLENING 
De prijs voor de terbeschikkingstelling met dienstverlening omvat het gebruik van de ruimtes die er uitdrukkelijk het voorwerp 
van zijn, evenals de volgende basisdiensten : 

 terbeschikkingstelling van de gemeenschappelijke zones; 
Het betreft hier onder meer onthaal, (toe)gangen, noodwegen …  

 terbeschikkingstelling van het aanwezige meubilair; 
Het betreft hier de terbeschikkingstelling conform de uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Achteraf plaatst de 
GEBRUIKER het gebruikte meubilair terug in de oorspronkelijke opstelling.  
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 verwarming 
De kosten voor de verwarming van de ruimtes, die ter beschikking van de GEBRUIKER worden gesteld, zijn 
inbegrepen in het basistarief. AGB SOK zorgt voor de besturing van de verwarmingsinstallaties. Hierbij zal maximaal 
rekening worden gehouden met de richtlijnen van de GEBRUIKER.  

 elektriciteit 
De kosten van het elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in het basistarief, voor zover deze binnen een ‘normaal 
verbruik’ vallen. ‘Abnormaal verbruik’ blijkt uit het inplantingsplan overeenkomstig artikel 7 en wordt op voorhand 
besproken met de GEBRUIKER. 

 eindschoonmaak  
De GEBRUIKER is verplicht het afval van de inrichting en versiering van de ruimtes (hout, tapijt, karton …) en afval 
van de activiteiten en/of evenementen zelf (bekers, promotiemateriaal …) op eigen initiatief en op eigen kosten te 
verwijderen. De ruimtes dienen schoongeveegd achtergelaten te worden zodat de ruimtes met de gebruikelijke 
schoonmaaktoestellen kunnen worden schoongemaakt.  
De GEBRUIKER kan andere afspraken maken met het AGB SOK in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Indien 
hierover echter geen andere afspraken werden gemaakt, en de GEBRUIKER laat na de ruimtes proper achter te 
laten  overeenkomstig deze bepaling, wordt het nodige gedaan door AGB SOK met toepassing van de geldende 
tarieven, alsook van een forfaitaire schadevergoeding, dit omdat het AGB SOK niet de nodige maatregelen heeft 
kunnen nemen om dit te organiseren en er onverwacht en dringend poetswerk moet gebeuren teneinde de 
betrokken ruimtes terug proper te maken voor volgende terbeschikkingstellingen met dienstverlening.  

 Billijke vergoeding 
In de FUIFZAAL is de Billijke Vergoeding, inclusief dansgelegenheid, inbegrepen in het basistarief.  
In de BUDASCOOP, BUDAFABRIEK en BUDATOREN is de Billijke Vergoeding inbegrepen in het tarief voor zover de 
activiteiten en/of evenementen zonder dansgelegenheid worden georganiseerd. Indien er in deze gebouwen een 
dansgelegenheid wordt georganiseerd moet er door de GEBRUIKER rechtstreeks met de Billijke Vergoeding een 
aparte regeling worden getroffen.  
In geval de GEBRUIKER beslist om muziek (voor- of achtergrond) te laten (af)spelen, moet de GEBRUIKER contact 
opnemen met AGB SOK. Bovendien moet de GEBRUIKER contact opnemen met SABAM voor het bekomen van de 
toelating en het rechtstreeks regelen van de auteursrechten die eraan verbonden zijn.  
Het AGB SOK kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele ontbreken van een 
overeenkomst voor de Billijke Vergoeding of SABAM, of in geval van een onvolledige of ontoereikende dekking voor 
de Billijke Vergoeding of SABAM.  

 Safe Party Zone 
Safe Party Zone zit in het basistarief voor de FUIFZAAL. De reglementen dienaangaande, en de aanwijzingen van het 
AGB SOK zijn verplicht te volgen.  

Worden onder meer afzonderlijk doorgerekend aan de GERBUIKER: 

 Technische prestaties en materialen;  

 Abnormaal verbruik elektriciteit; 

 Bijkomende schoonmaak; 
Tarief afhankelijk in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST vastgelegd of niet 

 Dranken en spijzen; 
Dranken en spijzen moeten verplicht afgenomen worden bij het AGB SOK, tenzij andersluidende overeenkomst.  

 Beschadigingen; 
Beschadigingen aan de ter beschikking gestelde goederen (roerende, onroerende en materieel) zullen aangerekend 
worden aan de GEBRUIKER op basis van de door de PARTIJEN tegensprekelijk opgestelde plaatsbeschrijving (artikel 
12). De GERBUIKER wordt aangespoord om zich voldoende te laten verzekeren.  

 Kosten ontstaan door de toepassing van maatregelen getroffen in het belang van goede orde en veiligheid; 

 Belastingen rechtstreeks inherent aan de activiteiten en/of evenementen; 

 alle andere kosten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opbouw, ontruiming en realisatie van de 
activiteiten en/of evenementen. 

Informatie over de tarieven en de beschikbaarheid van de betrokken ruimtes kan de GEBRUIKER raadplegen op de website 
van het AGB SOK. 
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ARTIKEL 4. DIENSTEN IN EXCLUSIEF BEHEER VAN AGB SOK  
Bepaalde diensten zijn in exclusief beheer van AGB SOK en dient de GEBRUIKER exclusief af te nemen bij AGB SOK, tenzij 
andersluidende overeenkomst. Het betreft dranken en spijzen, technieken (afhankelijk van de accommodatie), 
eindschoonmaak, internet en telefonie, herstel van vastgestelde schade na beëindiging van de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening.  
 
ARTIKEL 5. FACTURATIE, BETALINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 
Bij ondertekening van het BOEKINGSDOCUMENT wordt een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 20% van de totale 
waarde van de geboekte dienstverlening, dit met een minimum van 40 euro. Bij het sluiten van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST wordt een voorschotfactuur opgemaakt van 50% van de totale waarde van de geboekte 
dienstverlening, met een minimum van 40 euro. De slotfactuur met een afrekening wordt opgemaakt van zodra het verbruik 
en alle andere elementen die nodig zijn voor de eindfactuur, gekend zijn.  
Alle bedragen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturen zijn betaalbaar 1 maand na factuurdatum, eveneens 
tenzij anders vermeld. In geval van niet-tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest 
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke verwijlinterest. Er zal ook een administratieve kost aangerekend worden van 10 euro 
per document. 
Een klacht betreffende een factuur, om het even welke, kan slechts ontvankelijk zijn en in aanmerking worden genomen 
indien hij schriftelijk gesteld is en binnen de betalingstermijn van de factuur is ingediend.  
 

HET BOEKEN VAN EEN ACTIVITEIT EN/OF EVENEMENT  

 
ARTIKEL 6. VOORBOEKMOMENT – OPTIE – BOEKINGSDOCUMENT – DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  
CAMPUS KORTRIJK WEIDE 
Voor wat betreft de FUIFZAAL organiseert AGB SOK éénmaal per jaar een VOORBOEKMOMENT waarbij de prioritaire 
GEBRUIKERS als eerste toegang krijgen tot de boekingskalender van de betrokken ruimtes in de FUIFZAAL. De categorieën 
van prioritaire GEBRUIKERS, alsook de datum en het verloop van het VOORBOEKMOMENT wordt beschreven op de website 
van het AGB SOK. Na het VOORBOEKMOMENT kunnen aanvragen voor boekingen door prioritaire en andere GEBRUIKERS 
gebeuren via het online-systeem van het AGB SOK.  
CAMPUS KORTRIJK BUDA EN CAMPUS KORTRIJK WEIDE  
Voor alle ruimtes geldt dat elke boeking wordt vastgelegd in een BOEKINGSDOCUMENT dat op straffe van verval van de 
boeking (en alle bijhorende afspraken) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ondertekend moet worden terugbezorgd aan 
het AGB SOK. Zolang partijen het BOEKINGSDOCUMENT niet hebben ondertekend, is sprake van een niet-bindende OPTIE, 
die maximum 30 kalenderdagen kan worden aangehouden, waarna het van rechtswege als niet-bestaande wordt beschouwd.  
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, 
organiseert AGB SOK in de voormelde periode, tussen de plaatsing van de OPTIE en de ondertekening van het 
BOEKINGSDOCUMENT, een intakeprocedure van de GEBRUIKER. Tijdens die intakeprocedure wordt de aanvraag gescreend. 
Deze screening kan tot gevolg hebben dat bijkomende voorwaarden worden opgelegd aan de GEBRUIKER aangaande zijn 
activiteiten en/of evenementen.  
Ten laatste twee maand vóór de activiteiten en/ of evenementen én voorafgaandelijk aan het publiek aankondigen van de 
activiteiten en/of evenementen, dienen alle afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling met dienstverlening in 
een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te worden vastgelegd. Niet-ondertekening van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ten laatste twee maand voor de activiteiten en/of evenementen wordt aanzien als een 
annulering van de activiteiten en/of evenementen, en geeft de toepassing van de bepalingen inzake annulering tot gevolg 
(zie artikel 22).  
Het BOEKINGSDOCUMENT en de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST zijn pas definitief aanvaard door AGB SOK – en kunnen 
dus pas in werking treden – na ondertekening ervan door alle PARTIJEN.  
 

VOORAFGAANDELIJK AAN HET SLUITEN VAN EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  

 
ARTIKEL 7. INPLANTINGSPLAN 
Om redenen met betrekking tot veiligheid en technische specificaties kan een inplantingsplan worden gevraagd aan de 
GEBRUIKER met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen. Die mogelijkheid wordt voorzien in het 
BOEKINGSDOCUMENT.  
Voor de opmaak van het INPLANTINGSPLAN gebruikt de GEBRUIKER een basisplan van de ruimtes van AGB SOK waarop alle 
(nood)uitgangen en de brandblusinstallaties aangeduid staan.  Bij het opmaken van het INPLANTINGSPLAN en de inrichting 
van de ruimtes dient de GEBRUIKER er op toe te zien dat voorliggende algemene voorwaarden gerespecteerd worden, en in 
het bijzonder artikel 13 betreffende de inrichting en versiering van de ruimtes. 
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Het ontwerp van het INPLANTINGSPLAN wordt ten laatste 1 maand voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST (en dus uiterlijk 3 maand voorafgaandelijk aan de activiteiten en/of evenementen) ter 
goedkeuring overgemaakt aan AGB SOK. Het AGB SOK kan eisen dat aan het betrokken inplantingsplan of aan de uitvoering 
van het inplantingsplan ter plaatse, wijzigingen worden aangebracht die zij nuttig oordeelt voor de eerbiediging van de 
voorschriften en de reglementeringen. Dit kan onder meer gaan over beschermingsmaatregelen die zich opdringen in functie 
van de aard van de activiteiten en/of evenementen, zoals het aanleveren van supplementaire draagbare blusapparaten. 
Desgevallend wordt ook de security aangeduid op het INPLANTINGSPLAN. 
 
ARTIKEL 8. SAFE PARTY ZONE EN EVENEMENTENFICHE 
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, zal het 
systeem SAFE PARTY ZONE opgelegd worden. Alle informatie omtrent SAFE PARTY ZONE kan digitaal opgevraagd worden via 
een link op de website van het AGB SOK. Het al dan niet toepassen van het SAFE PARTY ZONE-systeem wordt vastgelegd in 
het BOEKINGSDOCUMENT. 
Afhankelijk van het karakter van de activiteiten en/of evenementen kan voorafgaandelijk aan het tekenen van een 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST aan de GEBRUIKER gevraagd worden om onder meer een EVENEMENTENFICHE in te 
vullen. Om redenen met betrekking tot de veiligheid en technische specificaties van de activiteiten en/of evenementen 
kunnen bijkomende maatregelen worden opgelegd aan de GEBRUIKER. Alle bijkomende interne veiligheidsvoorschriften 
opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de lokale brandweer of AGB SOK dienen te worden nageleefd.  
 
ARTIKEL 9. PUBLICITEIT 
Alle publiciteit in de ruimtes die worden geëxploiteerd door AGB SOK, wordt verzorgd door het AGB SOK. AGB SOK verbiedt 
elke affichage in de ter beschikking gestelde ruimtes. De GEBRUIKER heeft geen enkel recht op publiciteit binnen de ter 
beschikking gestelde ruimtes en ziet er op toe dat geen enkele affiche van de betrokken activiteiten en/of evenementen 
wordt geplakt in strijd met deze voorwaarden.  
Door de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geeft de GEBRUIKER aan AGB SOK de toestemming om 
gedurende de activiteiten en/of evenementen foto’s te nemen. AGB SOK op zijn beurt verbindt er zich toe deze foto’s enkel 
te gebruiken ter promotie van AGB SOK en haar RUIMTES.  
 

DE EIGENLIJKE ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 

 
ARTIKEL 10. ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER mag in de ter beschikking gestelde ruimtes enkel die activiteiten en/of evenementen organiseren die 
uitdrukkelijk vermeld zijn in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER dient er van bij het eerste contact met 
het AGB SOK nadrukkelijk naar te verwijzen, en de activiteiten en/of evenementen dienen als dusdanig te worden opgenomen 
in de aanvraag. Het AGB SOK (raad van bestuur) behoudt zich het recht voor om een GEBRUIKER te weigeren via een 
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.  
Als de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER een ander karakter blijken te hebben dan hetgeen werd opgegeven 
in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, heeft het AGB SOK het recht de activiteiten en/of evenementen (of delen ervan) 
te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding voor de GEBRUIKER. In dergelijk geval is de bepaling inzake annulering 
van toepassing (artikel 22).  
Het AGB SOK is gerechtigd in haar ruimtes tegelijkertijd diverse activiteiten en/of evenementen te (laten) organiseren. Dit 
kan enkel in de mate dat dit de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER niet onmogelijk maakt. Bovendien wordt 
dit op voorhand met de betrokken GEBRUIKERS besproken. 
 
ARTIKEL 11. BEZETTING 
De bezetting van de ruimtes die met dienstverlening ter beschikking worden gesteld, wordt slechts toegelaten op de data en 
tijdstippen vastgesteld in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Tegen het ontruimingsmoment moeten de ter beschikking 
gestelde ruimtes en hun omgeving volledig ontruimd zijn. Een kortere bezetting geeft geen enkel recht op prijsvermindering. 
Een langere bezetting daarentegen zal aanleiding geven tot een supplement berekend pro rata temporis. Dit kan uiteraard 
slechts in de mate dat de betrokken ruimte beschikbaar is en mits uitdrukkelijk akkoord van AGB SOK.  
De GEBRUIKER moet de bewaking verzekeren van de ruimtes die het voorwerp uitmaken van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST gedurende de volledige duur van de bezetting, zowel overdag als ’s nachts. AGB SOK 
kan nooit als bewaarnemer worden beschouwd van goederen van de GEBRUIKER (of derden die met de GEBRUIKER 
samenwerken in welke hoedanigheid ook) en kan dan ook geenszins aangesproken worden voor de gebeurlijke verliezen van 
of schade aan deze goederen. Desgewenst kan de GEBRUIKER de betrokken goederen laten verzekeren. 
AGB SOK houdt zich het recht voor om na de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST veranderings-, 
herstellings- en inrichtingswerken uit te voeren in de betrokken ruimtes, zonder dat de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening van de ruimtes door de GEBRUIKER in gevaar wordt gebracht. AGB SOK zal hiervoor contact opnemen met 
de GEBRUIKER om te uit te leggen welke aanpassingen doorgevoerd worden. De GEBRUIKER kan geen aanspraak maken op 
eender welke schadevergoeding omwille van wijzigingen die hierdoor aangebracht worden aan de terbeschikkinggestelde 
ruimtes.  
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Indien AGB SOK de voorziene ruimte(s) of de voorziene dienst(en) op de voorziene dag en/of het voorziene uur, wegens een 
geval van overmacht onmogelijk ter beschikking kan stellen of kan leveren aan de GEBRUIKER, blijft haar 
verantwoordelijkheid strikt beperkt tot het terugbetalen van de door de GEBRUIKER vooraf gestorte sommen. AGB SOK zal 
in elk geval de nodige maatregelen nemen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.  
 
ARTIKEL 12. PLAATSBESCHRIJVING 
Op de in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorziene tijdstippen wordt door PARTIJEN een plaatsbeschrijving 
opgemaakt. Indien de GEBRUIKER verzuimt te komen of zich te laten vertegenwoordigen, wordt de plaatsbeschrijving geacht 
te zijn opgemaakt op tegensprekelijke wijze en wordt de GEBRUIKER geacht onherroepelijk te verzaken aan enige betwisting 
ervan.  
Behoudens de vaststellingen vermeld op de plaatsbeschrijving, erkent de GEBRUIKER de ruimtes in goede staat van 
onderhoud te hebben ontvangen. De GEBRUIKER zal verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade die wordt berokkend 
aan de ter beschikking gestelde goederen en materialen tijdens de bezetting van de ruimtes.  
AGB SOK zal desgevallend de aangerichte schade herstellen en het bedrag van de kosten factureren aan de GERBUIKER. 
Hetzelfde geldt voor de kosten met betrekking tot het ontruimen van de ruimtes. 
 
ARTIKEL 13. INRICHTING EN VERSIERING RUIMTES 
Bij de inrichting van de ruimte met het oog op de activiteiten en/of evenementen moet de GEBRUIKER steeds rekening 
houden met de volgende richtlijnen: 
Voor aanvang van de activiteiten en/of evenementen 

- Het gebruik van eventuele elektrische installaties dient vooraf gemeld te worden. De GEBRUIKER dient er eveneens 
voor te zorgen dat deze elektrische installaties en de aansluitingen, de nodige keuringen hebben en voldoen aan 
alle reglementen ter zake, en dit vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Elke installatie die niet 
voldoet aan de gestelde eisen wordt geweigerd, zonder verhaal tegenover AGB SOK, en dient aangepast te worden 
vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Zo niet behoudt AGB SOK zich het recht om de opening 
van de activiteiten en/of evenementen te verdagen tot de installatie is goedgekeurd. 

- Voorafgaand aan het ondertekenen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST moet de toestemming worden 
gevraagd aan AGB SOK voor het plaatsen van keukeninstallaties. Indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming werd 
verleend kunnen keukeninstallaties uitsluitend op elektrische energie werken. Een gekeurd draagbaar 
brandblusapparaat van 5 kg CO2 moet in haar nabijheid opgesteld zijn. Bovendien dient de vloer in de keukenruimte 
met beschermende vloerbekleding te worden bedekt. Frituurpannen en toestellen die werken op butaan of 
propaan zijn in de gebouwen niet toegestaan. 

- Bij het uitstallen van motoren met interne verbranding dient de GEBRUIKER de technische dienst van AGB SOK 
hiervan op de hoogte te brengen teneinde een afvoer van de verbrande gassen te bekomen. 
Op de aanvraag dienen de volgende punten vermeld te worden: 

o alle technische gegevens van de motor; 
o de ligging en de overwogen aanpassing; 
o de aard van de materialen; 
o vermogen van de apparaten die op de motor aangesloten zijn. 

- AGB SOK geeft, in samenwerking met de bevoegde brandweer, toestemming tot het ontsteken van de motoren. 
Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen opgelegd worden. 

Tijdens de bezetting van de ruimtes 
- Tijdens de opbouw, tijdens de activiteiten en/of evenementen, en tijdens de afbouw moeten de ruimtes 

genummerd of benoemd worden zoals op het INPLANTINGSPLAN (ook desgevallend de compartimenten). 
-  Op geen enkel moment mag er een belemmering ontstaan voor het zicht op of de toegang tot de nooduitgangen, 

blusinstallaties of doorgangen. Tijdens de openingsuren van de activiteiten en/of evenementen mogen de 
nooddeuren niet op slot zijn en moeten die onmiddellijk kunnen geopend worden. 

- Op geen enkel moment mag een belemmering ontstaan voor het normaal functioneren van verwarming en 
ventilatie. 

-  De GEBRUIKER dient rekening te houden met de bestaande situatie voor alle aansluitingen op het net van 
elektriciteit, gas, water … 

- De GEBRUIKER dient er op toe te zien dat er op geen enkele wijze schade wordt toegebracht aan de betrokken 
ruimtes, hinder wordt veroorzaakt voor de exploitatie, of personen en/of goederen in gevaar worden gebracht 
(rechtstreeks of onrechtstreeks).   

- In geen geval kunnen gaten geboord of geschroefd worden. Het wordt de GEBRUIKER verboden om spijkers, nagels, 
kleefband of enige andere dingen aan te brengen op de muur zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
AGB SOK.   
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- De GEBRUIKER dient voor alle inrichting brandvrij (gemaakt) materiaal te gebruiken; 
o Gebruik van verf 

Olieverven, lakken of andere bedekkingen die dezelfde brandrisico’s vertonen, zijn uitsluitend toegestaan 
op materialen van het type A1. 

o Verplichte materialen 
Bij opbouw van eender welke constructie mag enkel gebruik worden gemaakt van twee materialen: 
1. Vervaardigd van het type A0 en A1 met norm NBN 21-203 
2. bestaande uit natuur-, samengesteld- of geagglomereerd hout met een minimumdikte van 15mm. 

Alle gebruikte materialen zijn voorzien van een certificaat waarin de brandvrijheid van het materiaal bevestigd 
wordt. 
Indien het materiaal brandvrij gemaakt werd, dienen de volgende punten vermeld te worden op het certificaat: 

1. de aard van de gebruikte producten en de behandelingsdatum; 
2. de werkzaamheidsduur van de behandeling en de eventueel te treffen voorzorgsmaatregelen om 

deze werkzaamheidsduur te behouden. 
AGB SOK of de bevoegde brandweer kan steeds dit certificaat ter controle eisen. 

- Vrij hangende decoratiematerialen, gordijnen, velum e.d. mogen gebruikt worden indien de organisator tevens met 
de volgende punten rekening houdt: 

o de materialen moeten gewaarborgd brandvrij zijn; 
o ze moeten verwijderd zijn van elke warmtebron. 

- Alle eventuele tijdelijke constructies moeten volledig zelfdragend zijn zonder ophanging aan en steun tegen muren 
en plafonds. Afwijkingen zijn enkel mogelijk op verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER en mits voorafgaande 
goedkeuring van AGB SOK. een verzoek tot afwijking wordt ten laatste twee weken voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorgelegd aan AGB SOK, met vermelding van alle details die een volledig 
beeld schetsen van het voorwerp van de aanvraag.  

- Alle constructies voor tijdelijk gebruik zoals o.m. podia en tribunes, worden opgebouwd met materialen van het 
type A2, die in goede staat verkeren. Houten vloeren, trappen en andere elementen zijn stevig verbonden met 
elkaar. 
De vrije ruimtes onder podia, tribunes, e.d. mogen noch toegankelijk zijn voor het publiek, noch brandbaar 
materiaal bevatten. De constructie moet een draagkracht hebben die ruim voldoende is om de voorwerpen of 
personen waarvoor ze bestemd zijn, te kunnen dragen. Constructies zoals tribunes, stellingen, trappen, 
takelinstallaties … moeten worden opgetrokken in materialen die gekeurd zijn door een erkend controlebureau. 
Indien AGB SOK dit nodig acht in het kader van de veiligheid, zullen deze constructies ter plaatse moeten worden 
gecontroleerd door een erkend controlebureau.  

- Verpakkingen dienen buiten de gebouwen (of mits schriftelijke toestemming in afzonderlijke ruimtes) opgeslagen 
te worden. Afval, papier, karton en ander brandbaar materiaal, bestemd voor afval, dient regelmatig ontruimd te 
worden uit de ruimtes en hun omgeving. Kisten, vaten en verpakkingen mogen zich niet in of achter de constructies 
bevinden. Verpakkingen, die geen inhoud meer bevatten, moeten onmiddellijk verwijderd worden. 
Indien de GEBRUIKER of derden waarmee de GERBUIKER samenwerkt zich niet aan de regels houdt, heeft AGB SOK 
het recht om zelf het afval en de verpakkingen te verwijderen. Dit gebeurt op kosten en op risico van de GEBRUIKER. 

- Explosieve en licht ontvlambare artikelen mogen niet tentoongesteld worden. Opblaasbare ballonnen met 
brandbaar of giftig gas mogen binnen de gebouwen noch tentoongesteld, noch uitgedeeld worden. 

- Het is verboden gasflessen met giftige of brandbare gassen te stockeren in de overdekte ruimtes: butaan- of 
propaangasflessen zijn verboden! 

- Voor activiteiten en/of evenementen waarbij aarde, zand, keien e.a. binnen worden gebruikt, moeten speciale 
voorzieningen getroffen worden om vervuiling van rioleringen, waterafvoer, kabelgoten e.d. te vermijden. Deze 
voorzieningen zijn ten laste van de GEBRUIKER. Daarnaast wordt speciale aandacht gevraagd voor de volledige 
verwijdering ervan met inbegrip van het stof. Om deze supplementaire schoonmaak uit te voeren, dient de 
GEBRUIKER beroep te doen op de door AGB SOK bevoegd verklaarde diensten. 

- De GEBRUIKER dient alle voorschriften betreffende de activiteiten en/of evenementen na te leven (zoals 
beschreven in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, de algemene voorwaarden, en alle andere afspraken tussen 
PARTIJEN met betrekking tot de betrokken activiteiten en/of evenementen). De aandacht van de GEBRUIKER wordt 
er speciaal op gevestigd dat het niet-naleven van deze aanwijzingen hem bloot stelt aan het risico om op eigen 
kosten zijn constructies te moeten afbreken en te herbouwen. 
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ARTIKEL 14. VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE NEMEN DOOR DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER verbindt zich er toe het veiligheidsplan, het evacuatieplan en de afspraken van de vergaderingen voor 
veiligheid, georganiseerd ter gelegenheid van de betreffende activiteiten en/of evenementen, na te leven.  
Ten laatste 1 maand voor de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  De plannen en het draaiboek met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen; 
- De lijst van aannemers, onderaannemers en exposanten met wie de GEBRUIKER samen werkt of wenst samen te 

werken en van hun eventuele onderaannemers;  
Bij aanvang van de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  Een kopie van alle verslagen die door een controleorganisme moeten worden afgeleverd (onder andere een keuring 
van de elektrische aansluitingen); Het AGB SOK laat jaarlijkse een controle van de ophangingen uitvoeren door een 
erkend keuringsorganisme. 

Indien AGB SOK vaststelt dat de GEBRUIKER zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, dan kan AGB SOK de GEBRUIKER de 
toegang tot de inrichting van AGB SOK ontzeggen en/of zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de GEBRUIKER. 
De GEBRUIKER zal de wetgevingen en veiligheidsvoorschriften doen naleven door zijn onderaannemers en door derden die 
deelnemen aan de door de GEBRUIKER georganiseerde activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER is steeds gehouden 
elke inbreuk door een van zijn (onder)aannemers of derden onmiddellijk te melden aan AGB SOK. Het AGB SOK is gerechtigd 
een dergelijke derde de toegang tot de ruimtes van AGB SOK te ontzeggen wanneer deze partij de veiligheidsverplichtingen 
niet of gebrekkig naleeft. 
De GEBRUIKER is gehouden om gedurende de volledige duur van de door hem georganiseerde activiteiten en/of 
evenementen zich te verzekeren van voldoende EHBO-voorzieningen die te verwachten zijn voor de schaal van de activiteiten 
en/of evenementen. Voor de FUIFZAAL is er een specifieke ruimte beschikbaar als EHBO-post.  
 
ARTIKEL 15. VRIJE TOEGANG EN DOORGANG  
De GEBRUIKER noteert dat alle personen die in het bezit zijn van een permanente toegangskaart of badge van AGB SOK, de 
fuifcoach en de veiligheidsdiensten het recht hebben de ter beschikking gestelde ruimtes te betreden zonder inkomgeld te 
betalen indien zij ter plaatse zijn voor de uitoefening van de taken waarvoor ze de toegangskaart of badge hebben gekregen.  
De GEBRUIKER moet op elk ogenblik vrije toegang verlenen tot de gebouwen van AGB SOK aan de voertuigen van leveranciers, 
concessionarissen en technische diensten van AGB SOK, wel te verstaan dat AGB SOK erover zal moeten waken de 
bewakingsdienst van de GEBRUIKER te verwittigen welke leveranciers en technische diensten van deze vrije toegang gebruik 
mogen maken.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

 
De GERBUIKER is verantwoordelijk voor het goed verloop van de activiteiten en/of evenementen, zowel voor zichzelf, als 
voor de door hem ingeschakelde (onder)aannemers en andere derden.  
 
ARTIKEL 16. NALEVING GELDENDE WETGEVING 
Uiteraard is de GEBRUIKER gehouden alle geldende wetgeving te respecteren die van toepassing is bij de organisatie van 
zijn/haar activiteiten en/of evenementen, zoals onder meer:  

- De welzijnswetgeving;  
De GEBRUIKER zal AGB SOK steeds de nodige informatie geven betreffende eventuele risico's voor het welzijn op 
het werk, alsmede de preventiemaatregelen voor de activiteiten en/of evenementen, voor zover deze relevant 
kunnen zijn voor de exploitatie door AGB SOK. 

- Rookverbod;  
In alle ruimtes en doorgangen van AGB SOK geldt er een algemeen rookverbod. De GEBRUIKER verplicht zich ertoe 
dit aan alle medewerkers, contractanten en derden te melden en dit rookverbod te doen naleven gedurende het 
volledige traject van de activiteiten en/of evenementen (m.a.w. vanaf de start van de opbouw van de activiteiten 
en/of evenementen tot en met de beëindiging van de ontruiming). 

- Wetgeving inzake alcohol;  
De GEBRUIKER moet toezien dat de wetgeving inzake alcohol gerespecteerd wordt. Zo dient de GEBRUIKER er – 
zowel bij verkooppunten als bij verbruik in de ter beschikking gestelde ruimtes – op toe te zien dat de 
leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren wordt nageleefd  (geen alcohol voor -16 
jarigen, geen sterke drank voor -18 jarigen). Dranken mogen in elk geval niet worden geschonken, aangeboden of 
meegenomen buiten de daartoe voorziene ruimtes. 
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- Wetgeving inzake verdovende middelen; 
Het gebruik evenals het binnenbrengen van verdovende middelen in de ter beschikking gestelde ruimtes is ten 
strengste verboden. Indien bij controle door bevoegde instanties overtredingen worden vastgesteld, vallen deze 
volledig onder de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER. 

- Wetgeving inzake geluidsnormen; 
De GEBRUIKER waakt erover dat zijn activiteiten en/of evenementen geen overschrijding veroorzaken van de 
geluidsnormen, geldend voor de ter beschikking gestelde ruimtes, en zorgt desgevallend zelf voor meldingen en 
toelatingen. Op vraag van de hiertoe aangestelde van AGB SOK worden de nodige toelatingen voorgelegd en/of 
metingen en registraties uitgevoerd. Desgevallend zal de GEBRUIKER tevens moeten voorzien in oordopjes voor de 
deelnemers aan de activiteiten en/of evenementen.  

- De wetgeving inzake preventie legionella;  
De GEBRUIKER zal zijn medewerkers, (onder)aannemers en eventuele exposanten van de door de GEBRUIKER georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen steeds tijdig en volledig informeren over alle voorwaarden en voorschriften. 
In geen geval aanvaardt het AGB SOK de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van overtredingen van enige wetgeving door 
de GEBRUIKER en/of derden die hij voor de activiteiten en/of evenementen heeft gecontracteerd. Eventuele sancties, onder 
welke vorm ook, zijn ten laste van de GEBRUIKER. Bovendien behoudt AGB SOK zich het recht voor een schadevergoedingen 
te vorderen van de GEBRUIKER ter dekking van de schade die door de niet-naleving van de voornoemde wetgeving aan AGB 
SOK zou zijn berokkend, met inbegrip het verlies aan imago en faam welke zouden voortvloeien uit de onwettige praktijken 
te wijten aan de GEBRUIKER of derden die in zijn opdracht, of omwille van de activiteiten en/of evenementen tussenkomen. 
 
ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID 
De GEBRUIKER organiseert de activiteiten en/of evenementen op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid. AGB SOK kan 
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die hieruit voortvloeien. Alle maatregelen die 
door AGB SOK of door zijn tussenkomst worden getroffen (bijvoorbeeld door toestemmingen te verlenen of 
nazichten/controles te verrichten), ontslaan de GEBRUIKER geenszins van zijn verantwoordelijkheden en kunnen in geen 
enkel geval een verschuiving van verantwoordelijkheid teweegbrengen ten nadele van AGB SOK.  
De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak ervan (met inbegrip van schade die berokkend werd 
door (onder)aannemers en/of exposanten van de GEBRUIKER en met inbegrip van schade door vandalisme), die werd 
veroorzaakt tijdens zijn activiteiten en/of evenementen – periode van opbouw en ontruiming inbegrepen – aan de volledige 
infrastructuur, met inbegrip van alle ruimtes en lokalen die niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. AGB SOK zal 
de eventuele schade geheel of gedeeltelijk zelf laten herstellen en de kosten in rekening brengen van de GEBRUIKER. 
Bij elk schadegeval moet de organisator AGB SOK hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en onverwijld alle juiste, 
volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden van het schadegeval. Bij schadegeval moet de 
GEBRUIKER op eigen kosten en verantwoordelijkheid alle schadebeperkende maatregelen nemen om verdere gevolgen van 
het schadegeval zoveel mogelijk te beperken. Herstellingswerken zelf worden exclusief door AGB SOK verzorgd. 
AGB SOK zal nooit aangesproken kunnen worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één van 
de volgende gevallen: diefstal, vandalisme, kwaad opzet, oorlog, aardbeving, vloedgolf, grondverzakking of -verschuiving, 
hoge waterstand, overstroming of elke andere natuurfenomeen. 
 
ARTIKEL 18. VERZEKERINGEN   
AGB SOK heeft voor haar gebouwen volgende polissen afgesloten: burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing en brandverzekering (met afstand van verhaal). Daarnaast is het AGB SOK ook verzekerd voor de 
uitbating van een vestiaire.  
De GEBRUIKER is verplicht alle preventieve maatregelen te nemen om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken. 
Bovendien zal de GEBRUIKER sowieso volgende verzekeringen moeten afsluiten voor de organisatie van zijn activiteiten en/of 
evenementen in de betrokken ruimten: burgerlijke aansprakelijkheid (voor schade aan derden door schuld van de 
GEBRUIKER), contractuele aansprakelijkheid (voor schade aan de ruimtes die niet gedekt is door de brandverzekering of de 
burgerlijke aansprakelijkheid), objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Verder wordt het de GEBRUIKER 
aangeraden om tevens een verzekering aan te gaan voor: alle risico’s (risico aan schade op materialen door diefstal, 
vandalisme … die niet door de burgerlijke aansprakelijkheid zijn gedekt), verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers, en 
verzekering van gewone leden en deelnemers (bij verhoogd risico).   
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ARTIKEL 19. EXTERNE LEVERANCIERS EN EINDGEBRUIKERS 
De GEBRUIKER verbindt er zich toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden kenbaar te maken aan, en tevens te laten 
naleven door derden waar de GEBRUIKER beroep op doet of waarmee de GEBRUIKER samenwerkt voor de opbouw, 
organisatie of afbraak van de activiteiten en/of evenementen.  
Indien de GEBRUIKER een beroep wenst te doen op derden of hiermee wenst samen te werken voor de opbouw, organisatie 
of afbraak van de activiteiten en/of evenementen, moet de GEBRUIKER AGB SOK hiervan inlichten. AGB SOK is als enige 
bevoegd om een hiertoe toelating te verlenen aan de betrokken derden. AGB SOK behoudt zich tevens het recht voor om de 
toegang tot de betrokken ruimtes te weigeren aan iedereen die de goede gang van zaken voor/tijdens/na de activiteiten 
en/of evenementen in gedrang brengt.  
 
ARTIKEL 20. ONVERVREEMDBAARHEID 
De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geldt tussen partijen en mag niet worden overgedragen aan een derde (niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet tijdelijk). Iedere overeenkomst waarbij de rechten, die voortvloeien uit de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST worden afgestaan of overgedragen aan een derde, is niet toegestaan.  
 
ARTIKEL 21. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  
De GEBRUIKER verklaart zich akkoord met de bepalingen van de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden. Ieder 
afwijking op deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een schriftelijke toelating. De GEBRUIKER is 
verplicht deze voor te leggen telkens hij erom verzocht wordt door het personeel van AGB SOK, belast met de controle van 
deze voorwaarden. Het bevoegd personeel van AGB SOK heeft het recht ieder ogenblik de naleving van het huidig reglement 
te controleren.  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de raad van bestuur nader bepaald. De 
GEBRUIKER moet zich onderwerpen aan de beslissingen die AGB SOK neemt om niet-voorziene gevallen en toestanden te 
regelen. 
In geval AGB SOK zou beslissen tussenbeide te komen, ten einde één of andere bepaling van haar reglementen of van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te doen toepassen, kan zij in alle omstandigheden een beroep doen op de tussenkomst 
van beambten of agenten, die daarvoor zijn aangesteld. Zij hebben tot taak op staande voet een einde te maken aan al wat 
inbreuk maakt op de hier vermelde voorwaarden.  
 

ANNULERING EN ONTBINDING 

 
ARTIKEL 22. ANNULERING 
Indien de GEBRUIKER om eender welke reden het BOEKINGSDOCUMENT of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST na 
ondertekening wenst op te zeggen, en dus de activiteiten en/of evenementen te annuleren, moet dit gebeuren per 
aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van het AGB SOK.  
Bij annulering van de activiteiten en/of evenementen is de GEBRUIKER een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd, die 
verschilt naargelang de timing waarop de opzeg gebeurt en naargelang het een grote of kleine activiteiten en/of 
evenementen betreft: 

- kleine activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes ≤ 100 personen) 

o < 2 weken vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

- Grote activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes > 100 personen) 

o < 2 maand vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

Deze percentages komen overeen met de forfaitair vastgestelde administratieve kosten en de door de annulering te maken 
bijkomende kosten met betrekking tot het opnieuw ter beschikking stellen met dienstverlening van de betrokken ruimtes. 
De GEBRUIKER erkent dat dit bedrag gelijk is aan de door AGB SOK werkelijk geleden schade in geval van annulering van de 
activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER verzaakt onherroepelijk dit bedrag der voorafgaandelijke overeengekomen 
schadeloosstelling naderhand te betwisten. Daarenboven zal de GEBRUIKER eveneens de kosten moeten betalen van de 
reeds geleverde prestaties en diensten die niet in de basisdiensten zijn begrepen.  
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ARTIKEL 23. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 
Indien de GEBRUIKER geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft eender welke contractuele verplichting te zijnen laste uit te 
voeren, zal AGB SOK gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen 10 dagen na verzending 
van een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling. De gebreken zullen voldoende blijken uit de aangetekende zending.  
In geval van faillissement zal de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST van installaties en diensten van AGB SOK van 
rechtswege ontbonden zijn, zonder enige andere formaliteit, krachtens huidig uitdrukkelijk ontbindend beding.   
In geval van ontbinding van de overeenkomst, geeft de GEBRUIKER op onherroepelijke wijze mandaat aan AGB SOK om 
desgevallend de ter beschikking gestelde ruimtes te ontruimen. AGB SOK behoudt zich het recht voor om lastens de 
GEBRUIKER, naast de eventuele vergoeding voor de ontruiming van de ruimtes, alle andere schadevergoedingen te vorderen 
welke voortspruiten uit de wanuitvoering van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER heeft geen recht op 
enige vergoeding in geval van ontbinding van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST.  
 

CONTRACTUELE RELATIES EN GESCHILLEN 

 
ARTIKEL 24. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 
De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, tenzij hiervan 
uitdrukkelijk werd afgeweken in de bijzondere voorwaarden van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST afgesloten tussen 
AGB SOK en de GEBRUIKER, alsmede door alle bijkomende schriftelijke richtlijnen van AGB SOK. Elke afwijking van voormelde 
bepalingen moet door AGB SOK voorafgaandelijk en schriftelijk worden bevestigd, en zal slechts éénmalig gelden (tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald). Bij onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden treedt 
daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige 
bepalingen blijven volledig van kracht. 
De GEBRUIKER erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene 
voorwaarden. 
De bepalingen van de hier vermelde voorwaarden zullen zowel voor de GEBRUIKER als voor zijn medecontractanten, 
aannemers, exposanten, en derden toepasselijk zijn. Alle afwijkingen van de hier vermelde artikelen moeten schriftelijk 
worden toegestaan door AGB SOK, dat aan de GEBRUIKER een attest zal afleveren om te tonen bij ieder verzoek vanwege 
diegenen die door AGB SOK zijn gelast met de controle op de naleving van de betrokken bepalingen. 
 
ARTIKEL 25. GESCHILLEN 
Eventuele geschillen omtrent de interpretatie, toepassing of uitvoering van huidige ALGEMENE VOORWAARDEN, de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, het BOEKINGSDOCUMENT of het HUISHOUDELIJK REGLEMENT behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen. 
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BIJLAGE 7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ARTIKEL 14) 
 

HUISREGLEMENT 

De belangrijkste regel is natuurlijk: wees goed voor elkaar en maak zoveel fun als mogelijk! Doe een 
ander niks dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! En hou je a.u.b. aan de 
paar regels die we hieronder mee geven: 

 Bij aankoop van een ticket verklaart u zich akkoord met onderstaand reglement. Indien u een 
ticket aan de deur koopt geldt dit reglement ook.  

 Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om jouw identiteitskaart te scannen in een 
elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.  

 Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt zal jou gevraagd worden om een 
ander identiteitsbewijs (oude identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart, …) voor te leggen. 
Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.  

 Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de zaal niet in. Bij 
twijfel wordt telkens de politie gecontacteerd die via jouw persoonlijke gegevens kan nazien of 
een toegangsverbod van toepassing is. 

 Bij het betreden van de zaal zal je mogelijks gefouilleerd worden door de aanwezige security-
agenten. Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke voorwerpen (onder 
gevaarlijke voorwerpen wordt verstaan: wapens, glas, blik, deodorant, …). Personen met een 
rugzak worden steeds gefouilleerd. Bij weigering van fouilleren wordt de toegang tot de zaal 
geweigerd. 

 Let goed op je spullen!!  De exploitant van de zaal en de organisator van dit evenement zijn in 
principe niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.  

 Je komt binnen in een publiek toegankelijke zaal, er geldt bijgevolg een rookverbod. Rokers 
kunnen buiten roken binnen de aangewezen perimeter mits het nodige respect voor de 
omgeving (lawaai, afval, …) en het beperken van overlast. 

 Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en de afgebakende buitenperimeter 
is verboden. 

 De toegang kan worden geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen. 

 Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van 
gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden. 

 Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld, het gebruik en/of de 
verkoop van drugs komen de zaal niet in of moeten deze verlaten. Hierbij wordt tevens de 
politie gewaarschuwd. 

 Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de exploitant van de zaal of de organisator van 
dit evenement moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 

 In geval van overtreding van bovenstaand reglement kan een klacht worden neergelegd bij de 
politie. 

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO UIT DE 
ZAAL TE WORDEN GEZET.  

BIJ ERNSTIGE FEITEN KAN OOK EEN TOEGANGSVERBOD WORDEN UITGESPROKEN 
VOOR ALLE EVENEMENTEN DIE WERKEN MET HET ‘SAFE PARTY ZONE’-LABEL, 

ONGEACHT IN WELKE ZAAL HET EVENEMENT DOORGAAT. 
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BIJLAGE 8. MEERJARENPROGNOSE FUIFZAAL  (ARTIKEL 16) 

 

Budget Fuifzaal

Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale 

voorzieningen
Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

771100 Regularisering van geraamde belastingen

TOTAAL
Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale 

voorzieningen

Financiële opbrengsten

750100 Bankintresten

759001 Betalingsverschillen credit

TOTAAL Financiële opbrengsten

Andere bedrijfsopbrengsten

740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen

740100 Werkingstoelage stad kortrijk 119.000 81.000 63.000 22.000 22.000 23.000
746000 Schadevergoeding verzekering 1.000 1.000 1.000 1.000 1.020 1.040
749000 Diverse bedrijfsopbrengsten 100 100 100 100 102 104
749100 Recuperatie erelonen 

TOTAAL Andere bedrijfsopbrengsten 120.100 82.100 64.100 23.100 23.122 24.144
Omzet

700000 verkoop drank en catering 26.884 74.208 111.313 150.127 153.130 156.192

700000 diensten evenementen 26.924 75.048 112.572 151.580 154.612 157.704
700000 Huur zonder btw

700300 Huur met btw

701000 Verkoop onroerende goederen

TOTAAL Omzet 53.808 149.256 223.885 301.707 307.741 313.896
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

600000 drank en catering 17.627 48.656 72.984 98.433 100.402 102.410

605120 O&H og voor verkoop (btw mc 100%A)

TOTAAL Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 17.627 48.656 72.984 98.433 100.402 102.410
Diensten en diverse goederen

610010 Inrichting 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312

610020 sabam en billijke vergoeding 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
610100 Huurlasten gebouwen

610200 Huurlasten machines, materieel, uitrusting 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760
610400 Huurlasten fietsen

610500 Onderhoud en herstellingen terreinen

610510 Onderhoud terreinen (btw NA)

610600 Onderhoud en herstellingen gebouwen - geen btwaftrek

610620 Huur matten (btw 3% A)

610630 Schoonmaak fuifzaal 7.000 14.000 21.000 28.000 28.560 29.131
610640 O&H gebouwen (BTW 100% A) 10.845 11.062 11.283 11.509 11.739 11.974
610650 O&H gebouwen (BTW MC NA) ,
610660 O&H kantoren (btw MC 21% - 3%A)

610910 Klein materiaal 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312
611500 Water (btw NA) 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104
611600 Gas (btw NA) 12.000 24.000 41.616 42.448 43.297 44.163
611700 Electriciteit (btw NA) 7.500 15.000 22.889 23.347 23.814 24.290
611710 Elektriciteit kantoren (btw 3% A)

611720 Electriciteit (BTW NA MC)

612100 Informatica-prestaties (btw 3% A) 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520
612700 Administratiekosten (btw 3% A) 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
612900 Bureaubenodigdheden en drukwerk (btw 3%A)

612920 Telefoon, GSM, internet 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
612930 Portkosten 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
613000 Brandverzekering 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760
613200 Verzekering dienstverplaatsingen

613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's 3.500 3.570 3.641 3.714 3.789 3.864
614000 Projectkosten

615330 Erelonen archi. intern (BTW NA)

615340 Erelonen archi. intern (BTW 3%A)

615350 Erelonen archi. intern (BTW 100%A)

615360 Erelonen archi. intern (MC 3%A)

615370 Erelonen archi. extern (BTW NA)

615600 Erelonen deskundigen (btw NA) 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
615610 Erelonen deskundigen (btw 3% A)

615630 Erelonen deskundigen (buitenland btw NA)

615710 Erelonen advocaten (BTW NA)

615720 Erelonen advocaten (BTW 100%A)

615800 Erelonen notaris (BTW NA)

616400 Wettelijke bekendmakingen (btw 3% A)

616600 Verplaatsingskosten 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
616610 Reisonkosten directeur (3% A MC)

616710 Verblijfkosten

616800 Relatiegeschenken (btw 3% A)

616900 Restaurantkosten 0 0 0 0 0 0
616910 Receptiekosten 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
616930 Publiciteit 10.000 7.500 5.000 5.100 5.202 5.306
617000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming (btw 3% 

A)
0 0 0 0 0 0

617200 Vorming 

618200 Bijdragen RSVZ

618300 Bijdragen VVSG

618400 Bijdragen VRP

619200 Deelname aan beurzen en tentoonstellingen (btw 3% A)

TOTAAL Diensten en diverse goederen 81.845 106.752 137.682 147.016 149.956 152.955
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620200 Bezoldigingen bedienden 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245
620210 Vakantiegeld bedienden

621000 Bijdragen RSZ

622020 Verzekeringen arbeidsongevallen

623000 Maaltijdcheques

623010 Dranken personeel (btw 3% A)

623100 Preventie en bescherming op het werk

623200 vorming, opleiding (btw 3% A)

TOTAAL Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 60.000 61.200 62.424 63.672 64.946 66.245
Andere bedrijfskosten

640100 Taks voor leegstand

640400 Onroerende voorheffing 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
640500 Registratierechten en wettelijke publicaties

645000 Niet-aftrekbare boetes

TOTAAL Andere bedrijfskosten 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208
Financiële kosten

650000 Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden

659001 Betalingsverschil debet

659002 Verwijlintresten

TOTAAL Financiële kosten 0 0 0 0 0 0

Belastingen op het resultaat

674000 Roerende voorheffing

TOTAAL Belastingen op het resultaat 0 0 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen 12.000 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249

WINST (+)  VERLIES (-) 436 468 329 829 406 974

BRUTOMARGE 173.908 231.356 287.985 324.807 330.863 338.040

KOSTEN 173.472 230.888 287.656 323.978 330.458 337.067

WINST (+)  VERLIES (-)
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Lieselot Vanneste

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de aanpassingen in het draaiboek van Safe Party Zone met betrekking tot de 
uitbreiding naar drugsdelinquenten tijdens fuiven in Safe Party Zone, alsook het gebruikersreglement 
met betrekking tot het Safe Party Zone materiaal.

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds mei 2010 (goedgekeurd op 28/04/2010) werkt Stad Kortrijk met het Safe Party Zone-
label. Dit label werd toen door de jeugddienst bedacht en ontwikkeld. Safe Party Zone 
overkoepelt sindsdien een veiligheidsaanpak die toegepast wordt op alle fuiven die werken 
onder het label.

Het label is toepasbaar in alle mogelijke fuiflocaties binnen Stad Kortrijk. SPZ is verplicht in 
de locaties die in eigendom zijn van de stad, vb. JC Tranzit, de OC’s. Alsook in de locaties 
waarmee de stad een overeenkomst aangaat met betrekking tot de bewaking van de openbare 
orde, vb. Kortrijk XPO, JH ’t Arsenaal, … Een modelovereenkomst werd opgenomen in het 
draaiboek. Indien het label van toepassing is, wordt dit duidelijk gecommuniceerd via het logo 
dat wordt opgenomen in het promotiemateriaal en de inkomtickets van de organisatie van de 
fuif.

Het systeem kan enkel gebruikt worden door organisaties waarvan minstens één persoon de 
opleiding tot fuifbuddie heeft gevolgd. Met deze opleiding worden (kandidaat-) organisatoren 
ondersteund met allerlei handige tools, tips & tricks bij het opzetten van een evenement. Het 
heeft daarnaast een duidelijke positieve en preventieve boodschap, die het globale concept 
van Safe Party Zone ondersteunt. De opleiding is een organisatie van JC Tranzit en dienst 
Preventie.

In de praktijk staan er aan de ingang van de fuif een aantal laptops met Safe Party Zone 
software en een lezer voor elektronische identiteitskaarten. Alle bezoekers moeten aan de 
ingang van de fuif en voor het betalen of valideren van hun ticket zelf hun identiteitskaart in 
de lezer plaatsen. Op de laptop verschijnt een rode of groene bol. Belangrijk is dat de bediener 
van de software geen identiteit op het scherm ziet verschijnen. Enkel een foto die op de 
identiteitskaart staat. Zo kan de bediener zelf kijken of er een fysieke match is tussen de 
identiteitskaart en de persoon voor hem. In het geval van een groene bol kan de fuifbezoeker 
gewoon doorlopen. In het geval van een rode bol kan de persoon de fuif niet betreden. Er 
wordt aan de securityagent gevraagd om de persoon naar buiten te begeleiden. Indien de 
persoon weigert, wordt de politie erbij geroepen.

Het draaiboek van Safe Party Zone werd na bijna 6 jaar gebruik opnieuw doorgelicht. Naast 
enkele praktische aanpassingen werden verschillende onderdelen opnieuw doorgenomen.

Argumentatie
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Met Safe Party Zone willen we in de eerste plaats de (zware) amokmakers op fuiven weren. Daarnaast 
willen we op deze fuiven ook drugsdelinquenten weerhouden. Naast geweld zijn drugs op fuiven meer 
en meer een probleem. Om de organisatoren een hulpmiddel te geven in de strijd tegen drugsgebruik 
en drugshandel op en rond hun fuiven wordt Safe Party Zone uitgebreid met toegangsverboden voor 
drugsdelinquenten. We werken met hetzelfde principe als een toegangsverbod voor geweld.

Toegangsverbod (p.8 van het draaiboek)

Het toegangsverbod is een bestuurlijke handhavingsmaatregel die door de burgemeester genomen 
kan worden o.g.v. de artikelen 133 – 135 Nieuwe Gemeentewet, en met naleving van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.

Hoe komt een toegangsverbod tot stand? Aan de ingang van een fuif met SPZ is het logo duidelijk 
zichtbaar. Het huishoudelijk reglement wordt duidelijk geafficheerd op informatiebanners voor de 
bezoekers de fuif betreden. In dit reglement worden alle zaken aangehaald die aanleiding kunnen 
geven tot een toegangsverbod.

Als de security en/of de organisatoren een inbreuk op het huishoudelijk reglement vaststellen wordt 
de politie erbij geroepen. Men maakt een onderscheid tussen lichte feiten en zware feiten. Bij een 
zwaar feit wordt er door politie een bestuurlijk verslag (met de identiteit van de persoon) 
overgemaakt aan de burgemeester. Daarnaast wordt er door de security en/of de organisatoren een 
feitelijk verslag (relaas en feiten van het gebeuren) ingediend. Na de bundeling van beide verslagen 
nodigt de burgemeester de persoon via aangetekend schrijven uit om zich schriftelijk te verdedigen. 
De persoon krijgt minstens 14 dagen om de verdediging voor te bereiden. De persoon kan hierbij 
zijn/haar dossier inzien. Indien de persoon een antwoordbrief bezorgt, neemt de burgemeester hier 
kennis van en besluit al dan niet om een zaalverbod uit te schrijven. De persoon wordt op de hoogte 
gebracht van de beslissing en moet ook een document ondertekenen ter kennisname. Wanneer de 
persoon geen antwoord bezorgt wordt de politie ingelicht en brengt de wijkagent een bezoek. De 
persoon wordt op de hoogte gebracht dat hij/zij niet inging op de uitnodiging tot verdediging, en 
tevens een toegangsverbod krijgt voor alle fuiven met SPZ. Bij inbreuk van een toegangsverbod kan 
een GAS-boete worden opgelegd. De database wordt indien nodig aangepast.

Typebrieven (bijlage 1 – 3 van het draaiboek)

Er wordt in de brieven geen onderscheid meer gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen. Men 
zal het schrijven bij minderjarigen richten aan de ouders en/of voogd van de persoon (bijlage 2 van 
het draaiboek).

Huishoudelijk reglement (p.21 van het draaiboek)

Het huishoudelijk reglement werd duidelijker opgesteld en uitgebreid met regels rond drugs.

HUISREGLEMENT

De belangrijkste regel is natuurlijk: wees goed voor elkaar en maak zoveel fun als 
mogelijk! Doe een ander niks dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest 
van! En hou je a.u.b. aan de paar regels die we hieronder mee geven:

-        Bij aankoop van een ticket verklaart u zich akkoord met onderstaand reglement. Indien u een 
ticket aan de deur koopt geldt dit reglement ook.

-        Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om jouw identiteitskaart te scannen in een 
elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.
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-        Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt zal jou gevraagd worden om een 
ander identiteitsbewijs (oude identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart, …) voor te leggen. Als je dit 
niet wenst te doen zal je de fuif ook niet kunnen betreden.

-        Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de zaal niet in. Bij 
twijfel wordt telkens de politie gecontacteerd die via jouw persoonlijke gegevens kan nazien of een 
toegangsverbod van toepassing is.

-        Bij het betreden van de zaal zal je mogelijks gefouilleerd worden door de aanwezige security-
agenten. Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke voorwerpen (onder gevaarlijke 
voorwerpen wordt verstaan: wapens, glas, blik, deodorant, …). Personen met een rugzak worden 
steeds gefouilleerd. Bij weigering van fouilleren wordt de toegang tot de zaal geweigerd.

-        Let goed op je spullen!! De exploitant van de zaal en de organisator van dit evenement zijn in 
principe niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

-        Je komt binnen in een publiek toegankelijke zaal, er geldt bijgevolg een rookverbod. Rokers 
kunnen buiten roken binnen de aangewezen perimeter mits het nodige respect voor de omgeving 
(lawaai, afval, …) en het beperken van overlast.

-        Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en buitenperimeter is verboden.

-        De toegang kan worden geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen.

-        Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van 
gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden.

-        Bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld, het gebruik en/of de 
verkoop van drugs komen de zaal niet in of moeten deze verlaten. Hierbij wordt tevens de politie 
gewaarschuwd.

-        Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de exploitant van de zaal of de organisator van 
dit evenement moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

-        In geval van overtreding van bovenstaand reglement kan een klacht worden neergelegd bij de 
politie.

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO UIT DE ZAAL 
TE WORDEN GEZET.

BIJ ERNSTIGE FEITEN WORDT OOK EEN TOEGANGSVERBOD UITGESPROKEN VOOR ALLE 
EVENEMENTEN DIE WERKEN MET HET SAFE PARTY ZONE - LABEL, ONGEACHT IN WELKE 
ZAAL DE FUIF DOORGAAT.

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden
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Besluit
Punt 1
De goedkeuring te geven om drugsdelinquenten op te nemen in Safe Party Zone; dit via een 
toegangsverbod, dat verkregen wordt via de vastgelegde weg en wordt uitgeschreven door de 
burgemeester.

Punt 2
De aanpassingen in het draaiboek van Safe Party Zone, zoals hiervoor beschreven, goed te keuren. 

Punt 3
Het gebruikersreglement voor het materiaal van Safe Party Zone, zoals opgenomen in bijlage, goed te 
keuren.

Bijlagen
- Gebruikersreglement Safe Party Zone.pdf



Gebruiksreglement voor het gebruik van het Safe Party 
Zone – pakket 

De bepalingen dienen ten allen tijde worden opgevolgd door de gebruikers van het Safe Party Zone. 

1. Voorwerp van dit reglement 
 

Dit reglement legt de voorwaarden van het gebruik van het Safe Party Zone – pakket vast. Dit pakket 
omvat: 

o Laptops in bijhorende flightcases met daarop de nodige software 
o Per flightcase één E-ID – kaartlezer 
o Per flightcase één muis 
o Banners 
o Leeftijdsstempels 
o Stempelkussens 

Het aantal van deze goederen wordt door de ingebruikgever vastgelegd in de orderbevestiging, en is 
afhankelijk van het aantal bezoekers van het evenement waarop Safe Party Zone wordt toegepast. 

Ophaling en terugbrengen van het Safe Party Zone – pakket gebeurt door de ingebruiknemer volgens de 
afgesproken data, opgenomen in de orderbevestiging. 
 
Dit pakket wordt per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven, zonder dat er sprake is van 
eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. 
 
Vermijd het plaatsen van dranken bij de computers en accessoires. 
 

2. Financieel 

 
Het Safe Party Zone – pakket wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de ingebruiknemer. Het is 
echter wel een voorwaarde dat minstens één lid van de organisatie/vereniging een fuifbuddie – opleiding 
heeft gevolgd en hiervoor een geldig attest kan voorleggen. 
 
Eventuele herstellingskosten door schade tijdens de duur van het gebruik, worden doorgerekend aan de 
ingebruiknemer.  
Vervangingskosten door diefstal tijdens de duur van het gebruik, worden eveneens doorgerekend aan 
de ingebruiknemer en dit volgens het retributiereglement van de Stad Kortrijk. 
De ingebruikgever maakt hiervoor een factuur op nadat de kost hiervoor werd gemaakt. 
 
Indien de in gebruik genomen materialen niet tijdig worden teruggebracht volgens de afgesproken data 
vermeld in de orderbevestiging, wordt een retributie aangerekend. (zie retributiereglement Stad Kortrijk). 
 
 

3. Modaliteiten voor het gebruik van het Safe Party Zone – pakket: procedures en afspraken rond 
aanvraag, reservaties, annulatie en gebruik 
 

3.1 Aanvraag 
 

Het aanvragen van het Safe Party Zone – pakket gebeurt steeds via het mailadres 
jeugdcentrum@kortrijk.be, en in dringende gevallen gevolgd door telefonisch contact met JC Tranzit op 
het algemeen nummer 056 27 73 40. Op basis van deze aanvraag wordt een toestemmingsbrief 
opgemaakt, die is gekoppeld aan dit gebruiksreglement. Hierin wordt ook een datum van ophaling en 
terugbrengen van het Safe Party Zone – pakket vastgelegd. 

 
 

3.2 Annulatie 
 

Een reservatie van het Safe Party Zone – pakket kan kosteloos geannuleerd worden. 
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4. Gebruiksrichtlijnen Safe Party Zone – pakket 
 

De gebruiker verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde materialen te beheren en te gebruiken als 
een goede huisvader, en is daarbij aansprakelijk voor de aangerichte schade, alsook voor diefstal tijdens 
de duur van het gebruik. Hiervoor geldt een meldingsplicht ten opzichte van de ingebruikgever van het 
Safe Party Zone – pakket. 
 
Het is verboden het materiaal te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de visie van Safe Party 
Zone of het imago van JC Tranzit / Stad Kortrijk kunnen schaden. 
 
Het is niet toegestaan om het materiaal buiten het grondgebied van Groot – Kortrijk te gebruiken. 
 
Met het gebruik van het Safe Party Zone – pakket toon je aan dat je als organisator geeft om de 
veiligheid van je bezoekers. Het daarbij horende label geeft immers aan dat je de fuifbuddie – opleiding 
hebt gevolgd en dat je aan de ingang gebruik maakt van software waarmee je de toegang kan 
ontzeggen aan gekende amokmakers en/of drugsdelinquenten. 
 
De correcte toepassing van de materialen binnen dit pakket wordt aangeleerd tijden de fuifbuddie-
opleiding en kan worden gecontroleerd door de fuifcoach van de Stad Kortrijk. 

 
 

5. Gebruiksaanwijzing van de materialen van het Safe Party Zone – pakket 

 
5.1 Opstarten 

Als je de Safe Party Zone-pc’s opstart, dan kom je op een inlogscherm. Druk tegelijk ctrl, alt en delete in. 
Hierdoor open je een inlogscherm waar je de gebruikersnaam en paswoord kan intikken.  

Het programma e-ID-tools start vanzelf op. Opnieuw vind je een aantal invulvelden:  

Server: Als alles goed is staat dit scherm al ingevuld. Indien niet, tik je eerst pc gevolgd door het nummer 
van de streepjescode die je onder het scherm vindt. Tik geen spatie tussen pc en het nummer. Na het 
nummer tik je een backslash Vb.pc301775\sqlexpress 

Database: Dit staat normaal gezien ingevuld, indien niet plaats je hier ‘eidtools’. 

Authenticatie: Moet eveneens ingevuld zijn, indien niet tik je hier ‘Database Authentication’ 

UserName / Passwoord: Username staat normaal reeds ingevuld. Je geeft opnieuw het paswoord in. 

5.2 Gebruik 

Als de softwaretoepassing is geopend zie in de bovenste balk, op de tweede rij, drie knoppen. De eerste 
knop waarop ‘toegangsverboden’ staat op vermeld is buiten gebruik gesteld. De tweede en derde knop 
“Scan BE-personen” en “Controleer andere personen” zijn door u te gebruiken. Als je op de tabs klikt 
openen zich twee vensters die je gedurende de hele avond zal nodig hebben. 

Scan BE-personen 

Dit is het scherm dat je gedurende de avond gebruikt voor alle personen die een scanbaar ID mee 

hebben. Je ziet vier knoppen: 

o Reset 

Zoals je ziet in het blok links van de knop ‘reset’ telt het bezoekersaantal mee. Met de knop reset kan je 

het bezoekersaantal resetten tot nul. Let op: het bezoekersaantal is niet betrouwbaar aangezien je niet 

weet hoeveel personen er al van de fuif vertrokken zijn.  

o Scan BE-eID 

De bezoeker heeft het recht om te weigeren zijn identiteitskaart in de lezer te plaatsen, maar dan moet jij 

hem ook de toegang weigeren.  

Eenmaal een identiteitskaart is ingevoerd door de bezoeker klik je als bediener van Safe Party Zone op 

deze knop. Dit start de scanprocedure die je kan mee volgen op een progressiebalk.  

294/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



Op het einde van de scan komt een rood of een groen licht op het scherm, samen met de foto van de 

bezoeker. Je kan zo vergelijken of de gescande identiteitskaart wel degelijk toebehoort aan de persoon 

die voor je staat. Indien niet, laat dan de persoon in kwestie niet binnen. Indien er een rood licht 

verschijnt, dan heeft de bezoeker een toegangsverbod. Ook in dit geval laat je hem niet binnen.  

Je ziet dat de laatste knop die je indrukte oranje kleurt. Als Scan BE-eID oranje oplicht hoef je niet altijd 

met je muis te klikken. Je kan dan hetzelfde commando geven door op ‘enter’ te drukken, wat je tijdens 

de drukke momenten wat tijd zal besparen.  

o Details wissen 

Hiermee wis je de foto en het lichtje van je laatste scan. Deze knop is in feite overbodig voor jou.  

o Sluiten 

Door op ‘sluiten’ te klikken sluit je het venster. Dit is slechts nodig op het einde van de avond aangezien 

je tussen twee vensters (dat van ‘Scan BE-personen’ en ‘Controleer andere personen’) kan wisselen 

door ze aan te klikken uit de achtergrond.  

Controleer andere personen 

Het scherm ‘Controleer andere personen’ heb je nodig om mensen te controleren die geen scanbaar ID 

bezitten of mee hebben. 

Hier zit de procedure anders in elkaar: 

o Vraag aan de bezoeker om een origineel, officieel identiteitsbewijs met foto voor te leggen. 

Dit kan gaan om een identiteitskaart met een kapotte chip, een voorlopig identiteitsbewijs (A4 document 

met officiële foto en originele stempels en handtekeningen), een verblijfsvergunning of een rijbewijs. Een 

SIS-kaart komt niet in aanmerking gezien niet nagegaan kan worden of de kaart wel degelijk aan de 

bezoeker toebehoort.  

o Tik de geboortedatum in: YYMMDD 

Je kan het eenvoudigst de eerste zes cijfers van het rijksregisternummer intikken (links bovenaan op de 

achterkant van een e-ID). Dit begint met het jaartal in twee cijfers, de maand in twee cijfers en de dag in 

twee cijfers. Voorbeeld: 801104 

Druk op Enter. Indien er onder de toegangsverboden niemand dezelfde geboortedatum heeft als de 

datum die je juist intikte, dan verschijnt er een groen licht en kan de bezoeker binnen gelaten worden. 

Indien er wel een match is tussen de twee data, dan komen er automatisch twee nieuwe invulvelden bij: 

o Tik de geboorteplaats en het geslacht in van de bezoeker: 

Gezien 90% van de bezoekers uit de thuisstad komen staat deze automatisch al ingevuld. Dat bespaart 

je een hoop typwerk. Wat het geslacht betreft staat automatisch ‘man’ ingevuld. Indien dit overeenkomt 

met de realiteit kan je gewoon op enter klikken. 

Indien er dan nog steeds een rood licht verschijnt, dan roep je er de politie bij die deze persoon dan 

verder kan controleren. Leg uit dat er iemand met een toegangsverbod over dezelfde basisgegevens 

(geboortedatum/geboorteplaats/geslacht) beschikt en dat enkel de politie verder kan controleren. Indien 

er geen toegangsverbod bestaat, dan zal deze persoon problemen ondervinden aan de ingang zolang 

ze beschikken over een voorlopig identiteitsbewijs.  

Vermijd het plaatsen van dranken bij de computers en accessoires! 

5.3 Afsluiten 

Sluit de software af zoals gewone software (rode X rechts bovenaan) en sluit de pc af. Leg alle 
randapparatuur terug in de gleuf tussen de afschermwand en de pc in de flightcase. Sluit de case en let 
goed op of er niets gekneld zit.  
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Beheer Openbaar Domein
31 2016_GR_00258 B.O.D. Onderhoud groenzones  - onderhoud 

groenzones 2017 - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

31 - 2016_GR_00258 - B.O.D. Onderhoud groenzones  - onderhoud groenzones 2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
Wij leggen het dossier "Onderhoud groenzones 2017 - bestek B.O.D. Onderhoud groenzones 2017 nr. 
2016/1172" ter goedkeuring voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op een totaalbedrag van € 
179.937,95 (incl. BTW).

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

 

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

We verwijzen hierbij naar punt 2 van het 'Plan nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en 
vergroent - Kortrijk Klimaatstad.  Pagina 16 maakt melding van meer aandacht voor groen in 
wijken van het centrum en van de deelgemeenten.

De gesubsidieerde ploeg WEB+ die instond voor het onderhoud van groen, onkruid wieden, 
enz. werd stopgezet.

 

Argumentatie
Om ondanks, het wegvallen van de WEB+ ploeg en het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de 
netheid van het openbaar domein niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer 
tijd in beslag nemen in de woonwijken.
De taakopdracht bestaat uit het onkruid manueel verwijderen, scheren van hagen en 
beplantingsmassieven en het net en proper houden van groenzones. 

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale 
tewerkstelling en dit voor 1687 uren.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Onderhoud groenzones 2017 ter goedkeuring voor. De kostprijs 
van deze werken ramen wij op 179. 937,95 (incl. BTW). Op artikel 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / 
item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de nodige kredieten voorzien.
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Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2017/GBB - CBS/0680 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 179.937,95euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2017.

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Onderhoud groenzones 2017 -
 2016/1172.

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

Bijlagen
- Raming.pdf
- 20161172_2016_09_29_Bestek - Model 3P.pdf

32 2016_GR_00266 B.O.D. Minawerkers 2017 - Minawerkers 2017 
- Voorwaarden en wijze van gunnen

32 - 2016_GR_00266 - B.O.D. Minawerkers 2017 - Minawerkers 2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
De opdracht "Minawerkers 2017" - bestek B.O.D. Minawerkers 2017" - 2016/1124, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 4 juli 2016, kan niet gegund worden bij gebrek aan een regelmatige 
inschrijving.  De procedure dient bijgevolg hernomen te worden. Daartoe dienen de voorwaarden en 
de wijze van gunnen opnieuw vastgesteld te worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde, in zitting van 04 juli 2016, de voorwaarden vast en bepaalde de wijze 
van gunnen voor de opdracht "Minawerkers 2017" - bestek B.O.D. Minawerkers 2017.

Gezien de wijze van gunnen via een open offerte-aanvraag verliep, hadden wij op 11/10/2016 
om 9 uur een prijsbieding via het digitaal platform E-notification.
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Argumentatie
Volgende aannemer diende in:

VZW Constructief, Watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk.

Hun prijsbieding werd niet elektronisch ondertekend en is bijgevolg substantieel onregelmatig.

Op basis van bovenstaande kan de opdracht "Minawerkers 2017" bestek "B.O.D. Minawerkers 2017" 
niet gegund worden en zijn we genoodzaakt om de gunningsprocedure te hernemen.

Met de opdracht wensen we de parkgebieden, natuurgebieden, beekvalleien en gebieden die ingericht 
worden of werden met het oog op natuureducatie en passieve recreatie te beheren, onderhouden.
De taakopdracht bestaat uit het volgende:
Maaien van bermen, ruigtes en hooilanden, selectief maaien van distels, plaatsen en herstel van 
kastanjeafsluitingen, sassen en afsluitingen in het kader van natuur (educatieve) wandelpaden, 
hakhoutbeheer, aanplanten bosgoed, knotten van wilgen en populieren, kappen van houtkanten, 
verwijderen uitzaaiingen, ongewenste planten(bramen exoten,...), afvoeren maaisel, maken 
houtkanten en hooihoppers,... 

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale 
tewerkstelling.
Dit voor 992 uren, geraamd op 109.829,28 euro incl. BTW. 

Budget
de nodige kredieten ter financiering van deze opdracht zijn voor "Minawerkers 2017" voorzien op 
artikel 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0340-00 / algemeen rekeningnummer 6150015.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

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

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2017/GBB - CBS/0340 00 / 6150015 / IE GEEN voor een bedrag van 109.829,28 euro (BTW inclusief) 
die door onze directie B.O.D. nog wordt voorzien op de begroting 2017.

Besluit
Punt 1
Voor de opdracht "Minawerkers 2017" zoals ze vervat zit in het bijzonder bestek "B.O.D. Minawerkers 
2017" de gunningsprocedure te hernemen.

Punt 2
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Minawerkers 2017 - 2016/1124.

Punt 3
als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerteaanvraag.
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Bijlagen
- Raming minawerkers 2017.pdf
- bestek Minawerkers 2017.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
33 2016_GR_00269 Snelheidsbeperkingen  - Invoeren zone 30 of 

woonerf op diverse locaties 
(gemeentewegen) - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

33 - 2016_GR_00269 - Snelheidsbeperkingen  - Invoeren zone 30 of woonerf op diverse locaties (gemeentewegen) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft het voorstel tot het invoeren van

- zone 30 in oude (grote) verblijfsgebieden waar momenteel nog max. 50 km/u is toegelaten

- zone 30 in recente of nieuwe verblijfsgebieden

- beperkte aanpassingen aan bestaande zones 30

- woonerf in recente of nieuwe verblijfsgebieden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Volgens het mobiliteitsplan moeten alle verblijfsgebieden uiteindelijk het zone 30-statuut 
krijgen. In het kader van de verdere invoering van zones 30 in verblijfsgebieden resten er nog 
een drietal grotere wijken waar nog een zone 30 moet worden ingevoerd. Daarna (2017) 
komen de centrumstraten (verblijfsgebied en voor zover die nog geen zone 30 zijn) van de 
deelgemeenten Bissegem, Marke en Heule aan de beurt. In de centrumstraten 
(verblijfsgebied) van de overige deelgemeenten geldt er al een zone 30. In 2018 komen dan 
nog de apart gelegen woonstraten (niet behorend tot een specifieke wijk of centrum) aan de 
beurt, bvb St. Margriete Houtemlaan, Lindenlaan, …

Argumentatie
1) Invoering zone 30 in oude (grote) verblijfsgebieden (huidige toegelaten snelheid = 50 
km/u)

Er resten nog drie grote Kortrijkse woonwijken waar nog geen zone 30 is ingevoerd :

- wijk Pius X (± zijstraten Koning Leopold III-laan)(gebied tussen Leie, R36, Brugsesteenweg en R8)

- wijk Drie Hofsteden

- wijk achterkant station (gebied tussen stadsring, Aalbeeksesteenweg, Doorniksewijk en Condédreef)

Met het oog op het invoeren van zone 30 in die wijken brachten we onze verkeersanalysetoestellen 
aan op die plaatsen waarvan we vermoeden dat er snelst wordt gereden. Meestal is dit centraal op de 
meest rechtlijnige tracés tussen twee kruispunten.
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Wijk Pius X (± zijstraten Koning Leopold III-laan) )(gebied tussen Leie, R36, Brugsesteenweg en R8)

Metingen

In de wijk Pius X (± zijstraten Koning Leopold III-laan) werd gemeten op volgende locaties : 
Parkietenlaan 9; Gouden Rivierlaan 54; Open Veld 12; A. Van Dijcklaan 94; E. Carpentierlaan 11; 
Vogelzanglaan 20.

Met het huidige zone 50-regime werden er geen snelheidsproblemen vastgesteld. Mocht op de 
gemeten locaties de snelheidslimiet 30 km/u geweest zijn, dan kwam er 1 zwaar in het rood te staan: 
A. Van Dijcklaan 94 (26,7% < 40 km/u). Naar aanleiding van de invoering van zone 30 in deze wijk is 
het dan ook aangewezen om op die locatie een snelheidsremmende maatregel te voorzien.

Procedure :Deze snelheidsremmende maatregel wordt (onder andere) in een aparte nota aan het cbs 
voorgelegd.

Zone 30

In de wijk Pius X (± zijstraten Koning Leopold III-laan) wordt in volgende straten een zone 30 
ingevoerd :

Koningin Elisabethlaan, tussen Brugsesteenweg en R36; Roterijstraat; Simon Stevinstraat; J. Van 
Maerlantstraat; P. P. Rubensplein; Godfried Devreeselaan; E. Tinellaan; David Tenierslaan; A. Van 
Dijcklaan; Parkietenlaan; Berkendreef; Bessenlaan; Leiegalm; Open Veld; Zonneborg; Zonnekeer; 
Zonnewende; Zonnestraat; Zonnelaan; Morgenzon; Zonnekring; Avondzonweg; Koolkappersstraat; 
Vogelzanglaan; E. Carpentierlaan; Gouden Rivierlaan (is al zone 30-schoolomgeving tss 
Kuurnsesteenweg en E. Carpentierlaan); St. Elooisdreef (is al zone 30-schoolomgeving tss 
Kuurnsesteenweg en E. Carpentierlaan); Iepersestraat, tussen Kuurnsesteenweg en Brugsesteenweg.

Wijk Drie Hofsteden 

Metingen

In de wijk Drie Hofsteden werd gemeten op volgende locaties : Cederlaan 106; Sparrenlaan 25; 
Wilgenlaan 45; Populierenlaan 41; Eikenlaan 22; Seringlaan 18.

Met het huidige zone 50-regime werden er geen snelheidsproblemen vastgesteld en ook niet mocht er 
op de gemeten locaties al een snelheidsbeperking van 30 km/u geweest zijn.

Zone 30

In de wijk Drie Hofsteden wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd :

Seringlaan; Noteboomlaan; Wilgenlaan; Vlierlaan; Cipreslaan; Sparrenlaan; Palmboomlaan; Perziklaan; 
Cederlaan, tussen Wilgenlaan en zijarm met Kapel Ter Bede; Populierenlaan; Bremlaan; Eikenlaan.

Wijk achterkant station (gebied tussen stadsring, Aalbeeksesteenweg, Doorniksewijk en Condédreef)

Metingen

In de wijk achterkant station werd gemeten op volgende locaties : St. Sebastiaanslaan 20 en 57; 
Hoveniersstraat 42; Beverlaai 15; Pater Beckstraat 23; Burg. Pyckestraat (tss N50 en 
Bloemistenstraat); F. van Eeckhoutstraat 32; Neder Mosscher 21.
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Met het huidige zone 50-regime werden er geen snelheidsproblemen vastgesteld en ook niet mocht er 
op de gemeten locaties al een snelheidsbeperking van 30 km/u geweest zijn.

Zone 30

In de wijk achterkant station wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd :

Mgr. De Haernelaan, tussen Aalbeeksesteenweg en St. Sebastiaanslaan; St Sebastiaanslaan; 
Bloemistenstraat; Pater Beckstraat; Karmelietenlaan; Hoveniersstraat; Beverlaai (is al zone 30-
schoolomgeving tussen Condédreef en St. Sebastiaanslaan (incl. Beverlaaihof)); Burg. Pyckestraat (is 
al zone 30-schoolomgeving tussen St. Sebastiaanslaan en Condédreef); Wolvenstraat; J. 
Berteelestraat; A. Van der Plaetsestraat; F. Van Eeckhoutstraat; Neder Mosscher; autoluwe zijtak 
Condédreef.

2) Invoering zone 30 in recente of nieuwe verblijfsgebieden 

De wegenisontwerpen van alle recente en nieuwe verkavelingen werden reeds aan de gemeenteraad 
voorgelegd en zijn in principe zo opgevat dat er –zonder bijkomend onderzoek- een zone 30-statuut 
(of woonerfstatuut : zie punt 4) kan worden aan toegekend (smalle rijwegen, herkenbare toegangen 
(poorteffecten), verhoogde inrichtingen, …). In sommige recente verkavelingen is de zone 30-
signalisatie reeds aangebracht.

 Stekelbaarsstraat; Paddenpoel (vk Oogststr)

 Gerard Debaetsstraat (vk J. van der Vaetstraat-Molenstr)

 Victor Desmetstraat (vk Torkonjestr)

 Louis De Poorterestraat; Camiel De Stroopstraat; Baldewijn Steverlynckstraat; Jean 
Catteauxstraat (vk Schaapsdreef)

 Parachutistenstraat; Commandopad; Roger Carrettestraat; Raymond Holvoetstraat; Jean 
Malsenstraat; Jacques Picquartstraat (vk Langwater)

 straatgedeeltes Pastoor Dewittestraat (vk Pucksite)

 Zwarte Reke; Krakeelhoevestraat; Krakeelhoek; Heerlijke Heulebeekpad (vk Peperstraat)

 Roeselaarstuk; Roeselarewandeling; Rijsland; Kapaarde; Achterland (vk Roeselaarsestraat)

 straatdeel Weisterstraat (kant Kapelhoekstraat)(vk Lijsterstraat)

 Plaatsmolenstraat; Molenmote; Constantin Vandermeerschstraat (vk Molenkouter-Lanteweg)

 Heuleplaats; Pastoriestraat; deel Kortrijksestraat, deel Peperstraat; deel Zeger Van 
Heulestraat.

 

3) beperkte aanpassingen aan bestaande zones 30 
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- Naar aanleiding van de volledige ingebruikname van de Monica Devriesestraat (vk Moorseelsestraat) 
is het aangewezen om ook Siberie Reke die de verbinding maakt tussen de Heulsestraat en de Monica 
Devriesestraat, in te lijven bij de globale zone 30 van de verkaveling.

- Voorstel tot beperkte uitbreiding van de zone 30-schoolomgeving in St. Anna tot 275m noordwaarts 
zodat de nieuwe voetgangersoversteek (verbinding wandelpaden Stadsgroen Marionetten) zich ook in 
een zone 30 bevindt.

4) invoeren woonerf in recente of nieuwe verblijfsgebieden

De wegenisontwerpen van deze recente en nieuwe verblijfsgebieden (onder andere verkavelingen) 
werden reeds  aan de gemeenteraad voorgelegd en zijn in principe zo opgevat dat er –zonder 
bijkomend onderzoek- een woonerfstatuut kan aan worden toegekend (smalle rijwegen, herkenbare 
toegangen (poorteffecten), verhoogde inrichtingen, gelijkgrondse aanleg, kleinschalige materialen…). 
In sommige recente verblijfsgebieden is de woonerfsignalisatie reeds aangebracht.

- Houtmarkt (pleingedeelte); Lange Brugstraat; Boerenhol

- deel Zeger van Heulestraat (doorsteek naar Lagaeplein); parking naast kerk; Lagaeplein; pleintje 
vòòr kerk.

- Verzetskaai; Handboogstraat; Konventstraat; Broelkaai

- pleingedeelte Pastoor Dewittestraat (vk Pucksite)

- deel Weisterstraat (kant Lijsterstraat)(vk Lijsterstraat)

- Camiel Descampsstraat; Jozef Versavelstraat (vk Barcosite)

- Jan Vermeirestraat (vk Graaf Boudewijn IX-laan)

- Vlasrootstraat (vk Roeselaarsestraat)

- Vondelstraat.

 

De kosten voor de uitvoering van deze zones 30 of woonerven zijn voorzien in de reguliere werking 
van de directie of werden/worden meegenomen bij de uitvoering van het project.

Aan het college wordt gevraagd om het aanvullend reglement in verband met het invoeren zone 30 of 
woonerf op diverse locaties (gemeentewegen) ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Daarna wordt het aanvullend reglement ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Minister van 
Mobiliteit.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

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



303/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

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

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De kosten voor de uitvoering van deze zones 30 of woonerven zijn voorzien in de reguliere werking 
van de directie of werden/worden meegenomen bij de uitvoering van het project.

Besluit
Punt 1

1. Het aanvullend reglement in verband met het invoeren zone 30 of woonerf op diverse locaties 
(gemeentewegen) als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

§1. In de wijk Pius X (± zijstraten Koning Leopold III-laan) wordt in volgende straten een zone 30 
ingevoerd :

Koningin Elisabethlaan, tussen Brugsesteenweg en R36; Roterijstraat; Simon Stevinstraat; J. Van 
Maerlantstraat; P. P. Rubensplein; Godfried Devreeselaan; E. Tinellaan; David Tenierslaan; A. Van 
Dijcklaan; Parkietenlaan; Berkendreef; Bessenlaan; Leiegalm; Open Veld; Zonneborg; Zonnekeer; 
Zonnewende; Zonnestraat; Zonnelaan; Morgenzon; Zonnekring; Avondzonweg; Koolkappersstraat; 
Vogelzanglaan; E. Carpentierlaan; Gouden Rivierlaan (is al zone 30-schoolomgeving tss 
Kuurnsesteenweg en E. Carpentierlaan); St. Elooisdreef (is al zone 30-schoolomgeving tss 
Kuurnsesteenweg en E. Carpentierlaan); Iepersestraat, tussen Kuurnsesteenweg en Brugsesteenweg. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde). 

Artikel 2:

§1. In de wijk Drie Hofsteden wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd:
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Seringlaan; Noteboomlaan; Wilgenlaan; Vlierlaan; Cipreslaan; Sparrenlaan; Palmboomlaan; Perziklaan; 
Cederlaan, tussen Wilgenlaan en zijarm met Kapel Ter Bede; Populierenlaan; Bremlaan; Eikenlaan.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde). 

Artikel 3:

§1. In de wijk achterkant station wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd:

Mgr. De Haernelaan, tussen Aalbeeksesteenweg en St. Sebastiaanslaan; St Sebastiaanslaan; 
Bloemistenstraat; Pater Beckstraat; Karmelietenlaan; Hoveniersstraat; Beverlaai (is al zone 30-
schoolomgeving tussen Condédreef en St. Sebastiaanslaan (incl. Beverlaaihof)); Burg. Pyckestraat (is 
al zone 30-schoolomgeving tussen St. Sebastiaanslaan en Condédreef); Wolvenstraat; J. 
Berteelestraat; A. Van der Plaetsestraat; F. Van Eeckhoutstraat; Neder Mosscher; autoluwe zijtak 
Condédreef.; 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde). 

Artikel 4:

§1. In volgende straten gelegen in recente of nieuwe verblijfsgebieden wordt een zone 30 ingevoerd 
: 

 Stekelbaarsstraat; Paddenpoel (vk Oogststr)

 Gerard Debaetsstraat (vk J. van der Vaetstraat-Molenstr)

 Victor Desmetstraat (vk Torkonjestr)

 Louis De Poorterestraat; Camiel De Stroopstraat; Baldewijn Steverlynckstraat; Jean 
Catteauxstraat (vk Schaapsdreef)

 Parachutistenstraat; Commandopad; Roger Carrettestraat; Raymond Holvoetstraat; Jean 
Malsenstraat; Jacques Picquartstraat (vk Langwater)

 straatgedeeltes Pastoor Dewittestraat (vk Pucksite)

 Zwarte Reke; Krakeelhoevestraat; Krakeelhoek; Heerlijke Heulebeekpad (vk Peperstraat)

 Roeselaarstuk; Roeselarewandeling; Rijsland; Kapaarde; Achterland (vk Roeselaarsestraat)

 straatdeel Weisterstraat (kant Kapelhoekstraat)(vk Lijsterstraat)

 Plaatsmolenstraat; Molenmote; Constantin Vandermeerschstraat (vk Molenkouter-Lanteweg)

 Heuleplaats; Pastoriestraat; deel Kortrijksestraat, deel Peperstraat; deel Zeger Van 
Heulestraat. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde). 
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Artikel 5:

§1. De bestaande zone 30 wordt beperkt uitgebreid op volgende locaties: 

- Naar aanleiding van de volledige ingebruikname van de Monica Devriesestraat (vk Moorseelsestraat) 
is het aangewezen om ook Siberie Reke die de verbinding maakt tussen de Heulsestraat en de Monica 
Devriesestraat, in te lijven bij de globale zone 30 van de verkaveling.

- Voorstel tot beperkte uitbreiding van de zone 30-schoolomgeving in St. Anna tot 275m noordwaarts 
zodat de nieuwe voetgangersoversteek (verbinding wandelpaden Stadsgroen Marionetten) zich ook in 
een zone 30 bevindt.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het verplaatsen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde). 

Artikel 6:

§1. In volgende straten gelegen in recente of nieuwe verblijfsgebieden wordt een woonerf ingevoerd: 

- Houtmarkt (pleingedeelte); Lange Brugstraat; Boerenhol

- deel Zeger van Heulestraat (doorsteek naar Lagaeplein); parking naast kerk; Lagaeplein; pleintje 
vòòr kerk.

- Verzetskaai; Handboogstraat; Konventstraat; Broelkaai

- pleingedeelte Pastoor Dewittestraat (vk Pucksite)

- deel Weisterstraat (kant Lijsterstraat)(vk Lijsterstraat)

- Camiel Descampsstraat; Jozef Versavelstraat (vk Barcosite)

- Jan Vermeirestraat (vk Graaf Boudewijn IX-laan)

- Vlasrootstraat (vk Roeselaarsestraat)

- Vondelstraat. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “woonerf”, F12a en F12b (begin en einde).

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan 
de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 
vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te 
Kortrijk.

34 2016_GR_00270 Verkeerswijziging op gewestweg - 
Oversteekplaats voor voetgangers in de 
Burgemeester Nolfstraat (kant nieuw 
gerechtsgebouw) ter hoogte van de 
Beheerstraat  - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
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34 - 2016_GR_00270 - Verkeerswijziging op gewestweg - Oversteekplaats voor voetgangers in de Burgemeester Nolfstraat (kant nieuw gerechtsgebouw) ter hoogte van de Beheerstraat  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Dit dossier behandelt de vraag van de school om omwille van de verbouwingswerken 
een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen in de Burgemeester Nolfstraat (kant nieuw 
gerechtsgebouw) ter hoogte van de Beheerstraat.

Beschrijving
Aanleiding en context
De school vraagt om omwille van de verbouwingswerken een oversteekplaats voor 
voetgangers aan te brengen in de Burgemeester Nolfstraat (kant nieuw gerechtsgebouw) ter 
hoogte van de Beheerstraat (foto in bijlage).

Argumentatie
Op 3 van de 4 armen van dit kruispunt zijn er al zebrapaden. Enkel in de Burgemeester Nolfstraat 
(eenrichtingsdeel kant nieuw gerechtsgebouw) ontbreekt nog een zebrapad. De leerlingen van het 
Rhizo, Burgemeester Nolfstraat 39, steken daar momenteel veel over omdat het zebrapad in de 
Beheerstraat (kant Appel) quasi onbruikbaar is door de verbouwingswerken van de school. Deze 
situatie zal nog het volledige schooljaar duren. Ook daarna kan het zebrapad behouden blijven.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

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

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

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

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Punt 1
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Het aanvullend reglement in verband met de oversteekplaats voor voetgangers in de Burgemeester 
Nolfstraat (eenrichtingsdeel kant nieuw gerechtsgebouw) ter hoogte van de Beheerstraat als volgt 
vast te stellen: 

Enig Artikel:  

§1. In de Burgemeester Nolfstraat (eenrichtingsdeel kant nieuw gerechtsgebouw) wordt ter hoogte 
van de Beheerstraat een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een 
afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te 
Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk

Bijlagen
- Voorstel oversteekplaats voor voetgangers Burgemeester Nolfstraat.docx

35 2016_GR_00271 Heraanleg schoolomgeving Pottelberg. - 
Samenwerkingsovereenkomst VIII (stad 
Kortrijk - Vlaams Gewest)  - Goedkeuren

35 - 2016_GR_00271 - Heraanleg schoolomgeving Pottelberg. - Samenwerkingsovereenkomst VIII (stad Kortrijk - Vlaams Gewest)  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jochen De Grave

Beknopte samenvatting
Het komt aan de gemeenteraad toe om samenwerkingsovereenkomst VIII voor de plaatsing van aan 
de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente, 
integraal goed te keuren. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het dossier 
"heraanleg schoolomgeving Pottelberg".

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 4 februari 2013 het moederconvenant “herinrichting 
van de schoolomgeving Pottelberg” afgesloten tussen het Vlaamse Gewest, de stad Kortrijk 
en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, goed.

De bedoeling van een dergelijk (moeder)convenant is om de verkeersveiligheid te verhogen, 
de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de vervoersvraag te beheersen door middel van 
ruimtelijke herstructurering en selectieve bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan een 
verhoogde bereikbaarheid door een versterking van de alternatieve vervoersmiddelen.

Na de ondertekening van het moederconvenant stuurde het Vlaamse Gewest ter 
goedkeuring en ter ondertekening een samenwerkingsovereenkomst V (voorheen: 
koepelmodule of deelmodule) door in verband met de aanleg of herinrichting van een 
schoolbuurt aan een gewestweg.
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De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 om deze samenwerkingsovereenkomst V 
integraal goed te keuren.

Argumentatie
Team Planning&Openbaar Domein ontving recent van het Vlaamse Gewest ter goedkeuring en ter 
ondertekening een bijkomende samenwerkingsovereenkomst VIII voor de plaatsing van aan de bebouwde 
omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente.

Het komt aan de gemeenteraad toe om deze samenwerkingsovereenkomst VIII integraal goed te keuren. Deze 
overeenkomst heeft betrekking op het dossier "Heraanleg schoolomgeving Pottelberg".

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om een aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting 
aan te brengen of te vernieuwen met als doel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren.
De stad treedt hierbij op als aanbestedende overheid.
Het gewest betaalt een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag van 75.000 euro per km gewestweg, als eenmalige 
en totale tegemoetkoming aan de stad voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer, het 
elektriciteitsverbruik, het onderhoud en de eventuele vernieuwing van de verlichting.
De stad is eigenaar van de betreffende verlichting tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst en 
staat bijgevolg in voor het volledige beheer. Bij het einde van de samenwerkingsovereenkomst gaat de 
eigendom van de verlichting kosteloos over van de stad op het Vlaamse gewest. De overeenkomst wordt 
afgesloten voor een periode van 25 jaar.

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

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste 
verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente integraal goed te keuren. Deze 
samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het dossier "heraanleg schoolomgeving Pottelberg".

Bijlagen
- 130204 (gr-beslissing - nieuwe moederconvenant voor module dossiers).pdf
- 130701 (gr-besllissing - samenwerkingsovereenkomst V - goedkeuring).pdf
- 130603 (cbs-beslissing - samenwerkingsovereenkomst V).pdf
- 050411 (gr-beslissing-module 10-overeenkomsten-goedkeuren).pdf
- Versie (niet-ondertekend) - samenwerkingsovereenkomst VIII - verlichting.pdf
- Versie (niet-ondertekend) - samenovereenkomst V - schoolbuurt aan gewestweg.pdf
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Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
36 2016_GR_00274 Intercommunale Leiedal - Verslag en 

toelichting
36 - 2016_GR_00274 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en 
toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Koen Byttebier in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.
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Koen Byttebier

Staf
37 2016_GR_00256 Interne controle - Jaarlijkse rapportering 

(mei 2015 - april 2016) - Aktename
37 - 2016_GR_00256 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (mei 2015 - april 2016) - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
De stadssecretaris staat in voor de organisatie en de werking van het intern controlesysteem. Jaarlijks 
rapporteert hij aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. Huidige 
rapportering omvat de jaarlijkse rapportering en de werking van het intern controlesysteem bij de 
stad Kortrijk (periode mei 2015-april 2016)

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.

Een korte situering van het begrip interne controle en het wetgevend kader is toegevoegd als 
bijlage.

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 interne verbetertrajecten/verbeteracties.

In het kader van de integratie tussen stad en OCMW werd er, in huidige rapportering, voor het 
eerst gestreefd naar een gezamenlijke rapporteringsstructuur tussen stad en OCMW.

Argumentatie
A. voortgangsrapportering op basis van de 6 dimensies van interne controle

A 1. Rapportering van de interne verbetertrajecten

In 2015 werd er bij de stad Kortrijk een nieuwe organisatiebrede risico-analyse uitgevoerd. Op basis 
van deze risico-analyse en het assessment tot het (opnieuw) bekomen van het Iip-label waarbij het 
personeelsbeleid van de stad Kortrijk werd getoetst aan de Iip-standaard, werden er 9 
organisatiebrede verbetertrajecten naar voor geschoven.  Het managementteam van de stad besliste 
in zitting van 21 april 2015 om 4 verbetertrajecten prioritair aan te pakken.

De 4 organisatiebrede verbetertrajecten zijn:

1. aandacht voor teams en leidinggevenden
Binnen de gewenste cultuuromslag is de aandacht voor teams en leidinggevenden één van de cruciale 
veranderingen binnen de organisatie.

2. Interne communicatie
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Interne communicatie is zowel bij de zelfevaluatie als bij het assessment Iip door de externe 
consultants naar voor geschoven. Er is eveneens 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 op een verdere optimalisering van de dienstverlening. De verdere 
optimalisatie van de dienstverlening levert ook een belangrijke bijdrage aan een betere interne 
werking.

Voor elk van deze vier prioritaire verbetertrajecten is een plan van aanpak en een 
voortgangsrapportering bijgevoegd. Telkens worden de behaalde resultaten uit de verschillende 
verbetertrajecten expliciet vermeld en wordt er een concrete timing vermeld van de verdere 
aanpak door het managementteam.

A 2. Andere acties in het kader van de kwalitatieve uitbouw van de organisatie

1. Het bereiken van doelstellingen

1.1. Verdere uitrol van de cockpit

De beleidsrapportage, de opvolging van de acties en de actieplannen gebeurt via de cockpit (tool van 
BDO).

1.2. Evaluatie van de legislatuur halfweg

Naar aanleiding van de stadscoalitie halverwege werd op 8 november het Plan Nieuw Kortrijk 
doorlopen (engagement na engagement) met de stadscoalitie en de leden van het managementteam.
De conclusies en ambities werden op 17 november 2015 toegelicht aan en besproken met alle 
teamcoaches, stafmedewerkers en programmaregisseurs.
In navolging van deze sessie werd er afgesproken om per team een overlegmoment te organiseren in 
aanwezigheid van de bevoegde schepen(en), de kabinetten en de teamleden. Bedoeling was om hier 
de realisaties van de stadscoalitie halverwege en de prioriteiten voor de volgende jaren te bespreken.

 2. De naleving van wetgeving en procedures

2.1. Naleving wetgeving op de overheidsopdrachten

In de periode september-half december 2015 werden er wekelijks op de 
bestelaanvragen steekproeven uitgevoerd in het kader van de controle op de naleving van de 
wetgeving op de overheidsopdrachten.

Volgende elementen werden specifiek meegenomen in de steekproef:
- leveranciers met meer dan 10 bestelaanvragen/cbs beslissingen per jaar zonder raamovereenkomst
- leveranciers waarvan het bedrag telkens kleiner is dan 5500 euro (excl. BTW)
- behorende tot de exploitatiedienst
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Volgende elementen werden uitgesloten van de steekproef:
- leveranciers met minder dan 10 bestelaanvragen/cbs nota's per jaar
- geen opname van facturen van Eandis, water, gas, electriciteit en proximus
- geen opname van facturen die vermeld zitten in de raamovereenkomsten 
- geen facturen van uitgaven opgenomen in investeringsdossiers

Wekelijks werd er een steekproef van bestelaanvragen uitgevoerd waarbij werd gevraagd of er 
telkens prijs werd gevraagd bij 3 verschillende firma's en de motivatie naar keuze van de gekozen 
leverancier.

Uit deze steekproeven is naar voor gekomen dat er hier heel wat administratieve vereenvoudiging 
mogelijk is, ondermeer door de verdere uitbouw van raamovereenkomsten.  De verdere uitbouw van 
raamovereenkomsten werd ondertussen opgenomen door de centrale aankoopdienst.

Binnen de centrale aankoopdienst werd een meerjarenplanning raamovereenkomsten opgesteld 2015-
2020. Er werden een 120-tal verschillende raamovereenkomsten gedefinieerd. Wanneer deze allemaal 
operationeel zijn, zullen 90%  van alle terugkerende vragen beantwoord kunnen worden met een 
onderhandelde overeenkomst. Deze manier van werken garandeert een snelle en een kost-efficiënte 
dienstverlening naar de leveranciers. 
Momenteel zijn er 90 raamovereenkomsten operationeel. Jaarlijks worden lopende 
raamovereenkomsten vernieuwd, in combinatie met de opstart van nieuwe raamovereenkomsten.

In 2016 worden een 30-tal raamovereenkomsten op de planning van de centrale aankoopdienst, 
waarvan een 10-tal nieuw zijn.

2.2. Voorbereiding afschaffen cash-geldstromen op het gelijkvloers van het administratief stadhuis.

N.a.v. de opstart rond het "Werken op Afspraak" voorzien op 1 oktober 2016, werden de nodige 
voorbereidingen getroffen om de resterende  cash-geldstromen op het gelijkvloers van het 
administratief stadhuis af te schaffen.

3. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie

In het najaar 2015 werd er een audit van de beginbalans uitgevoerd. De nodige rechtzettingen 
werden uitgevoerd.

4. het efficiënt en economisch gebruik van de middelen

In het kader van het ombuigingsbeleid van het Plan Nieuw Kortrijk wordt de budgetnorm 
personeelskredieten strikt opgevolgd.

Het systeem van de huidige postverdeling werd geëvalueerd. De nodige voorbereidingen werden 
opgezet om over te schakelen naar een elektronische verdeling van de inkomende briefwisseling.

De voorbereiding van de volledige digitalisering van de aanvraag voor de inname van het openbaar 
domein tussen de stad en de Politie werd in de voorbije periode praktisch afgerond.

De procedure voor de aangifte en de controle van adreswijzigingen werd samen met de Politie 
herbekeken en gedigitaliseerd. 

5. De bescherming van de activa

5.1. Informatieveiligheid
Er werd de voorbije periode heel sterk ingezet op informatieveiligheid. Stad en OCMW werken met 
eenzelfde veiligheidsconsulent.
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Het veiligheidsbeleidsplan en bijhorend actieplan van de stad Kortrijk werd goedgekeurd door het 
college in zitting van 2 juni 2015.

De hoofdfocus in 2015 was om de stad en het OCMW op eenzelfde veiligheidsniveau te brengen.

5.2. de medewerkers

De belangrijkste activa van de stad Kortrijk zijn de medewerkers. Voor de gedane initiatieven op het 
vlak van de teams verwijzen we naar het organisatiebrede verbetertraject: aandacht voor teams en 
leidinggevenden (cfr. bijlagen)

6. het voorkomen van fraude

Het betalen met bancontact wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. De afrekening van de kassa's 
gebeurt op periodieke tijdstippen met de medewerkers van het team kernadministratie. 
Zesmaandelijks volgt er een rapportage naar het college.

In het kader van de voorbereiding naar het "Werken op Afspraak" werden de nodige voorbereidingen 
getroffen om over te schakelen naar een cashless gelijkvloers.

B. Verslaggeving van uitgevoerde audits en inspecties

B 1. Korte samenvatting uitgevoerde inspecties in de voorbije periode (mei 2015- april 
2016)

 - Controle RSZPPO

In de voorbije periode werden er geen controles van de RSZPPO uitgevoerd.

B 2. Korte samenvatting van audits uitgevoerd in de voorbije periode (mei 2015-april 
2016)

- Inspectie basisonderwijs

In het basisonderwijs werd er een doorlichting uitgevoerd gedurende de periode 11/01/2016 tot 
14/01/2016.

De doorlichting omvatte een luik bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne en een luik onderwijskundige 
materie.

Voor het eerste luik kwamen volgende aandachtspunt naar voren: het optimaliseren en blijvende 
aandacht schenken aan de structurele en periodieke planning van de interne en externe 
preventiediensten en overlegorganen.

Voor het tweede luik kwam volgend aandachtspunt naar voren: voor de lagere afdeling zal er verdere 
opvolging voor de onderwijsdoelstellingen muzische vorming komen.

Het inspectieteam voorziet een opvolgingsbezoek vanaf 14 januari 2019.

C. Planning 2016-2017

Rekening houdende met de nieuwe herstructurering in het kader van het werken met zelfsturende 
clusters en teams, de verschillende initiatieven in navolging op de tevredenheidsenquête en de 
werkzaamheden van de interim-manager financiën stellen we voor om in 2016-2017 geen extra 
organisatiebrede audits te voorzien.
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Het MAT adviseerde in zitting van 27 september 2016 om in 2016-2017 volgende audits uit te voeren 
:

 een gezamenlijke audit stad-OCMW rond informatieveiligheid (kost 50/50)
 een audit rond overheidsopdrachten/raamcontracten. Na te vragen bij het OCMW of zij al dan 

niet ook geïnteresseerd zijn en een audit rond overheidsopdrachten/raamcontracten.

De productencatalogus van Audio is toegevoegd als bijlage.

 

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de jaarlijkse rapportering (mei 2015- april 2016) van de interne controle aan de 
gemeenteraad.

Bijlagen
- I Plan van aanpak Aandacht voor Interne Communicatie.docx
- I Plan van aanpak Aandacht voor teams en leidinggevenden.docx
- I Plan van Aanpak dienstverlening .docx
- I Plan van Aanpak Projectmanagement GR 2017.docx
- II Voortgangsapportering  Projectmanagement GR november 2017.docx
- II Voortgangsrapportering Aandacht voor interne communciatie.docx
- II Voortgangsrapportering Aandacht voor teams en leidinggevenden.docx
- II Voortgangsrapportering Dienstverlening 2015 - 2018 - stavaza 19 09 2016.xlsx

Projecten
38 2016_GR_00267 2016/1075 - Historisch stadhuis: reiniging 

gevels - Eindafrekening
38 - 2016_GR_00267 - 2016/1075 - Historisch stadhuis: reiniging gevels - Eindafrekening

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mathieu Desmet

Beknopte samenvatting
De eindafrekening voor de werken van de reiniging van de gevel van het historisch stadhuis in Kortrijk 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de opdracht “Historisch stadhuis: reiniging gevels” werd een bestek met nr. 
2016/1075 opgesteld door directie bedrijfsvoering.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.240,00 euro (exclusief btw) of 58.370,40 euro 
(inclusief 21% btw).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 februari 2016 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het college gunde de werken in zitting van 25 april 2016 aan de firma Aquastra-Gevelreiniging BVBA 
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uit Lauwe tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 23.782,50 euro (inclusief BTW 21 %)

De uitvoering van de werken gebeurde overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in bestek met 
nr. 2016/1075.
 
Argumentatie
Directie bedrijfsvoering stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken 
35.671,80 euro incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming  € 48.240,00
Bestelbedrag  € 19.654,96
HV in meer + € 0,00
HV in min - € 2.281,96
Bijwerken + € 12.107,83
Bestelbedrag na verrekeningen = € 29.480,83
Totaal uitgevoerd  € 29.480,83
Totaal excl. btw = € 29.480,83
Btw + € 6.190,97
TOTAAL = € 35.671,80

De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 50 %

De werken voor de reiniging van de gevel aan het stadhuis werden conform het bestek uitgevoerd en 
brachten het verwachte resultaat. Tijdens de werken werden een aantal bijkomend uit te voeren 
werken vastgesteld die leiden tot de overschrijding van het gunningsbedrag. De overschrijding wordt 
als volgt gemotiveerd :

1. vandalisme op voorgevel historisch stadhuis

Voor de start van de werken, tijdens de Sinksenfeesten, heeft een onbekende een bruin goedje 
uitgesmeerd op de trappen en tegen de voorgevel van het stadhuis ter hoogte van de trappenpartij. 
 Er werd aangifte gedaan bij de politie, de dader kon niet herkend worden, de kosten konden 
bijgevolg niet verhaald worden.  De sporen van het bruine spul konden niet op een eenvoudige wijze 
verwijderd worden. De firma Aquastra heeft ervaring met dit soort werken, er werd gevraagd aan de 
firma de verwijdering van deze hardnekkige vlekken mee te nemen in de reinigingswerken.  Er 
werden verschillende testen met producten uitgevoerd, met weinig resultaat tot gevolg. Uiteindelijk 
werden de vlekken machinaal uit de natuursteen weggeschuurd. De stenen werden mee gereinigd 
met de beneveling voor de algemene reiniging.  Na reiniging worden de stenen opnieuw getailleerd, 
de schuin ingekapte strepen komen daarmee terug waardoor het oorspronkelijk aspect van de 
natuursteen terugkomt.

De uitvoering van de werken aan de gevel was een opportuniteit om op een vlotte en efficiënte wijze 
het geval van vandalisme ongedaan te maken.  Het was bijgevolg aangewezen dit via aannemer 
Aquastra op te nemen.

Kostprijs verrekening : 2.420,42 euro incl. BTW 21 %

2.  meerwerken als gevolg van vaststellingen tijdens het reinigen

Tijdens het reinigingen werd vastgesteld dat op verschillende plaatsen her en der verspreid over het 
gevelvlak voegen en kleine stukken natuursteen los zaten.  De voegen bleken reeds door de lange 
aantasting van weer en wind verweerd te zijn. Om verdere vorstschade bij insijpeling van water te 
vermijden is het aangewezen dit voegwerk zo goed mogelijk te herstellen.  Daarnaast herstelde de 
aannemer op een aantal plaatsen verschillende sierstukken op torentjes en andere ornamenten. Deze 
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stonden niet meer voldoende vast en werden meteen op vraag door de aannemer terug vastgesteld, 
dit om verder loskomen en eventueel neerkomen van stukken te vermijden.

De werken konden pas vastgesteld worden bij een gedetailleerd onderzoek op hoogte op de stelling 
en konden bijgevolg niet volledig voorzien worden.  Het was bijgevolg aangewezen dit via aannemer 
Aquastra op te nemen.

Kostprijs verrekening : 2.003,13 euro incl. BTW 21 %

3. aangepast werfdoek

De werken duurden uiteindelijk een 3-tal maanden, over de zomerperiode heen.  Een werfdoek werd 
voorzien, om dit werfdoek als aantrekkelijk communicatiemiddel in te zetten werd een print voorzien 
op aangepast werftextiel met de afbeelding van Lucky Luke. Hiermee kon op een sterke en attractieve 
manier extra publiciteit gemaakt worden voor de viering van 70 jaar Lucky Luke in Kortrijk. 

Kostprijs verrekening : 7.465,75 euro incl. BTW 21 % 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Uitgave in meer 11.889,30 euro (incl. BTW 21 %) op sleutel 2016/IE 12/GBB-CBS/0119-01/2210100/ 

Besluit
Punt 1
 
de eindafrekening die sluit met een bedrag van 35.671,80 euro (incl. BTW21 %) voor de 
reinigingswerken aan de gevel van het historisch stadhuis goed te keuren.

An Vandersteene

Communicatie en Recht
39 2016_GR_00293 AGB Buda - Ontbinding en vereffening - 

Goedkeuren
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39 - 2016_GR_00293 - AGB Buda - Ontbinding en vereffening - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had 
dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 
2014.

Inmiddels is het dossier volop in voorbereiding, dat erop gericht is om de exploitatie-opdracht van het 
AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van andere stadseigendommen 
door het AGB SOK). Het was en is verder de bedoeling de programmatie-opdracht van het AGB Buda 
via een (of meerdere) samenwerkingsovereenkomst(en) te laten opnemen door spelers die actief zijn 
op de site Buda. Bijgevolg kan het AGB Buda dan ook ontbonden en vereffend worden. Het 
procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële 
beslissingen werd een ontwerp van addendum bij de beheersovereenkomst met het AGB SOK voor 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en er ook effectief goedgekeurd in zitting van 04 juli 
2016. Dit ontwerp van addendum werd eerder op 1 juni 2016 goedgekeurd door de raad van Bestuur 
van het AGB SOK na principiële goedkeuring door het college in zitting van 23 mei 2016.

Voorgesteld wordt om, zoals voorheen al gepland, het AGB Buda te ontbinden op 31 december 2016 
en te vereffenen. In afwachting dat zowel de exploitatie-opdracht, vanaf de ondertekening van de 
exploitatie-overeenkomst begin januari 2017, als de programmatie-opdracht effectief 
kunnen ondergebracht worden zoals hiervoor vermeld, komen deze opdrachten terug bij de stad, op 
de wijze zoals vastgelegd in artikel 244 van het gemeentedecreet. De raad van bestuur van het AGB 
Buda heeft dit positief geadviseerd in zitting van 24 oktober 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014.

Inmiddels is het dossier volop in voorbereiding, dat erop gericht is om de exploitatie-opdracht 
van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van andere 
stadseigendommen door het AGB SOK). Het was en is verder de bedoeling de programmatie-
opdracht van het AGB Buda via een (of meerdere) samenwerkingsovereenkomst(en) te laten 
opnemen door spelers die actief zijn op de site Buda. Bijgevolg kan het AGB Buda dan 
ook ontbonden en vereffend worden. Het procedureel kader en stappenplan werden 
principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zittingen van 3 
november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële beslissingen werd een 
ontwerp van addendum bij de beheersovereenkomst met het AGB SOK voor goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad en er ook effectief goedgekeurd in zitting van 04 juli 2016. 
Dit ontwerp van addendum werd eerder op 1 juni 2016 goedgekeurd door de raad van Bestuur 
van het AGB SOK na principiële goedkeuring door het college in zitting van 23 mei 2016.

Voorgesteld wordt om, zoals voorheen al gepland, het AGB Buda te ontbinden met ingang 
van 01 januari 2017 en te vereffenen. In afwachting dat zowel de exploitatie-opdracht, vanaf 
de ondertekening van de exploitatie-overeenkomst begin januari 2017, als de programmatie-
opdracht effectief kunnen ondergebracht worden zoals hiervoor vermeld, komen deze 
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opdrachten terug bij de stad, op de wijze zoals vastgelegd in artikel 244 van het 
gemeentedecreet. De raad van bestuur van het AGB Buda heeft dit positief geadviseerd in 
zitting van 24 oktober 2016.

Argumentatie
In de statuten van het AGB SOK is het maatschappelijk doel van het bedrijf omschreven als ‘de 
vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van 
onder meer: (…) in het geval de stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de 
valorisering van het geheel of een gedeelte van het stedelijk patrimonium’.

Beoogd wordt de publiekrechtelijke exploitatie-opdracht van het AGB Buda te integreren bij het 
AGB SOK en daarbij aansluitend ook de exploitatie van andere maatschappelijk-culturele onroerende 
goederen bij het SOK onder te brengen. De gemeenteraad heeft dit principe reeds vastgelegd in zijn 
beslissing van 04 juli 2016, bij dewelke de beheersovereenkomst tussen AGB SOK en de Stad in het 
licht van deze verruimde opdracht werd aangepast en aangevuld met een addendum, waarin deze 
opdracht ook wordt omschreven. De verfijning en verdere uitvoering van deze extra opdracht werd 
(juridisch) nader uitgewerkt in allerlei teksten (projectgebonden samenwerkingsovereenkomst met 
bijlagen, exploitatie-overeenkomst met bijlagen, waaronder erfpachtakten,...) die evenzeer ter 
goedkeuring werden (worden) voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB SOK en aan de 
gemeenteraad.

De Stad behoudt daarbij wel, conform ook het gemeentedecreet, het volledige beleid – onder meer 
inzake cultuur en jongeren – en heeft geenszins de bedoeling het AGB SOK opdrachten te geven 
inzake programmering en inhoudelijke aspecten van het beleid. De uitvoering van dit inhoudelijke 
beleid kan toevertrouwd worden aan spelers die op vandaag actief zijn op de site Buda 
(participatiegedachte). De gesprekken daaromtrent zijn aan de gang en de akkoorden 
(samenwerkingsovereenkomst(en) worden finaal ook voor goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad en aan de respectievelijke raden van bestuur van de desbetreffende verenigingen.

In afwachting dat zowel deze exploitatie-als programmatie-opdracht contractueel ondergebracht zijn 
bij respectievelijk het AGB SOK en bij culturele actoren op Buda komt dit alles na de ontbinding en 
vereffening van het AGB Buda (in eerste instantie) terug bij de stad (de reguliere stadsdiensten) 
conform het bepaalde in artikel 244 van het gemeentedecreet.

Het is inmiddels aangewezen om, zoals voorheen al gepland, het AGB Buda te ontbinden op 31 
december 2016 en te vereffenen. Het gemeentedecreet (artikel 244) stelt dat de gemeenteraad 
steeds kan beslissen om tot ontbinding en vereffening van een AGB over te gaan. In die beslissing 
wijst de gemeenteraad de vereffenaar(s) aan. Op het ogenblijk van de ontbinding vervallen dan alle 
andere organen van het AGB. Het personeel in statutair dienstverband van het AGB wordt 
overgenomen door de stad, alsook de rechten en verplichtingen van het ontbonden AGB. In 
tegenstelling tot wat bepaald is in de statuten van het AGB SOK kan de gemeenteraad overgaan tot 
ontbinding en vereffening zonder vooraf het advies van de raad van bestuur van het AGB Buda te 
hebben ingewonnen. Het werd (participatie-en inspraakgedachte) aangewezen bevonden dit niet 
bindend advies in te winnen. Vanwege de raad van bestuur van het AGB Buda werd er een positief 
advies uitgebracht op 24 oktober 2016. Er wordt naar aanleiding van de ontbinding en 
vereffening een algemene inventaris opgemaakt, alsook een eindafrekening, omvattende de balans en 
de resultatenrekening. De stad neemt behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad alle 
goederen, personeelsleden, rechten en verplichtingen van het AGB over. Zo nodig kan de aangeduide 
vereffenaar beroep doen op externe (financiële en juridische) expertise op afroep (bestaande 
contracten met dienstverleners), naast de expertise die binnen de stad en het AGB aanwezig is.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 244 van het Gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Over te gaan tot de ontbinding en vereffening van het AGB Buda met ingang van 01 januari 2017 en 
dit bij toepassing van en conform het artikel 244 van het gemeentedecreet.

Punt 2
Als vereffenaar aan te duiden de financieel beheerder van de stad Kortrijk.

Bijlagen
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf

Musea en Erfgoed
40 2016_GR_00259 Straatnaamgeving - Mortierhoekstraat Heule 

- Goedkeuren
40 - 2016_GR_00259 - Straatnaamgeving - Mortierhoekstraat Heule - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor een nieuw aan te leggen straat als uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord moet een 
naam gekozen worden. De straatnaamcommissie stelde voor om de beslissing aan Kuurne over te 
laten, waar het grootste deel van de straat komt. Na overleg met Kuurne werd geopteerd voor 
'Mortierhoekstraat'. De gemeenteraad gaf een principiële goedkeuring op 11 april 2016. Daarna is een 
openbaar onderzoek uitgevoerd en is advies gevraagd aan de cultuurraad. Nu kan de naam definitief 
toegekend worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat als uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord , 
deels in Heule, deels in Kuurne, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie 
besprak dit in vergadering van 7 december 2015. Omdat het grootste deel van de straat op 
grondgebied Kuurne ligt, werd voorgesteld de beslissing aan Kuurne over te laten. De 
straatnaamcommissie deed de suggestie 'Mortierhoek'. Na overleg met Kuurne werd 
geopteerd voor 'Mortierhoekstraat'.

Argumentatie
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen. De principiële goedkeuring 
is gegeven door de gemeenteraad op 11 april 2016. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren 
op. Het advies van de cultuurraad is positief.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:
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- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet

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

Besluit
Punt 1
Principieel, de nieuwe straat als uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord tussen Heule en 
Kuurne  de naam te geven: Mortierhoekstraat.

 

 

Bijlagen
- Commissie straatnaamgeving
- AANKONDIGING Openbaar onderzoek Mortierhoekstraat.doc
- advies cultuurraad

Bibliotheek
41 2016_GR_00268 Openbare Bibliotheek Kortrijk - Aankoop 

jeugdboeken 2017-2018 - Voorwaarden en 
wijze van gunnen

41 - 2016_GR_00268 - Openbare Bibliotheek Kortrijk - Aankoop jeugdboeken 2017-2018 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Valerie Dekeyzer

Beknopte samenvatting
De Openbare Bibliotheek Kortrijk wil de aankoop van jeugdboeken van 1 januari 2017 t.e.m. 31 
december 2018 laten verlopen via een overheidsopdracht. Deze nota omschrijft kort de inhoud van 
deze opdracht, de voorgestelde procedure en de gunningscriteria zoals opgenomen in bestek nr. 
2016/1166.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het aanbieden van een diverse en brede collectie vormt een belangrijke pijler van de 
bibliotheekwerking. De Kortrijkse bibliotheek wil niet alleen een gids zijn in het grote aanbod 
aan informatie, maar wil de bezoeker bovendien ook prikkelen en uitnodigen om ook minder 
voor de hand liggende lectuur en informatie te ontdekken. Een goed uitgebouwd aanbod 
jeugdboeken mag daarom niet ontbreken in de Kortrijkse bibliotheekcollectie.

Argumentatie
Omschrijving opdracht, procedure en raming

De bibliotheek wil de aankoop van jeugdboeken van 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2018 via een 
opdracht op afroep laten verlopen die via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
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bekendmaking wordt gevoerd. Deze aankoop is bestemd voor zowel de centrale bibliotheek als de 
buurtbibliotheken en omvat zowel fictie voor kinderen en jongeren als informatieve jeugdboeken.

 

De raming van de totale opdracht bedraagt € 120.000,00 (btw 6% incl.).

 

De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 24 maanden. Deze vangt aan op 1 januari 2017 en 
eindigt op 31 december 2018. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar.

 

Deze opdracht komt er in navolging van een eerder uitgeschreven opdracht met een korte 
uitvoeringstermijn die gold als proefproject (zie 2016_CBS_02082). Naast deze opdracht start de 
bibliotheek ook opnieuw aparte opdrachten op voor de aankoop van strips (zie 2016_CBS_02688), 
boeken voor volwassenen (zie 2016_CBS_03020) en audiovisuele materialen (nog te realiseren 
voorjaar 2017). We opteren voor gescheiden opdrachten omdat deze telkens, rekening houdend met 
de specifieke expertise,  een ander type leverancier en een andere aanpak vergen.

Technische bepalingen

Alle technische bepalingen i.v.m. de bestelprocedure en het leveren van de boeken zijn opgenomen in 
het bestek nr. 2016/1166 (zie bijlage).

Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund op basis van onderstaande gunningscriteria.

 

Nr. Omschrijving Gewicht
1 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

-      De inschrijver kent een algemene korting toe die niet lager ligt dan 20% 
op de gangbare kleinhandelsprijs.

-      Bij aankoop van boeken geselecteerd voor de Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen kent de inschrijver een korting toe die niet lager ligt dan 25% op de 
gangbare kleinhandelsprijs.

 25

2 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit 
het bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

40

 -      Verloop van de bestelprocedure  
 -      Verloop van de leveringen en leveringstermijn  
 -      Retourneringsrecht  
 -      Facturatieprocedure  
 -      Communicatie met de collectievormer  
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 -      Aanbod zichtzendingen  
 -      Aanbod extra faciliteiten en service  
3 Aanbod

-      De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. 
Daarom moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk publicaties te 
leveren van de uitgeverijen opgenomen in de aan het bestek toegevoegde lijst 
(zie bijlage). Daarnaast is de inschrijver ook in staat om zoveel mogelijk 
publicaties opgenomen in de online databank www.boekenbank.be te leveren. 
Hierdoor kan de inschrijver zowel de breedte als de diepte van het aanbod 
garanderen. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide 
en up-to-date online catalogus.

35

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 
1°d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, §2.

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, §3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
wijze van gunning en voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De raming van de opdracht bedraagt € 120.000 (btw 6% incl.). Dit krediet is voorzien in de 
meerjarenbegroting op de budgetsleutel 0703-GBB-CBS-6001000.

http://www.boekenbank.be/
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Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen volgens het bestek nr. 2016/1166. De raming 
voor deze opdracht bedraagt € 120.000,00 (btw 6% incl.).

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, in toepassing van artikel 26, §2, 1°d van de wet van 15 juni 2006.

Bijlagen
- Bestek nr. 2016-1166 - Aankoop jeugdboeken Openbare Bibliotheek Kortrijk 2017-2018.doc

42 2016_GR_00292 Openbare Bibliotheek Kortrijk - Aankoop 
boeken voor volwassenen 2017-2018 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

42 - 2016_GR_00292 - Openbare Bibliotheek Kortrijk - Aankoop boeken voor volwassenen 2017-2018 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Valerie Dekeyzer

Beknopte samenvatting
De Openbare Bibliotheek Kortrijk wil de aankoop van boeken voor volwassenen van 1 januari 2017 
t.e.m. 31 december 2018 laten verlopen via een overheidsopdracht. Deze nota omschrijft kort de 
inhoud van deze opdracht, de voorgestelde procedure en de gunningscriteria zoals opgenomen in 
bestek nr. 2016/1165.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het aanbieden van een diverse en brede collectie vormt een belangrijke pijler van de 
bibliotheekwerking. De Kortrijkse bibliotheek wil niet alleen een gids zijn in het grote aanbod 
aan informatie, maar wil de bezoeker bovendien ook prikkelen en uitnodigen om ook minder 
voor de hand liggende lectuur en informatie te ontdekken. Een goed uitgebouwd aanbod 
boeken voor volwassenen mag daarom niet ontbreken in de Kortrijkse bibliotheekcollectie.

Argumentatie
Omschrijving opdracht, procedure en raming

De bibliotheek wil de aankoop van boeken voor volwassenen van 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 
2018 via een opdracht op afroep laten verlopen die via een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking wordt gevoerd. Deze aankoop is bestemd voor zowel 
de centrale bibliotheek als de buurtbibliotheken.

 

De opdracht is opgedeeld in 3 percelen:
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 Perceel 1: Nederlandstalige fictie en non-fictie voor volwassenen (niet-kastklaar geleverd)

 

Leveren van Nederlandstalige fictieboeken en informatieve boeken (non-fictie) voor volwassenen aan 
de Openbare Bibliotheek Kortrijk.

 

 Perceel 2: Nederlandstalige fictie voor volwassenen (kastklaar geleverd)

 

Leveren van kastklaar gemaakte, Nederlandstalige fictieboeken voor volwassenen aan de Openbare 
Bibliotheek Kortrijk.

 

 Perceel 3: anderstalige en bijzondere fictie voor volwassenen (niet-kastklaar geleverd)

 

Leveren van anderstalige en bijzondere fictieboeken voor volwassenen aan de Openbare 
Bibliotheek Kortrijk. Onder anderstalige fictie worden fictieboeken in het Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans en Portugees verstaan. Onder bijzondere fictie worden poëzie, 
theaterteksten, grootletterboeken, NT2-materialen en Makkelijk Lezen-materialen verstaan.

 

De raming van de totale opdracht bedraagt € 210.000,00 (btw 6% incl.). De raming per perceel 
bedraagt:

 

o Perceel A: € 138.200,00 (btw 6% incl.)

o Perceel B: € 56.400,00 (btw 6% incl.)

o Perceel C: € 15.400,00 (btw 6% incl.)

 

De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 24 maanden. Deze vangt aan op 1 januari 2017 en 
eindigt op 31 december 2018. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar.

 

Deze opdracht komt er in navolging van een eerder uitgeschreven opdracht met een korte 
uitvoeringstermijn die gold als proefproject (zie 2016_CBS_01998). Naast deze opdracht start de 
bibliotheek ook opnieuw aparte opdrachten op voor de aankoop van strips (zie 2016_CBS 02688), 
jeugdboeken (zie 2016_CBS_03021) en audiovisuele materialen (nog te realiseren voorjaar 2017). We 
opteren voor gescheiden opdrachten omdat deze telkens, gelet op de specifieke expertise, een ander 
type leverancier en een andere aanpak vergen.
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Technische bepalingen

Alle technische bepalingen per perceel i.v.m. de bestelprocedure en het leveren van de boeken zijn 
opgenomen in het bestek nr. 2016/1165 (zie bijlage).

Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund op basis van onderstaande gunningscriteria.

 

 Perceel 1: Nederlandstalige fictie en non-fictie voor volwassenen; niet-kastklaar geleverd

 

Nr. Omschrijving Gewicht
1 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

De inschrijver kent een korting toe die niet lager ligt dan 20% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

25

2 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit 
het bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

40

 -      Verloop van de bestelprocedure  
 -      Verloop van de leveringen en leveringstermijn  
 -      Retourneringsrecht  
 -      Facturatieprocedure  
 -      Communicatie met de collectievormer  
 -      Aanbod extra faciliteiten en service  
3 Aanbod

-      De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. 
Daarom moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk publicaties 
opgenomen in de online databank www.boekenbank.be te kunnen leveren. 
Hierdoor kan de inschrijver zowel de breedte als de diepte van het aanbod 
garanderen. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide 
en up-to-date online catalogus.

-      Daarnaast is de inschrijver ook in staat publicaties te leveren van 
buitenlandse uitgeverijen, bijv. Lonely Planet, Rough Guides, Bradt, Footprint, 
Taschen en Hatje Cantz. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een 
uitgebreide en up-to-date online catalogus.

 

35

 Perceel 2: Nederlandstalige fictie voor volwassenen; kastklaar geleverd

 

http://www.boekenbank.be/
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Nr. Omschrijving Gewicht
1 Meerkost per boek van het kastklaar leveren

De inschrijver rekent een meerkost per boek aan voor het kastklaar leveren.

Regel van drie: Score offerte = (prijs laagste bedrag/prijs bedrag)*gewicht van 
het criterium prijs.

10

2 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

De inschrijver kent een korting toe die niet lager ligt dan 20% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

20

3 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit 
het bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

40

 -      Omschrijving van de kastklaar geleverde boeken  
 -      Verloop van de bestelprocedure  
 -      Verloop van de leveringen en leveringstermijn  
 -      Retourneringsrecht  
 -      Facturatieprocedure  
 -      Communicatie met de collectievormer  
 -      Aanbod extra faciliteiten en service  
4 Aanbod

-      De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. 
Daarom moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk publicaties 
opgenomen in de online databank www.boekenbank.be te kunnen leveren. 
Hierdoor kan de inschrijver zowel de breedte als de diepte van het aanbod 
garanderen. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide 
en up-to-date online catalogus.

 

30

 Perceel 3: anderstalige en bijzondere fictie voor volwassenen; niet-kastklaar geleverd

 

Nr. Omschrijving Gewicht
1 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

De inschrijver kent een korting toe die niet lager ligt dan 18% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

25

2 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit 

40

http://www.boekenbank.be/
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het bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan 
wordt beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

 -      Verloop van de bestelprocedure  
 -      Verloop van de leveringen en leveringstermijn  
 -      Retourneringsrecht  
 -      Facturatieprocedure  
 -      Communicatie met de collectievormer  
 -      Aanbod extra faciliteiten en service  
3 Aanbod

-      De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. 
Daarom moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk publicaties 
opgenomen in de online databank www.boekenbank.be te kunnen leveren. 
Hierdoor kan de inschrijver zowel de breedte als de diepte van het aanbod 
garanderen. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide 
en up-to-date online catalogus.

 

35

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 
1°d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, §2.

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, §3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
wijze van gunning en voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.

 

 

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

http://www.boekenbank.be/


336/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De raming van de totale opdracht bedraagt € 210.000 (btw 6% incl.). De raming per perceel 
bedraagt:

 Perceel 1: € 138.200 (btw 6% incl.)
 Perceel 2: € 56.400 (btw 6% incl.)
 Perceel 3: € 15.400 (btw 6% incl.)

Alle kredieten zijn voorzien in de meerjarenbegroting op de budgetsleutel 0703-GBB-CBS-6001000.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen volgens het bestek nr. 2016/1165. De raming 
voor deze opdracht bedraagt € 210.000,00 (btw 6% incl.).

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, in toepassing van artikel 26, §2, 1°d van de wet van 15 juni 2006.

Bijlagen
- Bestek nr. 2016-1165 - Aankoop boeken voor volwassenen Openbare Bibliotheek Kortrijk 

2017-2018.doc

Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Start voor het Station ?
IR 1 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Start voor het Station ?

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
In 2010 werd een eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de stad Kortrijk en 
N.M.B.S, Infrabel, De Lijn, AWV en Euro Immo Star met het oog op de realisatie van een volledig 
nieuwe stationsomgeving.
In 2015 werd een tweede samenwerkingsovereenkomst getekend voor de concrete aanpak van de 
ondergrondse parking en de verbreding van de tunnel. Deze werken zijn voorzien in de periode 2017-
2020.
Nu moet nog een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld worden voor het station zelf en de 
publieke ruimte errond.  Deze werken zijn voorzien in de periode 2020-2024! In de volgende weken 
en maanden wordt alles beslist en alles wijst erop dat het dossier in de slechte richting evolueert.
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Het is duidelijk dat deze derde fase de meest cruciale is en de vorige alleen maar de voorbereiding 
waren om tot een perfecte mobiliteitsaanpak te komen via de vernieuwing van het Kortrijkse station 
zelf. Derhalve zijn de keuzes die daarbij gemaakt worden zeer belangrijk.

Maar op vandaag is de eerste vraag wanneer reëel gestart wordt met de eerste fase?
CD&V dringt aan op doortastendheid .
Het project is al zovele keren aangekondigd. Zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van 
stadsontwikkeling is het een noodzakelijk project. De publieke ruimte tussen het station en Kortrijk 
Weide moet opgewaardeerd worden om ten volle de nieuwe ontwikkelingen aldaar te ondersteunen.
De verbinding tussen het centrum en Hoog-Kortrijk is al even cruciaal.
Bij iedereen zijn de budgetten voor die eerste fase nu voorzien. Bij uitstel dreigen ze verloren te zijn 
voor Kortrijk.

Het debat over de inrichting van de bushaltes moet voorwerp zijn van overleg teneinde alternatieve 
oplossingen uit te zoeken die iedereen ten goede komen.

Heeft het Kortrijkse bestuur de volle ambitie om door te gaan met het gehele project of wordt de 
huidige twijfel verder gevoed?

De tweede vraag is hoe de tweede fase de nodige kwaliteit blijft behouden? Los van de noodzaak om 
te strijden voor de nodige budgettaire middelen voor de toekomst moet ook gestreden worden voor 
het behoud van de nodige kwaliteit. De voorgestelde besparing op de bouwkosten van het nieuwe 
stationsgebouw leidt tot een grote vermindering van de kwaliteit.
Er is dan ook tussenkomst noodzakelijk van een kwaliteitskamer of van de Vlaamse Bouwmeester om 
zeker te zijn dat dit belangrijk en beeldbepalend gebouw de aantrekkelijkheid behoudt die 
noodzakelijk is voor de stationsomgeving.

De derde vraag is wat er zal gebeuren met het seinhuis dat blijkbaar binnen enkele jaren  wordt 
gesloten?

Het gevoel overheerst dat een gebrek aan visie gekoppeld wordt aan een gebrek aan daadkracht. Dit 
is nefast op de langere termijn voor Kortrijk.


