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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Programmaregisseurs
1 2016_GR_00326 Kortrijk Spreekt - Ontwerp van 

Participatieplan. Debat.  - Goedkeuren
1 - 2016_GR_00326 - Kortrijk Spreekt - Ontwerp van Participatieplan. Debat.  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ruth Vandenberghe

Beknopte samenvatting
In het bestuursakkoord voor 2013-2018 - het Plan Nieuw Kortrijk - is er een duidelijk engagement 
aangegaan om de Kortrijkzanen meer te betrekken bij het beleid. Waar we kunnen, maken we gebruik 
van inspraak en participatie. Het is de bedoeling hiermee verder te gaan en te leren uit onze 
ervaringen. Deze  staan stuk voor stuk beschreven in voorliggend plan.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het plan Nieuw Kortrijk neemt de stadscoalitie het engagement om rechtstreeks in dialoog 
te gaan met de 75.000 inwoners. (engagement 1: Een stad die luistert en dialogeert)

Met Kortrijk Spreekt zijn we op heel veel verschillende niveaus actief. We schetsen een beeld 
van de initiatieven die we in de voorbije 3,5 jaar genomen hebben.

Argumentatie
In het voorliggend participatieplan geven we een overzicht van wat we op vlak van inspraak en 
participatie al geleerd en gedaan hebben.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
.

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met het participatieplan van de stad Kortrijk.

Bijlagen
- Participatieplan.pdf

Communicatie en Recht
2 2016_GR_00306 Immobiliën (2016/010) - Kosteloze 

overname van gronden gelegen te KORTRIJK 
(HEULE) - Izegemsestraat / Serruysstraat om 
in te lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
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2 - 2016_GR_00306 - Immobiliën (2016/010) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (HEULE) - Izegemsestraat / Serruysstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door de NV H2 en NV HECTAAR dienen naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling aan de 
Izegemsestraat  te KORTRIJK-HEULE gronden en uitgevoerde infrastructuurwerken afgestaan te 
worden aan de stad Kortrijk. Deze kosteloze grondafstand gebeurt om de betrokken gronden en 
infrastructuurwerken in te lijven in het openbaar domein. De ontwerpakte tot kosteloze grondafstand 
werd opgemaakt door een notaris naar keuze van de overdragers. Het komt aan de gemeenteraad toe 
om in te stemmen met de opgemaakte ontwerpakte. Na goedkeuring van de ontwerpakte door de 
gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings-en vernietigingstermijn kan de akte tot kosteloze 
grondafstand dan effectief door de notaris verleden worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18.05.2011 vergunning te 
verlenen aan de NV HECTAAR, voor het verkavelen in 19 loten van gronden gelegen in de 
Izegemsestraat te 8501 KORTRIJK-HEULE (verkavelingsvergunning 1113, HEU150).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden 
die in het openbaar domein dienen opgenomen te worden kosteloos door de grondeigenaar, 
NV H2, aan de stad dienen overgedragen te worden. Er werd dan ook een eenzijdige 
verbintenis dd. 01.12.2011 door de NV H2 onderschreven.

Argumentatie
De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 03.03.2016, opgemaakt door studiebureau 
NV TOPOKOR. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische 
Stadsontwikkeling, team Planning en Openbaar Domein en het team Beheer Openbaar Domein heeft 
geen opmerkingen omtrent de overname van deze gronden.

De over te nemen grond heeft een oppervlakte van 19 a 30 ca, kadastraal gekend of gekend geweest 
8e afdeling, sectie C nummer 488 X en deel van nummer 484 B 4.

NV H2, de grondeigenaar, en NV HECTAAR, eigenaar van de uitgevoerde  infrastructuurwerken, 
stelden notaris Bob Bultereys aan om de akte tot kosteloze grondafstand op te maken. Op heden ligt 
een ontwerp van de akte tot kosteloze grondafstand voor. Het komt aan de gemeenteraad toe om de 
tekst van deze ontwerpakte goed te keuren.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid  kan de akte tot kosteloze grondafstand door 
de notaris verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, zoals 
in bijlage, en het verlijden van deze akte.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
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Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 19 a 30 ca uitgeruste 
grond, kadastraal gekend of gekend geweest 8e afdeling, sectie C, nummer 488 X en deel van 
nummer 484 B 4, gelegen aan de Izegemesestraat / Serruysstraat te KORTRIJK-HEULE, jegens de NV 
H2 en NV HECTAAR, om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het 
openbaar domein van de stad.

Bijlagen
- verkavelingsvergunning dd. 18.05.2011.pdf
- eenzijdige verbintenis dd. 01.12.2011.pdf
- opmetingsplan.pdf
- advies BOD.pdf
- ontwerpakte.pdf
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AKTE VRIJGESTELD VAN RECHT OP GESCHRIFTEN (artikel 21  

van het wetboek der diverse rechten en taksen) EN MET 

KOSTELOZE REGISTRATIE (artikel 2.9.6.0.3., 1° VCF) 

 

KOSTENLOZE OVERDRACHT WEGENIS 

 

 ------------------------------- 

 

 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZESTIEN. 

 OP *  

 Voor ons, Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem. 

 ZIJN VERSCHENEN : 

 ENERZIJDS : 

 1. De naamloze vennootschap “ H2 “ met zetel te 8890 

Dadizele, Beselarestraat 103 (RPR Kortrijk 0897.952.160). 

Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter De Baets te 

Koksijde op zes mei tweeduizend en acht,  bekendgemaakt in 

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 

20080526-0076796. 

Hierbij vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door  

- één gedelegeerd-bestuurder “A”, zijnde de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALLTOPE” met 

zetel te 8890 – Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103 

(RPR Kortrijk nummer 0502.733.875), met als vast 

vertegenwoordiger de heer Jan Masschelein, wonende op 

ditzelfde adres; 

tot die hoedanigheid benoemd blijkens de bijzondere 

algemene vergadering gehouden op zeven februari 

tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot 

het Belgisch Staatsblad op vijftien maart daarna onder 

nummer 13043471; 

 - één gedelegeerd-bestuurder “B”, zijnde de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MODDER” met 

zetel te 8800 – Roeselare, Ardooisesteenweg 321, (RPR 

Kortrijk nummer 0502.439.016), met als vast 

vertegenwoordiger de heer Mathias Vandaele, wonende op 

ditzelfde adres; 

tot die hoedanigheid herbenoemd blijkens voormelde 

bijzondere algemene vergadering gehouden op zeven februari 

tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot 

het Belgisch Staatsblad op vijftien maart daarna onder 

nummer 13043471. 

 Vertegenwoordiging : 

 Hierbij vertegenwoordigd door de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VENDER”, met 

zetel te 8800 – Roeselare, Ardooisesteenweg 321, (RPR 

Kortrijk nummer 0889.758.630), met als vaste 

vertegenwoordiger, de heer de heer Mathias Vandaele, 

wonende op zelfde adres, krachtens de volmacht tot 

verkoop vervat in hierna vermelde akte verkaveling 
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verleden voor ondergetekende notaris Bob Bultereys te 

Avelgem op zeven mei tweeduizend en twaalf, overgeschreven 

op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op elf mei 

daarna, formaliteit 64-T-11/05/2012-03975. 

 Hierna genoemd “H2” of “overdrager van de grond” of 

“grondeigenaar”. 

 2.  De naamloze vennootschap “ HECTAAR “ met zetel te 

8800 – Roeselare, Westlaan 120  (RPR Kortrijk 

0883.206.675). 

Opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan Laga te 

Izegem op vijfentwintig augustus tweeduizend en zes,  

bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 

onder nummer 20060906-0139077. 

Hierbij vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door  

- één gedelegeerd-bestuurder “A”, zijnde de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALLTOPE” met 

zetel te 8890 – Dadizele (Moorslede), Beselarestraat 103 

(RPR Kortrijk nummer 0502.733.875), met als vast 

vertegenwoordiger de heer Jan Masschelein, wonende op 

ditzelfde adres; 

tot die hoedanigheid benoemd blijkens de bijzondere 

algemene vergadering gehouden op zeven februari 

tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot 

het Belgisch Staatsblad op vijftien maart daarna onder 

nummer 13043470; 

 - één gedelegeerd-bestuurder “B”, zijnde de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MODDER” met 

zetel te 8800 – Roeselare, Ardooisesteenweg 321, (RPR 

Kortrijk nummer 0502.439.016), met als vast 

vertegenwoordiger de heer Mathias Vandaele, wonende op 

ditzelfde adres; 

tot die hoedanigheid herbenoemd blijkens voormelde 

bijzondere algemene vergadering gehouden op zeven februari 

tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot 

het Belgisch Staatsblad op vijftien maart daarna onder 

nummer 13043470. 

 Vertegenwoordiging : 

 Hierbij vertegenwoordigd door de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MODDER”, met 

zetel te 8800 - Roeselare, Ardooisesteenweg 321, met als 

vaste vertegenwoordiger, de heer Mathias Vandaele, 

wonende op zelfde adres, krachtens de volmacht tot 

verkoop verleden voor ondergetekende notaris Bob Bultereys 

te Avelgem op zevenentwintig juni tweeduizend en dertien, 

waarvan een expeditie werd gehecht aan de verkoop van lot 

tien (10) in zelfde verkaveling aan de heer Marc Jozef 

Depraetere, wonende te 8500 Kortrijk, Antoon Van Dycklaan 

33, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Bob 

Bultereys te Avelgem op negen september tweeduizend en 

dertien, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te 
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Kortrijk op twaalf september daarna, formaliteit 64-T-

12/09/2013-06948. 

 Hierna genoemd “HECTAAR” of “overdrager van de 

infrastructuurwerken”. 

 De comparanten enerzijds samen ook genoemd “de 

overdrager”. 

 ANDERZIJDS : 

 De STAD KORTRIJK, met administratieve zetel te 8500 

Kortrijk, Grote Markt 54, ondernemingsnummer 0207.494.678. 

Hier vertegenwoordigd door : 

- De heer LOMBAERTS Piet (nationaal nummer  

62.10.24-439.19), voorzitter van de gemeenteraad,  

wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 64; en 

- De heer HILLAERT Geert (nationaal nummer 68.03.18-

371.53), stadssecretaris; wonende te 8501 Kortrijk 

(Heule), Vlachaard 56. 

Handelend respectievelijk in hun hoedanigheid van 

Voorzitter van de gemeenteraad en Secretaris van de Stad 

Kortrijk, en die verklaren te handelen in uitvoering van 

de beslissing van de gemeenteraad van stad Kortrijk 

genomen op *. 

Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze 

beslissing wordt gehecht aan deze akte. 

 Hierna genoemd "de overnemer". 

 Welke verschijnenden ondergetekende notaris hebben 

verzocht de authentieke akte op te maken van de volgende 

overeenkomst, dewelke comparanten in deze, rechtstreeks 

onder elkaar hebben afgesloten : 

 In uitvoering van het verkavelingsdossier HEU150 én 

de overeenkomst met de stad Kortrijk de dato 1 december 

2011, dit alles vervat in de verkavelingsakte opgesteld 

door ondergetekende notaris Bob Bultereys te Avelgem op 

zeven mei tweeduizend en twaalf, overgeschreven op het 

eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op elf mei daarna, 

formaliteit 64-T-11/05/2012-03975,  

 verklaren de comparanten enerzijds, onder de gewone 

waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast 

van alle hoegenaamde hypothecaire lasten en 

inschrijvingen, over te dragen, ten kostenloze titel, aan 

de comparant anderzijds, die aanvaardt, het hierna 

omschreven onroerend goed : 

 STAD KORTRIJK (achtste afdeling: HEULE): 

 Percelen weg met de erop rustende 

infrastructuurwerken (wegenis), gelegen Serruysstraat en 

Izegemsestraat, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk 

C, nummers 484/B/4P0000 (toekomstig nummer 484/V/3P0000) 

en 488/X/P0000, met een opgemeten oppervlakte van 

negentien are dertig centiare (19a 30ca). 

 Opmetingsplan : 
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Zoals voorschreven goed in gele kleur afgebeeld staat 

op het opmetingsplan opgemaakt door landmeterkantoor 

“Topokor”, met zetel te 8500 – Kortrijk, Klaverstraat 4 – 

bus 7 op drie maart tweeduizend zestien, waarvan een 

exemplaar aan onderhavige akte gehecht zal blijven na door 

partijen en ons notaris “ne varietur” te zijn ondertekend. 
Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 34016-10580 en 

werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne 

varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, 

maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het 

hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen 

toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van 

artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

 OORSPRONG VAN EIGENDOM. 

 De grond van perceel 484/B/4P0000 behoort toe aan de 

vennootschap "H2" toe bij aankoop onder grotere opper-

vlakte van 1. mevrouw Astrid Clemence Gevaert, weduwe 

Robert Decuypere, te Avelgem (Kerkhove), 2. de heer Jean-

Marie Benjamin Joseph Decuypere, echtgenoot Heidi Van 

Lier, te Halle-Zoersel, 3. mevrouw Beatrice Thérèse Rita 

Germaine Decuypere, echtgenote John Buyck, te Waregem, 

4.a. de heer Vincent Albert Byttebier, echtgenoot Lore 

Van Loock, te Tielt, 4.b. de heer Christophe Robert 

Byttebier, ongehuwd, te Hoegaarden (Meldert), 5. mevrouw 

Lia Maria Deprost, weduwe Roger Sulmon, te Avelgem, 6. 

mevrouw Maria Thérèsia Sulmon, echtgenote Urbain Inghels, 

te Avelgem, 7. mevrouw Georgette Odette Sulmon, weduwe 

René Reyntjens, te Outer, 8. mevrouw Paula Johanna 

Taelman, weduwe Norbert Van Caeneghem, te Avelgem, 9. 

mevrouw Cécile Simonne Taelman, echtgenote Paul 

Depraetere, te Avelgem, 10. de heer Joseph Taelman, 

echtgenoot Magina Mommerency, te Avelgem, 11. mevrouw 

Irène Taelman, echtgenote Willy Varheust, te Zwevegem 

(Sint-Denijs), 12. mevrouw Magda Paula Maria Taelman, 

echtgenote Roger Vanden Bulcke, te Avelgem, 13. de heer 

Joseph Emile Georges Marcel Walcarius, weduwnaar Marie-

Joseph Taelman, te Avelgem, 14. mevrouw Iolanda Maria 

Huysman, weduwe Dion Verbrugge, te Zwevegem, 15. mevrouw 

Diana Emma Maria Verbrugge, weduwe Roger Cokelaere, te 

Lendelede, 16. mevrouw Leona Juliana Suzanna Verbrugge, 

en haar echtgenoot, de heer André Jerome Mylle, te 

Zwevegem (gehuwd onder het stelsel der algemene 

gemeenschap), 17. mevrouw Christiana Maria Julia 

Verbrugge, echtgenote Willy Dejonghe, te Bellegem, 18. 

mevrouw Rosanne Alice Suzanne Verbrugge, echtgenote Noël 

Vande Vijvere, te Meulebeke, 19. mevrouw Kristien Alfons 

Maria Madeleine De Witte, echtgescheiden, te Gent (Sint-
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Amandsberg), 20. mevrouw Anne Johanna Maria Dorothea De 

Witte, echtgenote Albert Taeger, te Neu-Isenburg 

(Duitsland), 21. mevrouw Maria Catharina Joanna De Witte, 

echtgescheiden, te Sint-Martens-Latem (Deurle), 22. de 

heer Bruno Emmanuel Francis Marie De Witte, echtgenoot 

Veerle Deckmyn, te Firenze (Italië) en 23. de heer 

Reginald Hubert Louis Marie De Schryver, weduwnaar 

Roselina De Witte, te Tervuren, bij akte verleden voor 

ondergetekende notaris Bob Bultereys te Avelgem op 

vierentwintig augustus tweeduizend en elf, overgeschreven 

op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 

zesentwintig augustus daarna, formaliteit 64-T-

26/08/2011-07287. 

 De grond van perceel 484/XP0000 behoort toe aan de 

vennootschap "H2" toe ingevolge ruiling met de naamloze 

vennootschap ‘Gipama’, met zetel te Wevelgem (Gullegem),  

bij akte verleden voor ondergetekende notaris Bob 

Bultereys te Avelgem, met tussenkomst van notaris 

Christian Lambrecht te Heule op zes november tweeduizend 

en twaalf, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op negen november daarna, formaliteit 64-T-

09/11/2012-09058.  

 Bij onderhandse overeenkomst opgemaakt te Roeselare 

op zeven mei tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het 

eerste kantoor der registratie te Kortrijk op negentien 

juli tweeduizend en twaalf, twee bladen geen renvooien, 

Boek 6²30 Blad 45 Vak 420, heeft de voornoemde vennoot-

schap "H2" zuiver en eenvoudig verzaakt aan het recht van 

natrekking en toelating verleend tot het uitvoeren van 

alle werken van onroerende aard betrekking hebbende op de 

verkavelingsinfrastructuur, nutsvoorzieningen en 

constructies, ten voordele van voormelde vennootschap 

"Hectaar". Uit hoofde van deze toelating werden de in-

frastructuurwerken en bouwwerken uitgevoerd door 

"Hectaar". 

  EIGENDOM - GENOT - GEBRUIK - BELASTINGEN. 

 De overnemer bekomt vanaf heden de volle eigendom en 

het genot van voorschreven goed, mits er eveneens te 

rekenen van heden, alle taksen en belastingen van te 

dragen. 

 De overdrager verklaart dat voorschreven goed vrij is 

van gebruik. 

 De overdrager verklaart geen kennis te hebben dat er 

aangaande de voorliggende straat of het voetpad 

verhaalbelastingen zouden verschuldigd zijn. Mochten deze 

evenwel toch bestaan, dan zal de overdrager deze ten laste 

nemen voor de tot op heden uitgevoerde infrastructuur. 

 LASTEN EN VOORWAARDEN. 

 Deze overdracht is verder gedaan en aanvaard onder de 

volgende lasten en voorwaarden : 
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 1. Het goed wordt afgestaan in de staat waarin het 

zich thans bevindt, met alle zelfs verborgen gebreken, en 

met alle voor- en nadelige, zichtbare en onzichtbare, 

voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, geen 

uitgezonderd noch voorbehouden, en zonder waarborg 

aangaande de uitgedrukte oppervlakte, zelfs al overtrof 

het verschil méér dan één/twintigste, uitsluitend in het 

voordeel of het nadeel van de overnemer zijnde, zonder 

verhaal tegen de overdrager. 

 2. De overnemer zal gesteld worden in alle rechten en 

verplichtingen van de overdrager, aangaande de regeling 

der gemeenheden met de aanpalende eigendommen en aangaande 

alle bedingen in oude eigendomstitels opgenomen, voor 

zover deze nog van toepassing zijn. 

 In voormelde akte ruiling verleden voor 

ondergetekende notaris Bob Bultereys te Avelgem, met 

tussenkomst van notaris Christian Lambrecht te Heule de 

dato zes november tweeduizend en twaalf, staat letterlijk 

het volgende vermeld : 

 “Voor zover als nodig wordt door “GIPAMA” vermeld dat 

de bijzondere voorwaarden opgenomen in de eigendomsakte 

van door haar afgestaande grond niet meer van toepassing 

zijn, aangezien voor dit onbebouwde perceel 488/X de 

toenmalige verkaveling (waarnaar deze bijzondere 

voorwaarden verwijzen) ondertussen vervallen is.” 

 3. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

 A. 

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing 

van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, zoals eveneens blijkt uit de stedenbouwkundige 

uittreksels en uit de vastgoedformulieren van de stad 

Kortrijk de dato acht juli tweeduizend en zestien : 

1° dat voor het onroerend goed geen 

stedenbouwkundige vergunning is afgegeven, met 

uitzondering van volgende relevante vergunningen : 

 Vergunning de dato 18 april 2012 voor het bouwen 

van 19 woningen (gemeentelijk dossiernummer 

2011/00984); 

 Vergunning de dato 28 november 2012 voor het 

plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine 

(gemeentelijk dossiernummer 2012/00579); 

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming 

van het goed volgens het origineel goedgekeurd gewestplan 

Kortrijk (goedgekeurd bij besluit van vier november 

negentienhonderd zevenenzeventig) is: ‘0100 

woongebieden’; dat het goed niet gelegen is in een 

goedgekeurd plan van aanleg; dat het goed gelegen is in 

het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ goedgekeurd op 20 

januari 2006; dat het goed gelegen is in het provinciaal 
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ruimtelijk uitvoeringsplan ‘solitaire vakantiewoningen-

Interfluvium’ goedgekeurd op 25 juni 2015; 

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair 

getuigschrift en de verklaring van de overdrager, voor 

het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig 

de artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43; 

4° dat op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, 

vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 

25 april 2014 betreffende complexe projecten; 

5° dat het krachtens artikel 4.2.12 §2,2° voor de 

overdracht verplichte as-builtattest nog niet is 

uitgereikt en gevalideerd; 

6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt 

van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 

De overnemer verklaart dat zij een kopie van het 

stedenbouwkundig uittreksel en van het vastgoedformulier 

van de stad Kortrijk hebben ontvangen. 

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling 

omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.  

B. Verkavelingsakte 

 Voorschreven goed, voorwerp van deze akte, maakt deel 

uit van de verkaveling waarvoor de vergunning werd 

afgeleverd bij besluit van het College van Burgemeester en 

Schepenen der stad Kortrijk in zitting van achttien mei 

tweeduizend en elf (dossier : HEU150 – archiefnr : 1113).  

De akte verdeling van de grond en van de aan de verkave-

ling verbonden lasten werd opgesteld door ondergetekende 

notaris Bob Bultereys te Avelgem op zeven mei tweeduizend 

en twaalf, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op elf mei daarna, formaliteit 64-T-

11/05/2012-03975. 

De overnemer erkent dat de ondergetekende notaris haar 

kennis heeft gegeven van de akte verdeling en van het 

bestek der verkaveling en van de bepalingen van de 

verkavelingsvergunning. 

Zij erkent een kopij der akte verdeling ontvangen te heb-

ben. 

 4. De overdrager verklaart dat voorschreven goed met 

geen enkel voorkeurrecht of recht van wederinkoop bezwaard 

is. 

 5. Voorkooprecht 

 De overdrager verklaart geen kennis te hebben van 

enig voorkooprecht krachtens de wooncode van het Vlaams 

Gewest, welk in voege is getreden op een november negen-

tienhonderd achtennegentig. 

 6. Bodemdecreet 

 Partijen werden door de ondergetekende notaris op de 

hoogte gebracht van het Vlaams Decreet van zevenentwintig 

oktober tweeduizend zes betreffende de Bodemsanering en de 
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Bodembescherming, evenals van het besluit van de Vlaamse 

Regering van veertien december tweeduizend zeven houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 

Bodemsanering en de Bodembescherming, beiden in werking 

getreden op een juni tweeduizend acht, en van de 

draagwijdte ervan inzake de eventuele saneringsplicht, de 

aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen. 

Dienaangaande verzoeken de partijen ondergetekende notaris 

te akteren wat volgt : 

 - De overdrager verklaart dat, voor zover hij weet, 

op voorschreven goed geen bodemverontreiniging voorkomt en 

dat op voorschreven onroerende goederen geen risico-

inrichting gevestigd is of in het verleden gevestigd was 

in de zin van artikel 2, 14° van het decreet van 

zevenentwintig oktober tweeduizend zes betreffende de 

Bodemsanering en de Bodembescherming. De overdrager 

verklaart dat er zich dus op het overgedragen  onroerend 

goed geen fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, 

machines, installaties of toestellen bevinden of in het 

verleden bevonden en dat op voorschreven onroerend goed 

geen handelingen zijn gesteld, die een verhoogd risico op 

bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op 

de lijst opgesteld door de Vlaamse regering, opgenomen in 

de bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 

veertien december tweeduizend zeven houdende vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende de Bodemsanering en 

de Bodembescherming.   

 - Op de brief gericht door ondergetekende notaris aan 

de stad Kortrijk heeft deze op 8 juli laatst het volgende 

geantwoord : “1. De gemeente beschikt voor genoemde 

eigendom over geen gegevens van milieu-en 

exploitatievergunningen.” 

 - De overdrager legt de bodemattesten voor die 

betrekking hebben op het hierbij verkochte goed en die 

werden afgeleverd door de Ovam op zeven juli tweeduizend 

zestien onder refertenummers A:20160415494 – R:20160414074 

(perceel 484/B/4) en A:20160415495 - R:20160414075 

(perceel 488/X). De inhoud van deze bodemattesten luidt 

als volgt: "Inhoud van het bodemattest: De Ovam beschikt 

voor deze grond niet over relevante gegevens met 

betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt 

alle vorige bodemattesten." 

 - Ondergetekende notaris vermeldt dat de bepalingen 

betreffende de overeenkomst betreffende de overdracht van 

gronden (artikel 101) werden toegepast. 

 - De overdrager verklaart dat tot op heden geen 

oriënterend bodemonderzoek heeft plaatsgehad van het 

overgedragen goed. 

 - De overdrager verklaart met betrekking tot het 

verkochte goed geen weet te hebben van 
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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. 

 Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager 

te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemer de 

risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade 

zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 

zich, en verklaart zij dat de overdrager hiervoor tot geen 

vrijwaring zal gehouden zijn. 

 7. Waterparagraaf 

 De notaris wijst de kopers er op dat voorschreven 

goed: 

- niet gelegen is in mogelijk of effectief overstro-

mingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 

Regering; 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of 

afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse 

Regering; 

- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 

 8. Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte 

zijn ten laste van de overdrager. 

 OVERDRACHT TEN KOSTENLOZE TITEL 

 Partijen verklaren dat onderhavige overdracht 

geschiedt ten kosteloze titel, dit in uitvoering van de 

voorwaarden der voormelde verkaveling. 

 VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.   

 De heer bewaarder der hypotheken wordt door de 

partijen uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve 

inschrijving te nemen, tijdens de overschrijving van deze 

akte, om welke reden dit ook moge wezen.        

 KEUZE VAN WOONPLAATS. 

 Ter uitvoering dezer kiezen de partijen woonst in hun 

onderscheidelijke voormelde zetels. 

 FISCALE VERKLARINGEN 

 1. Verklaring inzake de belasting op de toegevoegde 

waarde 

 Nadat de ondergetekende Notaris aan de betrokkenen 

lezing heeft gegeven van artikels 62, paragraaf 2 en 73 

van het Wetboek der Belasting op de Toegevoegde Waarde, 

heeft hij hen uitdrukkelijk gevraagd of zij onderworpen 

zijn aan deze belasting. 

Daarop werd verklaard voor wat betreft de vennootschap 

“H2” : 

- dat zij geen belastingplichtige is voor de Belasting op 

de Toegevoegde Waarde; 

- dat zij gedurende de periode van vijf jaar 

voorafgaandelijk aan heden, geen onroerend goed heeft 
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vervreemd onder toepassing van de Belasting op de 

Toegevoegde Waarde; 

- dat zij geen deel uitmaakt, noch van een tijdelijke 

vereniging, noch van een feitelijke vereniging, 

onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde. 

Daarop werd geantwoord dat de vennootschap "Hectaar" 

onderworpen is aan deze belasting onder nummer 

BE0883.206.675, afhankelijk van het ontvangkantoor te 

Roeselare. 

 2. Verklaring inzake de registratierechten – recht op 

geschriften 

a. De overnemer heeft uitdrukkelijk verklaard te 

kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten 

en dit in toepassing van artikel 2.9.6.0.3., 1° Vlaamse 

Codex Fiscaliteit, aangezien de aankoop gebeurt ten 

algemene nutte in uitvoering van de bijzondere 

voorwaarden van de voormelde verkaveling. 

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en 

meer in het bijzonder voor de opname van de grond met de 

uitgevoerde infrastructuurwerken binnen de verkaveling in 

het openbaar domein van de stad Kortrijk. 

 De vrijstelling van registratierechten geldt 

eveneens voor de bijlagen, welke aan deze akte gehecht 

zijn. 

 b. Gezien huidige overdracht ten algemene nutte is, 

maakt de stad Kortrijk aanspraak op de vrijstelling van 

het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het 

wetboek der diverse rechten en taksen. 

 HANDELINGSBEKWAAMHEID – COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 

 De partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de 

notaris dat geen van hen zich in staat van faillissement 

bevindt noch bestuurder of zaakvoerder was in een 

failliete vennootschap, waarbij toepassing gemaakt werd 

van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 

vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. 

 De partijen bevestigen dat bij hun weten het goed 

recent aan geen enkele in- of overschrijving werd 

onderworpen en zij geen kennis hebben van enige procedure 

die het vrijgeven van het goed zou belasten (beslag, 

faillissement, collectieve schuldenregeling). 

 De partijen verklaren dat er bij hun weten geen 

juridische of stedenbouwkundige procedures hangende zijn 

betreffende het overgedragen goed, dat er ook geen 

juridische procedures tegen hen hangende zijn en dat zij 

geen documenten getekend hebben zoals hypothecaire 

volmachten en dergelijke, waardoor een hypothecaire 

inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen 

worden op het huidig overgedragen onroerend goed. 

 TOELICHTING - AANVAARDING 
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 De comparanten verklaren overeenkomstig artikel 9, 

paragraaf 1, alinea’s 2 en 3, van de Organieke Wet 

Notariaat dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid 

van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen 

in huidige akte voor evenwichtig houden en deze 

uitdrukkelijk aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun 

rechtsopvolgers. 

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende 

notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 

verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige 

akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft 

verstrekt. 

 BEVESTIGING VAN IDENTITEIT - HYPOTHEEKWET 

 De notaris bevestigt dat de identiteit van de 

comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de 

wettelijk gepubliceerde gegevens. 

 Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de 

Hypotheekwet bevestigt de notaris dat : 

- de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de 

partijen overeenkomen met de vermelding in de registers 

van de burgerlijke stand en/of hun trouwboekje; 

- de kadastrale gegevens van voorschreven onroerend goed 

overeenstemmen met een uittreksel uit de kadastrale legger 

van minder dan één jaar oud en/of de eigendomstitel. 

 SLOTFORMULE 

 1. De comparanten erkennen ieder voldoende tijdig een 

ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben en 

voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp te hebben nagelezen. 

 2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor 

wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de 

wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf 

meegedeelde ontwerp van akte. 

 3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve 

van de comparanten toegelicht. 

 4. Voor het geval er in onderhavige akte wordt 

verwezen naar een vroeger verleden akte in de zin van 

artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet Notariaat 

verklaren de partijen dat zij bevestigen dat beide aktes 

één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden. 

 WAARVAN AKTE 

 Gedaan en verleden te Kortrijk, ten stadhuize. 

 Na vervulling van al wat voorafgaat, hebben partijen, 

vertegenwoordigd zoals gemeld, getekend met de notaris. 
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3 2016_GR_00307 Immobiliën (2015/005) - Verkrijgen 
erfdienstbaarheid van doorgang op gronden 
gelegen te Schuddevisstraat en Reepkaai in 
KORTRIJK. - Goedkeuren

3 - 2016_GR_00307 - Immobiliën (2015/005) - Verkrijgen erfdienstbaarheid van doorgang op gronden gelegen te Schuddevisstraat en Reepkaai in KORTRIJK. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
In zitting van 31.03.2014 verleende het college van burgemeester en schepenen stedenbouwkundige 
vergunning aan de NV CORES DEVELOPMENT voor het bouwen van 38 appartementen en 9 
penthouses met ondergrondse parking en binnengebied. De stedenbouwkundige vergunning werd 
verleend onder de voorwaarde dat een erfdienstbaarheid van doorgang over de gronden gevestigd 
zou worden. De ontwerpakte tot erfdienstbaarheid werd opgemaakt door een notaris naar keuze van 
de eigenaars. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de opgemaakte 
ontwerpakte. Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de 
schorsings- en vernietigingstermijn kan de akte tot erfdienstbaarheid dan effectief door de notaris 
verleden worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 31.03.2014 
stedenbouwkundige vergunning aan de NV CORES DEVELOPMENT voor het bouwen van 
38 appartementen en 9 penthouses met ondergrondse parking en binnengebied ter hoogte van 
de Reepkaai te 8500 KORTRIJK.

Bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning werd als voorwaarde gesteld dat een 
publieke erfdienstbaarheid van doorgang over het betrokken terrein verleend diende te worden 
om een verbinding te maken enerzijds tussen de Reepkaai en de Schuddevisstraat en 
anderzijds tussen de Reepkaai en de toekomstige ontwikkeling op de tip van het Buda-eiland.

In navolging van de stedenbouwkundige vergunning werd door de grondeigenaars, De NV 
CORES PROPERTIES en de NV EVERSITE, een eenzijdige verbintenis dd. 23.12.2014 tot 
vestiging erfdienstbaarheid doorgang onderschreven.

Argumentatie
De gronden waarop de erfdienstbaarheid gevestigd wordt zijn aangeduid op het opmetingsplan dd. 
16.12.2014, met laatste aanpassing dd. 21.01.2015, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Johan 
Scherpereel. De erfdienstbaarheid van doorgang wordt gevestigd op de gronden kadastraal gekend of 
gekend geweest 2e afdeling, sectie F, deel van nummers 896 P en 899 G.

Notaris Christophe Blindeman werd door de eigenaars van de gronden aangesteld voor de opmaak 
van een akte inzake het verlenen van een erfpachtrecht aan EANDIS voor een hoogspanningscabine. 
Omwille van economische redenen werd in dezelfde akte het verlenen van de erfdienstbaarheid aan 
de stad voorzien. De akte zal evenwel door notaris Jean-Charles De Witte verleden worden daar 
notaris Blindeman wettelijk, omwille van territoriale redenen, belet is.

De belangrijkste bepalingen omtrent de erfdienstbaarheid opgenomen in de ontwerpakte zijn de 
volgende:

 het betreft een eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid,
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 het recht van doorgang kan uitgeoefend worden te voet en/of met een niet-gemotoriseerd 
voertuig,

 het recht van doorgang kan uitgeoefend worden tussen zeven uur 's morgens en tien uur 's 
avonds,

 de eigenaars van het lijdend erf hebben het recht om een afsluiting te plaatsen tussen het 
lijdende erf en het openbaar domein, met dien verstande dat de doorgang enkel afgesloten 
zal worden tussen tien uur 's avonds en zeven uur 's morgens,

 de eigenaars hebben het recht om mits naleving van de toepasselijke wetgeving terzake een 
camerabewakingssysteem te laten installeren,

 de eigenaar hebben het recht om in het kader van de veiligheid van de bewoners van de 
Residentie Reepkaai alle maatregelen te treffen die zij daartoe nodig achten, zonder dat deze 
maatregelen echter het gebruik van de erfdienstbaarheid mogen verminderen of minder 
makkelijk maken,

 de erfdienstbaarheid zal gelden vanaf de voorlopige oplevering van de gemene delen van de 
Residentie Reepkaai.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de voorliggende ontwerpakte.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid  kan de akte door de notaris verleden worden. 
Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, zoals in bijlage, en het verlijden 
van de akte.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het betreft een kosteloze erfdienstbaarheid.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en het verkrijgen van een erfdienstbaarheid van 
doorgang tussen enerzijds de Reepkaai en de Schuddevisstraat en anderzijds de Reepkaai en de 
toekomstige ontwikkeling op de tip van het Buda-eiland, op de gronden kadastraal gekend of gekend 
geweest 2e afdeling, sectie F, deel van nummers 896 P en 899 G. De ontwerpakte zal verleden 
worden na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van de toezichthoudende 
overheid.

Bijlagen
- stedenbouwkundige vergunning dd. 31.03.2014.pdf
- eenzijdige verbintenis dd. 23.12.2014.pdf
- opmetingsplan.pdf
- ontwerpakte.pdf
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 Te betalen registratierechten 

X Federaal evenredig recht (provisie aan Fod. Fin.) € 50,00 

 

Rep. Dossier 214 1504-06 ROG € 0,00 

Datum #/#/# RESIDENTIE REEPKAAI 
Erfpacht - Erfdienstbaarheid 

Bijlagen totaal: # 

Over te schrijven: # 

 
In het jaar tweeduizend #tien.  
Op #. 
Voor mij, Jean-Charles DE WITTE, geassocieerd notaris te 

Kortrijk, vervangende mijn ambtgenoot Christophe BLINDEMAN, 
geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de 
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER 
& VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 9000 Gent, 
Kouter 27, wettelijk belet. 

Zijn verschenen: 
1. De naamloze vennootschap “Cores Properties”, met 

maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176, 
ondernemingsnummer 0881.515.412, RPR Antwerpen (afdeling 
Antwerpen).  

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens 
te Vosselaar, op 17 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van 6 juni 2006, onder nummer 06092212. 

De statuten van de vennootschap werden meermaals 
gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan 
het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Walter 
Vanhencxthoven, te Herentals, op 31 juli 2015, bekendgemaakt in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2015, onder 
nummer 15119778.    

De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het huidig 
adres ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 23 oktober 
2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
19 oktober 2015 onder nummer 15147126. 

Hier vertegenwoordigd door mevrouw EELEN, Cathérine, 
geboren te Antwerpen (Ekeren) op 4 augustus 1984, wonende te 
2930 Brasschaat, Bredabaan 481 bus 1001, ingevolge authentieke 
volmacht verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk op 15 
december 2014, waarvan een afschrift gehecht is gebleven aan de 
akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te 
Gent op 23 december 2014, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk onder formaliteit 64-T-07/01/2015-
00293. 

2. De naamloze vennootschap “EVERSITE”, met zetel te 
9000 Gent, Coupure Links 179, ondernemingsnummer 0467.192.184, 
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RPR Gent (afdeling Gent). 
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves Tytgat, te 

Gent, op 26 oktober 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 91113-
71. 

De statuten van de vennootschap werden meermaals 
gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan 
het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris op 
30 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 08165905. 

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 21 van de 
statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze 
vennootschap "CANAL PROPERTIES", met maatschappelijke zetel te 
9000 Gent, Coupure  Links 179, ondernemingsnummer 
BE0444.627.313, RPR Gent (afdeling Gent), met als vaste 
vertegenwoordiger de heer VANDENABEELE Ignaas Adiel Stefaan, 
wonende te 9000 Gent, Coupure 181. 

Benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de 
algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 25 november 
2014 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van 
bestuur van zelfde datum, samen bekendgemaakt  in de Bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van 2 april 2015, onder nummer 15048628. 

De partijen voormeld sub 1. en 2. hierna samen ook genoemd 
“de grondeigenaar”. 

3. De naamloze vennootschap “Heijmans Bouw”, met 
maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 49, 
ondernemingsnummer 0415.061.515, RPR Antwerpen (afdeling 
Tongeren).  

Opgericht onder de vorm van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “P.V.B.A. Moeskops’ Bouwbedrijf” 
ingevolge akte verleden voor notaris Gilbert Seresia, te Overpelt, op 
18 februari 1975, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 20 maart 1975, onder nummer 788-3 en omgevormd 
tot een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris 
Urbain Drieskens, te Houthalen, op 28 maart 1980, bekendgemaakt 
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1980, onder 
nummer 813-5. 

De statuten van de vennootschap werden daarna nog 
meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van 
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Peter Van 
Melkebeke, te Brussel, op 8 juli 2014, bekendgemaakt in de Bijlage 
tot het  Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna, onder nummer 
14147557, houdende fusie door overneming van de naamloze 
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vennootschap “DE COENE CONSTRUCT”, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd was te 8500 Kortrijk, President 
Kennedypark 15A, BTW BE 0416.650.236. 

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door 
haar gedelegeerd bestuurder, te weten : de naamloze vennootschap 
“L.S.C.”, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Leterweg 57, 
ondernemingsnummer 0444.325.524, RPR Antwerpen (afdeling 
Tongeren), met als vaste vertegenwoordiger de heer SAUWENS 
Herman Peter Jozef, wonende te 3740 Bilzen, Leterweg 57. 

Benoemd in deze hoedanigheid ingevolge beslissing van de 
algemene vergadering de dato 4 juni 2013 en beslissing van de raad 
van bestuur van zelfde datum, samen bekendgemaakt in de Bijlage 
tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 
13112798. 

De naamloze vennootschap "Heijmans Bouw", hierna ook 
genoemd “de bouwheer”. 

4. De heer Neutjens, Luc Willem Anna, geboren te Duffel 
op 30 december 1955, en zijn echtgenote mevrouw Steyaert, Marie-
Thérèse Germaine Noëlla, geboren te Tielt op 11 april 1957, 
gedomicilieerd en verblijvende te 2820 Bonheiden, Peerlaarstraat 17. 

Echtgenoten die verklaren gehuwd te zijn te Boortmeerbeek 
op 29 januari 1987 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan 
huwelijkscontract, gewijzigd – doch niet wat het stelsel betreft - 
ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Jacques Morrens 
te Bonheiden op 26 september 2006, gehomologeerd door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen op 18 januari 2007 en 
bekrachtigd bij akte verleden voor genoemde notaris Jacques 
Morrens op 2 augustus 2007, en voor de tweede maal gewijzigd 
ingevolge akte verleden voor notaris Jacques Morrens op 27 juni 
2012, doch niet wat het stelsel betreft. 

5. De heer Slabinck, Stefaan Frederik Benedikt, geboren 
te Kortrijk op 21 september 1969, en zijn echtgenote mevrouw 
Vuylsteke, Sylvie Georgette, geboren te Roeselare op 26 juni 1971, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8501 Kortrijk, ’t Ranke Riet 11. 

Gehuwd te Brugge op 18 juli 1997 onder het wettelijk stelsel 
met voorafgaand huwelijkscontract verleden voor notaris Christian 
De Vos, destijds te Brugge, op 18 juli 1997, niet gewijzigd tot op 
heden. 

6. De heer Delecluse, Patrick Claude Raymond, geboren 
te Kortrijk op 5 september 1951, en zijn echtgenote mevrouw 
Vanovertveldt, Brigitte Rachel Julia, geboren te Kortrijk op 9 oktober 
1951, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk (Kooigem), 
Oude Pastorijstraat 18. 

Echtgenoten die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel 
van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor 
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notaris Dirk Werbrouck te Dottignies op 19 juli 1972, gewijzigd 
ingevolge akte verleden voor genoemde notaris Christophe 
Werbrouck, op 26 november 2014, sindsdien niet meer gewijzigd. 

7. De heer Vanovertveldt, Dany Valère Gilbert, geboren 
te Kooigem op 20 september 1955, en zijn echtgenote mevrouw 
Vanloot, Marie-Hélène Colette, geboren te Tourcoing (Frankrijk) op 6 
maart 1957, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk 
(Bellegem), Grotestraat 5. 

Echtgenoten die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel 
van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden 
voor notaris Dirk Werbrouck te Dottignies op 8 maart 1976, gewijzigd 
met aanname van het stelsel van gemeenschap van goederen, 
ingevolge akte verleden voor genoemde notaris Christophe 
Werbrouck, op 24 december 2010.  

8. De heer Depondt, Jacques Michel Marie Josef, 
geboren te Torhout op 10 februari 1939, en zijn echtgenote mevrouw 
Demeyere, Lena Margaretha Louisa Maria, geboren te Torhout op 
17 januari 1941, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk 
(Marke), Vannestes Molenstraat 9. 

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van 
gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden 
voor notaris Georges Verstraete, destijds te Lichtervelde, op 4 
november 1964. Dat zij voormeld huwelijkscontract hebben gewijzigd 
bij akte verleden voor notaris Christian Ryckaert, destijds te Torhout, 
op 28 september 1988, gehomologeerd door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Kortrijk op 10 november 1988. Dat voormeld 
huwelijkscontract het laatst werd gewijzigd bij akte verleden voor 
notaris Ides Viaene, te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot, 
Notaris Peter Verstraete, te Roeselare, op 8 januari 2007, met 
behoud van het bestaande stelsel.   

9. De heer Calewaert, Benoit Bernard Ghislain, 
ongehuwd, geboren te Kortrijk op 8 oktober 1966, gedomicilieerd te 
1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 89 bus 6, maar verblijvende te 8500 
Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 18. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

10. Mevrouw Calewaert, Brigitte Marie Christiane, 
geboren te Kortrijk op 27 juni 1968, echtgenote van de heer CLOET 
Jeroen Jozef Marc, gedomicilieerd en verblijvende te 8554 Zwevegem 
(Sint-Denijs), Beerboslaan 3. 

Die verklaart te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij 
gebrek aan huwelijkscontract, welk stelsel werd gewijzigd in een 
stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge akte verleden 
voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 26 december 2007, 
gehomologeerd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
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Kortrijk op 5 juni 2008. 
11. De heer Fourmeau, Vivian Eloi Valère, geboren te 

Kortrijk op 4 november 1953, ongehuwd, en mevrouw Desplenter, 
Anne-Mieke Lutgarde, geboren te Kortrijk op 20 augustus 1963, 
samen gedomicilieerd en verblijvende te 7711 Mouscron, 
Cabocheriestraat 7. 

Die verklaren een verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd te Moeskroen op 19 juli 2012. 

12. De heer Ryckeboer, Leo Louis Henri Cornelius, 
geboren te Veurne op 30 december 1938, en zijn echtgenote 
mevrouw Tanghe, Marleen Maria Cornelia, geboren te Alveringem 
op 31 augustus 1941, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk, 
Leuzestraat 35. 

Zij verklaren te zijn gehuwd onder het stelsel der 
gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, ingevolge 
huwelijkscontract verleden voor notaris Aloys Devos te Rumbeke op 
10 mei 1966, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ann Daels te 
Kortrijk-Bellegem op 11 april 2000, niet meer gewijzigd sindsdien. 

13. De heer Ryckeboer, Jan Leo Juliaan, geboren te 
Veurne op 2 maart 1970, ongehuwd, gedomicilieerd en verblijvende 
te 8400 Oostende, Maria Theresiastraat 54 bus 3. 

Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

14. De heer Ryckeboer, Tom Leo Norbert, geboren te 
Kortrijk op 16 januari 1973, echtgenoot van mevrouw Bossuyt Valerie 
Lucienne, gedomicilieerd en verblijvende te 8710 Wielsbeke, 
Hulstersestraat 146. 

Hij verklaart te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij 
gebrek aan huwelijkscontract. 

15. De heer Mottrie, Francis Leon Robert Georges 
Corneille, geboren te Kortrijk op 9 april 1964, en zijn echtgenote 
mevrouw Lootens, Dominique Maria Margriet, geboren te Gent op 
15 april 1966, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen 
(Heusden), Reukenwegel 3. 

Echtgenoten die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk 
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.   

16. De besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "FMO", met maatschappelijke zetel te 9070 
Destelbergen (Heusden), Reukenwegel 3, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 
0845.418.346.  

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Francis Vlegels 
te Ingelmunster op 16 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2012 onder nummer 12083611. 

Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.   
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Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door 
haar zaakvoerder, te weten: voornoemde heer Mottrie Francis,  
daartoe benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte.   

17. De heer Stragier, Luc Leon Modest, geboren te Kortrijk 
op zestien februari negentienhonderd tweeënvijftig, en zijn 
echtgenote mevrouw Devenyns, Marijke Ernestine Augusta, geboren 
te Sleidinge op acht december negentienhonderd tweeënvijftig, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 55/A. 

Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, 
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Willy Bekaert, te 
Watervliet, op negentien juni negentienhonderd zesenzeventig, niet 
gehandhaafd, doch gewijzigd (zonder dadelijke verandering van de 
samenstelling van de vermogens) bij akte verleden voor notaris 
Patrick Van Ooteghem te Temse, op 10 juli  2007, ongewijzigd 
sindsdien, zo zij verklaren. 

18. De heer Depicker, Lieven Hans, geboren te Tielt op 4 
maart 1966, en zijn echtgenote mevrouw Noppe, Tamara Anja, 
geboren te Izegem op 23 januari 1970, gedomicilieerd en 
verblijvende te 8500 Kortrijk, Stasegemsesteenweg 1. 

Gehuwd te Kortrijk op 14 mei 1999 onder het wettelijk stelsel 
bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo zij 
verklaren. 

19. De heer Nolf, Jacques Lieven Gustaaf, geboren te 
Kortrijk op 26 december 1953, echtgenoot van mevrouw SASANGUIE 
Hilda Adolphine Gerarda, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Plataanlaan 
6, doch verblijvende te 8500 Kortrijk, Koningin Elisabethlaan 4, bus 
12. 

Die verklaart te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel 
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Godfried Werbrouck 
te Kortrijk op 7 februari 1977, gewijzigd doch niet wat het stelsel 
betreft blijkens akte verleden voor notaris Ignace Croquison te 
Zwevegem op 28 maart 1994, sindsdien niet meer gewijzigd. 

20. De heer Van Cauwenberghe, Paul Henri Maria Rudolf, 
geboren te Waregem op 30 juli 1951, en zijn echtgenote mevrouw 
Van Laecke, Rita Anna Maria, geboren te Olsene op 14 juni 1943, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Bohemenberg 15. 

Gehuwd te Wevelgem op 12 december 1975 onder het stelsel 
van gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract 
verleden voor notaris Jan Van Ongeval te Wortegem-Petegem op 19 
november 1975, niet gewijzigd noch gehandhaafd tot op heden, zo zij 
het verklaren. 

21. Mevrouw Kint, Hilde Els, geboren te Waregem op 27 
augustus 1964, echtgenote van de heer BRADT Lieven Aster, 
gedomicilieerd en verblijvende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 75 A. 

Gehuwd te Deinze op 13 februari 1987 onder het wettelijk 
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stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, 
zo zij het verklaart. 

22. De heer Van Cauwenberghe, Jan Henri Maria, geboren 
te Kortrijk op 5 augustus 1977, echtgenoot van mevrouw HOEDT 
Claudia Sarah Olivia, gedomicilieerd en verblijvende te 8560 
Wevelgem, Vinkestraat 131. 

Gehuwd te Harelbeke op 23 juni 2007 onder het wettelijk 
stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Marc Van 
Cauwenberghe te Deinze op 14 juni 2007, niet gewijzigd tot op 
heden, zo hij het verklaart. 

23. De heer Vandecasteele, Noël Raphael, geboren te 
Kortrijk op 21 augustus 1946, weduwnaar en thans ongehuwd, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk, Leuzestraat 5. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

24. De heer Devlies, Francis Prosper André Joseph, 
geboren te Kortrijk op 11 maart 1966, en zijn echtgenote mevrouw 
Nachtergaele, Maria Michel Katelyne Jean, geboren te Oudenaarde 
op 8 augustus 1964, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, 
Sint-Margriete-Houtemlaan 10. 

Gehuwd te Oudenaarde op 8 april 1994 onder het stelsel van 
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor 
notaris Lucie Vandermeersch te Oudenaarde op 18 februari 1994, 
welk stelsel niet werd gewijzigd tot op heden, zo zij verklaren. 

25. De heer Borgraeve, Frank Achiel, ongehuwd, niet 
wettelijk samenwonend, geboren te Kortrijk op 3 augustus 1960, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 8 
bus 33.   

26. De heer Kappler Janko, geboren te Poljcane (voormalig 
Joegoslavië) op 21 maart 1949, en zijn echtgenote mevrouw De la 
Ruelle Erna Elise, geboren te Zelzate op 16 februari 1952, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Plataanlaan 13. 

Zij verklaren gehuwd te zijn te Westende op 16 juni 1972 
onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten ingevolge akte 
verleden voor notaris Marc Swennen te Nieuwpoort op 23 mei 1972, 
gewijzigd doch zonder wijziging van het stelsel blijkens akte verleden 
voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 21 januari 2011, niet meer 
gewijzigd sedertdien. 

27. De heer Lefevere, Etienne Joseph Cornelius, geboren 
te Brugge op 20 juli 1949, en zijn echtgenote mevrouw Deraedt, 
Beatrice Rosa Cornelia, geboren te Poperinge op 3 juli 1952, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8830 Hooglede, Koolskampstraat 
23/A. 

Zij verklaren te zijn gehuwd te Ieper op 7 april 1978 onder het 
stelsel der gemeenschap, blijkens huwelijkscontract verleden voor 
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notaris Romain Coppin, destijds te Antwerpen, op 15 februari 1978, 
gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft bij akte verleden voor 
notaris Peter Verstraete, te Roeselare, op 21 april 2009. 

28. De heer Wyseur, Lieven Marie André, geboren te 
Kortrijk op 21 juli 1948, en zijn echtgenote mevrouw Vandermersch, 
Jeannine Stephanie Elza, geboren te Ingelmunster op 29 december 
1950, gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen, 
Moeskroenstraat 790. 

Gehuwd te Ingelmunster op 8 oktober 1971 onder het stelsel 
van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris De Witte te Kortrijk 
op 5 oktober 1971, stelsel ongewijzigd tot op heden, zoals zij 
verklaren. 

29. Mevrouw Wyseur, Véronique Denise Madeleine, 
geboren te Kortrijk op 10 maart 1975, uit de echt gescheiden en 
thans ongehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen, 
Moeskroenstraat 790. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

30. De heer Wyseur, Karl Johan Tony, geboren te Menen 
op 14 mei 1982, ongehuwd, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), 
Hendrik Dewildestraat 62. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

31. Mevrouw Delcour, Danielle Marthe Julienne, geboren 
te Kortrijk op 3 november 1953, weduwe van de heer Holvoet Pierre 
Cécile en thans ongehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 
Kortrijk, Ooievaarsnest 16. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

32. De heer Holvoet, Bruno Fritz Annick, geboren te 
Kortrijk op 1 september 1975, echtgenoot van mevrouw Schipani 
Maria, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem, 
Lindenpark 21. 

Gehuwd te Messina (Italië) op 9 juni 2007 met verklaring in de 
huwelijksakte van de aanneming van het stelsel der scheiding van 
goederen, hetwelk stelsel nadien werd bevestigd en uitgeschreven 
blijkens huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Wim 
Taelman te Deerlijk op 21 december 2007, sindsdien niet meer 
gewijzigd, zo hij verklaart. 

33. De heer Holvoet, Vincent Renée Francis, geboren te 
Kortrijk op 23 november 1977, echtgenoot van mevrouw Dieleman 
Sofia Carolina, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, 
Monseigneur De Haernelaan 48. 

Gehuwd te Knokke-Heist op 13 september 2008 onder het 
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stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge 
huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Wim Taelman 
te Deerlijk op 8 september 2008, niet gewijzigd tot op heden, zo hij 
verklaart. 

34. Mevrouw Holvoet, Julie Sabine Alexander, geboren te 
Kortrijk op 12 december 1980, echtgenote van de heer Borgerhoff 
Steven Joseph Jacques Guy, gedomicilieerd en verblijvende te 1780 
Wemmel, Bouchoutlaan 1. 

Gehuwd te Kortrijk op 22 november 2003 onder het stelsel 
der scheiding van goederen met beperkte gemeenschap van 
aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris 
Georges Janssens te Hamme op 18 november 2003, niet gewijzigd tot 
op heden, zo zij verklaart. 

35. Mevrouw Demeyere, Anne Martha Jozef, geboren te 
Oostende op 28 oktober 1971, echtgenote van de heer GODDEERIS 
Wolf Piet Fred, gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk 
(Marke), Pottelberg 126 bus 22. 

Die verklaart te zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding 
van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris 
Frederic Opsomer te Kortrijk op 9 juli 1996, niet gewijzigd tot op 
heden. 

36. Mevrouw Demeyere, Marie Simonne Albert Maria 
Jozef, geboren te Oostende op 1 december 1973, echtgenote van de 
heer VANHONSEBROUCK Pascal Frans Raymond Ghislain, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 12. 

Die verklaart te zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere 
scheiding van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor 
notaris Stefaan Laga te Izegem op 9 maart 1998, niet gewijzigd tot op 
heden. 

37. De heer Wyseur, Jurgen Bruno, ongehuwd, geboren te 
Kortrijk op 25 januari 1989, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 
Kortrijk, Elfde-julilaan 147.  

Die verklaart wettelijk samen te wonen ingevolge verklaring 
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 
Kortrijk op 8 december 2014.   

38. De heer Wyseur, Alex Lucas, ongehuwd, geboren te 
Kortrijk op 7 november 1991, gedomicilieerd en verblijvende te 8550 
Zwevegem, Beekstraat 28 A.   

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

39. De heer Barbez, Ivan Theophiel Madeleine, geboren 
te Ieper op 5 juni 1954, en zijn echtgenote mevrouw Lacante, Marie-
Paule Cornelia, geboren te Ieper op 1 januari 1955, gedomicilieerd en 
verblijvende te 8501 Kortrijk (Heule), 't Mezennestje 2. 

Echtgenoten die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk 
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stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.   
40. Mevrouw Barbez, Marianne Liliane Philippe, geboren 

te Kortrijk op 23 juni 1977, thans ongehuwd, gedomicilieerd en 
verblijvende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Chemin du Roissart 7.   

Zij verklaart wettelijk samen te wonen met de heer Olivier 
Biertho, ingevolge verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand te Mont-Saint-Guibert op 21 maart 2012. 

41. De heer Deboever, John Alfred Gabriël, geboren te 
Kortrijk op 30 maart 1962, en zijn echtgenote mevrouw Dekyvere, 
Annita Alice, geboren te Kuurne op 9 december 1961, gedomicilieerd 
en verblijvende te 8500 Kortrijk, Marionetten 36. 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan 
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaren. 

42. De heer Van Goubergen, Koen Geert Stefaan, geboren 
te Kortrijk op 15 augustus 1967, en zijn echtgenote mevrouw 
Vandewiele, Hilde Veronique, geboren te Kortrijk op 24 februari 
1971, gedomicilieerd en verblijvende te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-
Winkel), Nachtegalenlaan 11. 

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding 
van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul-
Godfried Lambrecht te Heule op 1 april 1996, ongewijzigd tot op 
heden.   

43. De heer Vierstraete, Lieven Frank Jozef, geboren te 
Kortrijk op 19 juli 1953, en zijn echtgenote mevrouw Demarcke, 
Luitgart Maria, geboren te Menen op 4 juni 1954, gedomicilieerd en 
verblijvende te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 59. 

Gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van goederen  
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Dewitte te 
Kortrijk op 6 juli 1978, gewijzigd doch met behoud van het stelsel bij 
akte verleden voor voornoemde notaris Fieuws te Brugge op 7 juni 
2008, zo zij verklaren. 

44. De heer Vierstraete, Emmanuel Lieven Dries Herwig 
Christiaan, geboren te Kortrijk op 18 oktober 1991, ongehuwd, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 
59. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

45. De heer Gesquière, Eric Jan Hilaire, geboren te Kortrijk 
op 15 april 1951, echtgescheiden en thans ongehuwd, gedomicilieerd 
en verblijvende te 8560 Wevelgem, 11 Julistraat, 5. 

46. De heer Eeckhout, Jan Paul Joseph, geboren te Kortrijk 
op 3 april 1942, en zijn echtgenote mevrouw Van Assche, Germa 
Vera, geboren te Zulte op 5 juli 1945, gedomicilieerd en verblijvende 
te 8520 Kuurne, Doornenstraat 51. 

Zij verklaren te zijn gehuwd te Kortrijk op 6 september 1967 
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onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Frans Verstraete te Kuurne 
op 1 september 1967, gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft 
ingevolge akte verleden voor notaris Christian Lambrecht te Kortrijk 
(Heule) op 21 oktober 2009, niet meer gewijzigd sindsdien.  

47. Mevrouw Eeckhout, Valerie Stephanie Laurence, 
geboren te Kortrijk op 4 februari 1972, echtgenote van de heer De 
Roo, Kurt Joseph, gedomicilieerd en verblijvende te 8560 Wevelgem 
(Gullegem), Torrestraat 194. 

Die verklaart gehuwd te zijn te Wevelgem op 12 september 
1998 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, 
ongewijzigd tot op heden.   

48. De heer Vanneste, Geert Karel Gabriël, geboren te 
Izegem op 30 oktober 1960, en zijn echtgenote mevrouw Denorme, 
Dorien Maria, geboren te Roeselare op 5 mei 1966, gedomicilieerd 
en verblijvende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Ranonkelstraat 4. 

49. De heer Amez, Patrick Marcel, geboren te Zwevegem 
op 21 juli 1952, en zijn echtgenote mevrouw Devriendt, Anne 
Simone, geboren te Kortrijk op 31 juli 1956, gedomicilieerd en 
verblijvende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraat 74. 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace Croquison, te 
Zwevegem, op 22 maart 1979, gewijzigd ingevolge akte verleden voor 
genoemde notaris Ann Daels op 11 december 2009, zo zij verklaren. 

50. Mevrouw Amez, Isabelle Simone Liesbeth, geboren te 
Kortrijk op 30 september 1981, echtgenote van de heer Demarez 
Jonas Thomas, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, 
Beverlaai 42. 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan 
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaart. 

51. Mevrouw Amez, Evelyne Rafaëlle Marcelle, geboren te 
Kortrijk op 1 augustus 1983, echtgenote van de heer Decuypere Bert 
Andre, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, 
Voorzienigheidsstraat 70 A. 

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk 
op 3 april 2008, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaart. 

52. De heer Leleu, Guy Alberic Maurice, geboren te 
Kortrijk op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenenveertig, en 
zijn echtgenote, mevrouw Glorieux, Margaretha Marie Madeleine, 
geboren te Kortrijk op twintig augustus negentienhonderd 
negenenveertig, samen gedomicilieerd te 8670 Koksijde, 
Duinbergenstraat 29, bus 0101. 

Gehuwd te Kortrijk op twaalf augustus negentienhonderd 
zeventig onder het stelsel der gemeenschap van aanwinsten blijkens 
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huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Lambrecht-Ackerman te 
Heule op vijfentwintig juli negentienhonderd zeventig, stelsel 
gewijzigd noch gehandhaafd, zoals zij verklaren. 

53. De heer Leleu, Kurt André Jan, geboren te Kortrijk op 
twee november negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van 
mevrouw VAN DER HELSTRAETE Ilse, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, 
Saint-Cloudlaan 3. 

Gehuwd te Kuurne op zeventien februari negentienhonderd 
vijfennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan 
huwelijkscontract, stelsel ongewijzigd op heden, zoals hij verklaart. 

54. Mevrouw Leleu, Carol Rachel Maria, geboren te 
Kortrijk op dertien augustus negentienhonderd achtenzeventig, 
echtgenote van de heer VINDEVOGEL Alain, gedomicilieerd te 8500 
Kortrijk, Frascatilaan 10. 

Gehuwd te Kortrijk op elf januari tweeduizend en twee onder 
het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, stelsel 
ongewijzigd op heden, zoals zij verklaart. 

55. Mevrouw Leleu, Joke Jeannette Nadine, geboren te 
Kortrijk op een september negentienhonderd tachtig, echtgenote van 
de heer BRAEKEVELD Tom, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, 
Kaarsengietersstraat 16. 

Gehuwd te Kortrijk op vier mei tweeduizend en een onder het 
wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, stelsel ongewijzigd 
op heden, zoals zij verklaart. 

56. De heer Thys, Johan Jozef Angèle Lucien, geboren te 
Mechelen op 8 september 1959, en zijn echtgenote mevrouw Claes, 
Elisabeth Martha Marcella, geboren te Lier op 19 januari 1962, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Burgemeester 
Pyckestraat, 51. 

Zij verklaren te zijn gehuwd te Heist-op-den-Berg op 3 oktober 
1986 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet 
gewijzigd tot op heden. 

57. De vennootschap onder firma “JOTHICO”, met 
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat, 
51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling 
Kortrijk) onder het nummer 0810.407.482. 

Opgericht bij onderhandse akte van 10 februari 2009, 
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 
2009, onder nummer 09042665. 

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden. 
De vennootschap onder firma wordt hier vertegenwoordigd 

door haar zaakvoerder, de heer Thys Johan, voornoemd, benoemd 
tot zaakvoerder blijkens voormelde oprichtingsakte. 

58. De heer Vandendriessche, Wim Adrien Julien, 
geboren te Wevelgem op 28 februari 1955, weduwnaar van mevrouw 

30/113 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

13 
 

Dekeirel Thérèse Susanne, gedomicilieerd en verblijvende te 8560 
Wevelgem, Nonnebosstraat 41. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

59. De heer Desmet, Jo Georges Paul, geboren te Kortrijk 
op 3 mei 1964, thans ongehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 
8510 Kortrijk (Bellegem), Leuzestraat 99A. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

60. De heer Dekimpe, Geert André Bernard, geboren te 
Kortrijk op 17 januari 1952, en zijn echtgenote mevrouw Devos, Anne 
Gilberte Eugenie Robert Léona, geboren te Ronse op 23 juni 1956, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8560 Wevelgem, Heulestraat 48. 

Zij verklaren gehuwd te zijn te Wevelgem op 2 augustus 1985 
onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, waarbij 
bij akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere op 20 november 
2013 een aanvulling werd aangebracht zonder wijziging van het 
bestaande stelsel en nadien niet meer gewijzigd zoals zij verklaren. 

61. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PATRIWAE", 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8780 
Oostrozebeke, Kallemoeistraat 1, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), 
ondernemingsnummer 0462.013.968. 

Vennootschap opgericht onder de vorm van een burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap bij 
akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 24 
november 1997, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage van het 
Belgisch Staatsblad van 11 december 1997 onder nummer 971211-
32. 

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd onder 
meer door omvorming in een burgerlijke vennootschap onder de 
vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid bij akte verleden door notaris Michel Van Damme 
te Brugge (Sint-Andries) op 18 september 2007, gepubliceerd in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna, onder 
nummer 07147477, en voor het laatst in buitengewone algemene 
vergadering houdende fusie door overneming van de naamloze 
vennootschap WAMAT, bij akte verleden door genoemde notaris 
Henk Dekiere op 5 maart 2015, neergelegd ter publicatie in de bijlage 
tot het Belgisch Staatsblad. 

62. De heer Waelkens, Peter Frank Karel, geboren te 
Kortrijk op 13 maart 1977, echtgenoot van mevrouw VERHAEGHE 
Lien Bertje, geboren te Kortrijk op 21 december 1980, wonende te 
8570 Anzegem (Vichte), Harelbekestraat 39. 
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Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met 
beperkte gemeenschap, blijkens huwelijkscontract verleden voor 
genoemde notaris Henk Dekiere op 18 oktober 2012, tot op heden 
ongewijzigd, zoals hij het verklaart. 

63. De heer Waelkens, David Frank, geboren te Izegem op 
10 mei 1978, echtgenoot van mevrouw VERDUYN Julie Julia Jules, 
wonende te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6, 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel met huwelijkscontract 
verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Mouscron op 8 augustus 
2007, tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart. 

64. De heer Waelkens, Benedikt Yves, geboren te Izegem 
op 22 november 1979, echtgenoot van mevrouw DE BRAUWER Julie 
Margriet, wonende te 8780 Oostrozebeke, Leegstraat 9, 

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, 
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Godelieve 
Monballyu te Pittem op 23 april 2007, tot op heden ongewijzigd, 
zoals hij het verklaart. 

65. De heer Mostrey, Jan Raphaël Georgette, geboren te 
Kortrijk op 11 november 1968, ongehuwd, gedomicilieerd en 
verblijvende te 8500 Kortrijk, Handelskaai 1 C022 en 

66. De heer Van Speybroeck, Chris, geboren te Kortrijk op 
30 oktober 1979, ongehuwd, gedomicilieerd en verblijvende te 8500 
Kortrijk, Handelskaai 1 C022.   

Zij verklaren wettelijk samen te wonen ingevolge verklaring 
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 
Kortrijk op 2 januari 2006.   

67. De heer Deloof, Johan Michel André, geboren te 
Kortrijk op 9 maart 1955, en zijn echtgenote mevrouw Baert, Martine 
Anna Rachel, geboren te Zwevegem op 15 januari 1958, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8500 Kortrijk, Morinnegoed 33. 

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel 
aanvankelijk zonder huwelijkscontract, gewijzigd blijkens 
huwelijkscontract verleden voor notaris Godfried Cloet te Moeskroen 
(Herseaux) op 14 november 1989, ongewijzigd tot op heden wat het 
stelsel betreft. 

68. De heer Slabinck, Kristof Leo Alexander, geboren te 
Kortrijk op 21 september 1969, en zijn echtgenote mevrouw 
Ghesquière, Petra Magda Yvette, geboren te Kortrijk op 2 oktober 
1969, gedomicilieerd en verblijvende te 8520 Kuurne, Mimosalaan 5. 

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij 
gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.   

69. De heer Degryse, Robin, geboren te Roeselare op 15 
september 1994, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8800 Roeselare, Biezenhof S 14.   

70. De heer Masselus, Jordy Mario, geboren te Menen op 
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29 maart 1995, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend, 
gedomicilieerd en verblijvende te 8510 Kortrijk (Marke), Pastoor 
Slossestraat 8.   

De partijen voornoemd sub 1 tot en met 70 hierna ook 
genoemd “de erfpachtgever”, “de eigenaar(s)” of “de mede-
eigenaar(s)”. 

De partijen voornoemd sub 4 tot en met 70 zijn hier niet 
aanwezig, maar worden vertegenwoordigd door: 

- de naamloze vennootschappen Cores Properties, Eversite en 
Heijmans Bouw, voornoemd sub 1, 2 en 3, voor wat betreft Deel I van 
deze akte, overeenkomstig de volmacht die zij daartoe hebben 
verleend blijkens hun hierna vermelde aankoopakte; 

- de naamloze vennootschap Heijmans Bouw, voornoemd sub 
3, voor wat betreft Deel II, III en IV van deze akte, overeenkomstig de 
volmacht vervat in de hierna vermelde basisakte. 

71. De opdrachthoudende vereniging met private 
deelname “Eandis Assets”, met maatschappelijke zetel te 9090 
Melle, Brusselsesteenweg 199, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 
0215.266.160. 

Voorlopig opgericht op 17 februari 1975, onder de vorm van 
een naamloze vennootschap.  Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
12 juni 1975.  Akte gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van 26 juli 1975 onder nummers 3.039-1, 3.042-1 en 2. 

Definitief opgericht, statuten bevestigd en gewijzigd door de 
algemene vergadering van 8 juli 1975, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 6 juli 1976.  Akte gepubliceerd in de Bijlage bij het 
Belgisch Staatsblad van 26 juli 1975 onder nummer 3.042-3. 

Rechtsvorm en statuten gewijzigd door de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van 24 november 1980, 
goedgekeurd door de besluiten van de Vlaamse Executieve van 5 mei 
1982 en de Waalse Executieve van 25 mei 1982.  Akte gepubliceerd in 
de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1982 onder 
nummer 1.725-1. 

 De statuten werden voor het laatst gewijzigd, houdende 
aanname van de huidige rechtsvorm, ingevolge beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal 
werd opgemaakt door notaris Xavier Desmet te Antwerpen op 15 
december 2015, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van 11 maart 2016 onder het nummer 16036775. 

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 20 van haar 
statuten, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, te weten: #. 

Hierna ook genoemd “de erfpachthouder” of “de 
erfpachter”. 

72. De Stad KORTRIJK, in uitvoering van de beslissing van 
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de Gemeenteraad genomen in zitting van #, waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift gehecht zal blijven aan deze akte. 

Hier vertegenwoordigd door haar Gemeenteraad, voor wie 
handelen: 

1. de heer LOMBAERTS Piet Joris Maria Willem, geboren te 
Gent op 24 oktober 1962 (rijksregister 62.10.24-439.19), met 
woonplaats te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 64, handelend in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad; 

2. 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, handelend in zijn hoedanigheid 
van gemeentesecretaris. 

Hierna ook genoemd de “Stad Kortrijk”. 
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK) 
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van  de 

personen die deze akte zullen ondertekenen hem bekend zijn of hem 
werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige 
identiteitsbewijzen. 

Identificatie van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.) 
Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het 

ondernemingsnummer van elke partij bij de akte wordt hierna 
vermeld. 

Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s) 
Naam  Identiteitsbewijs Identificatienummer 

Cores Properties    ON 0881.515.412  

Eversite  ON 0467.192.184 

HEIJMANS BOUW  ON 0415.061.515 

#aanvullen met eigenaars op basis 

van recent uittreksel rijksregister# 

  

Lombaerts Piet 591-8655490-88  

Hillaert Geert #  

Rechtsbekwaamheid van partijen 
Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, 

gerechtelijk raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 

schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 

onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder 
te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing 
gemaakt werd van artikel 3bis § 1 van het KB van 24 oktober 1934; 

- niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit 
van ondernemingen. 

De vertegenwoordiger(s) van de rechtsperso(o)n(en) 
verklaart/verklaren vertegenwoordigingsbevoegdheid te hebben. 

Waarmerking identiteit (art. 139 & 140 Hyp.W.) 
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De notaris waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens 
van de partij(en) natuurlijke perso(o)n(en) op grond van de gegevens 
vervat in het rijksregister of op de identiteitskaart of het 
trouwboekje. De vermelding van de rechtsperso(o)n(en) gebeurt 
conform artikel 140 hypotheekwet. 

Toelichting - voorlezing 
De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het 

staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te vragen over om het 
even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te 
ondertekenen. 

De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben 
gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat hun voormelde 
identiteitsgegevens volledig en correct zijn. 

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte 
integraal zal worden voorgelezen, indien minstens één van hen er om 
verzoekt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het 
ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld. 

Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig 
hebben ontvangen en dat zij hiervan kennis hebben genomen. Zij 
verklaren geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele 
wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het 
ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. 

Voorafgaande uiteenzetting 
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe 

Blindeman te Gent op 23 december 2014, overgeschreven op het 
eerste hypotheekkantoor te Kortrijk onder referte 64-T-07/01/2015-
00294, werden de statuten omvattende de basisakte en het 
reglement van mede-eigendom vastgelegd van de volgende 
residentie: 

Stad KORTRIJK - tweede afdeling 
Het in oprichting zijnde appartementencomplex, genaamd 

Residentie “Reepkaai”, op en met grond gelegen volgens basisakte: 
A. aan de Reepkaai 2A, gekadastreerd volgens de basisakte 

sectie F, nummer 908 H, voor een oppervlakte volgens titel van vier 
are negenenveertig centiare (4a 49 ca), waarop zich voordien de 
residentie “REEP RESIDENTIE” bevond; 

B. aan de Reepkaai 3, gekadastreerd volgens de basisakte 
sectie F, nummer 899 G, voor een grondoppervlakte volgens titel en 
huidig kadaster van zeven are eenenzeventig centiare (7a 71ca), 
waarop zich voordien de residentie “LEIERUST RESIDENTIE” bevond; 

C. aan de Reepkaai +2A, gekadastreerd volgens de basisakte 
sectie F, nummer 848/02 R, voor een oppervlakte van twee are 
negentig centiare (2a 90ca); 

D. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens de basisakte 
sectie F, nummer 896 P, voor een oppervlakte van vijf are achttien 
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centiare (5a18ca); 
E. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens de basisakte 

sectie F, nummer 896 R, voor een oppervlakte van vijf are twee 
centiare (5a 2ca),  

De algemene delen van het complex zijn thans ten kadaster 
gekend onder sectie F, nummer 912A P0000, voor een oppervlakte 
van vijfentwintig are dertig centiare (25a30ca).  

Voor deze residentie werd een stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Kortrijk op 31 maart 2014 met 
gemeentenummer 2013/00819 en EPB-nummer 2013/00819. Een 
kopie van die vergunning werd gehecht aan voormelde statuten van 
de residentie. 

De residentie omvat onder meer achtendertig (38) 
appartementen, negen (9) penthouses, zeven (7) bergingen op de 
gelijkvloerse verdieping, vijftig (50) parkeerplaatsen in de 
ondergrondse verdieping, zeven (7) bergingen in de ondergrondse 
verdieping  en twaalf (12) parkeerplaatsen op het binnenplein van 
het wooncomplex. 

Oorsprong van eigendom 
De vennootschap “CORES PROPERTIES” was eigenares van de 

goederen voormeld sub C, D en E om ze te hebben verkregen 
ingevolge akte aankoop verleden voor geassocieerd notaris 
Christophe Blindeman te Gent op 21 augustus 2014, overgeschreven 
onder referte 64-T-27/08/2014-06275. 

De hiervoor genoemde vennootschappen “EVERSITE” en 
“CORES PROPERTIES” waren gezamenlijk eigenaars van alle privatieve 
kavels van de voormalige residenties “REEP RESIDENTIE” en 
“LEIERUST RESIDENTIE” om deze te hebben verkregen : 

- ingevolge akte aankoop verleden voor geassocieerd notaris 
Christophe Blindeman te Gent, op 21 augustus 2014, overgeschreven 
onder referte 64-T-28/08/2014-06304, voor wat de vennootschap 
EVERSITE betreft; 

- ingevolge akte aankoop verleden voor geassocieerd notaris 
Christophe Blindeman te Gent, op 21 augustus 2014, overgeschreven 
onder referte 64-T-27/08/2014-06275, voor wat de vennootschap 
CORES PROPERTIES betreft. 

De bouwmaterialen die voorheen deel uitmaakten van die 
residenties “REEP RESIDENTIE” en “LEIERUST RESIDENTIE” werden bij 
vervroegde roerendmaking verkocht door de genoemde 
vennootschappen “EVERSITE” en “CORES PROPERTIES” aan de 
naamloze vennootschap “Zweegers Investment Building 
Corporation”, verkort ZIBC, met zetel te Diepenbeek, 
ondernemingsnummer 0456.750.531, ingevolge akte verleden voor 
geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent, op 23 december 
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2014, overgeschreven onder referte 64-T-07/01/2015-00293. In 
diezelfde akte werden de Verenigingen van mede-eigendom van de 
residenties “REEP RESIDENTIE” en “LEIERUST RESIDENTIE” ontbonden 
en werd door de grondeigenaars, met name voornoemde 
vennootschappen “EVERSITE” en “CORES PROPERTIES”, toelating tot 
bouwen gegeven en verzaakt aan het recht van natrekking met 
betrekking tot de sub A tot en met E voormelde gronden in het 
voordeel van de voornoemde vennootschap “HEIJMANS BOUW”.  

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe 
Blindeman te Gent op 23 december 2014, overgeschreven op het 
eerste hypotheekkantoor te Kortrijk onder referte 64-T-07/01/2015-
00294, werden de statuten omvattende de basisakte en het 
reglement van mede-eigendom vastgelegd van de residentie 
Reepkaai. 

Voornoemde echtgenoten Luc Neutjens-Steyaert Marie-Thérèse 
zijn eigenaar van de appartementen 1.3 en 1.7 en de autostaanplaatsen 
P-1-16 en P-1-28 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van de naamloze vennootschap CORES PROPERTIES te 
Wilrijk, de naamloze vennootschap EVERSITE te Gent en de naamloze 
vennootschap HEIJMANS BOUW te Bilzen, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Steven Morrens 
te Bonheiden, op 20 april 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
27/04/2015-03239. 

Voornoemde echtgenoten Stefaan Slabinck-Vuylsteke Sylvie zijn 
eigenaar van appartement 1.4, berging -1.07 en autostaanplaats P-1-09 
in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van geassocieerd notaris Sabine Destrooper 
te Ledegem, op 29 december 2014, overgeschreven onder referte 64-T-
09/01/2015-00415. 

Voornoemde echtgenoten Patrick Delecluse-Vanovertveldt 
Brigitte zijn eigenaar van appartement 1.5, autostaanplaats P-1-18 en 
berging 0-01 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht 
van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van geassocieerd notaris Christophe 
Werbrouck te Dottignies, op 13 februari 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-18/02/2015-01448. 

Voornoemde echtgenoten Dany Vanovertveldt-Vanloot Marie-
Hélène zijn eigenaar van appartement 2.5, autostaanplaats P-1-17 en 
berging 0-02 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht 
van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van geassocieerd notaris Christophe 
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Werbrouck te Dottignies, op 13 februari 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-18/02/2015-01449. 

Voornoemde echtgenoten Jacques Depondt-Demeyere Lena 
zijn eigenaar van penthouse PH6, autostaanplaatsen P-1-12 en P-1-13 
en berging 0-03 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Peter Verstraete 
te Roeselare op 25 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
10/03/2015-01921. 

Voornoemde heer Calewaert Benoit is eigenaar van 
appartement 2.4, autostaanplaats P-1-32, parkeerplaats P0-12 en 
berging -1-04 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht 
van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 22 
januari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-27/01/2015-00872. 

Voornoemde heer Calewaert Benoit en voornoemde mevrouw 
Calewaert Brigitte zijn elk voor de onverdeelde helft in volle eigendom 
eigenaar van appartement 2.6, autostaanplaatsen P-1-27 en P0-11 en 
berging -1-06 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht 
van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 22 
januari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-27/01/2015-00871. 

Voornoemde heer Fourmeau Vivian en voornoemde mevrouw 
Desplenter Anne-Mieke zijn elk voor de onverdeelde helft in volle 
eigendom eigenaar van appartement 2.2, autostaanplaatsen P-1-10 en 
P0-06 en fietsberging 0-08 in voornoemde residentie om deze te 
hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van geassocieerd 
notaris Sylvie Delcour te Dottignies, op 12 februari 2015, 
overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-01445. 

Voornoemde echtgenoten Leo Ryckeboer-Tanghe Marleen, 
voornoemde heren Ryckeboer Jan en Tom zijn respectievelijk eigenaar 
van het levenslang vruchtgebruik, elk de onverdeelde helft in blote 
eigendom in penthouse PH5, autostaanplaats P-1-29 en fietsberging 0-
18 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Ann Daels te Kortrijk, op 27 april 
2015, overgeschreven onder referte 64-T-04/05/2015-03404. 

Voornoemde echtgenoten Francis Mottrie-Lootens Dominique 
en voornoemde vennootschap FMO zijn respectievelijk eigenaar van de 
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volle eigendom onder aftrek van het tijdelijk vruchtgebruik en het 
tijdelijk vruchtgebruik voor een periode van 18 jaar in appartement 4.4, 
autostaanplaats P-1-35 en fietsberging 0-19 in voornoemde residentie 
om deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen 
CORES PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte 
verleden voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris 
Johan Van Den Nieuwenhuizen te Bornem, op 13 februari 2015, 
overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-01450. 

Voornoemde echtgenoten Luc Stragier-Deveneyns Marijke zijn 
eigenaar van penthouse PH4, autostaanplaatsen P-1-05 en P-1-06 en 
fietsbergingen 0-14 en 0-15 in voornoemde residentie om deze te 
hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Patrick Van 
Ooteghem te Temse, op 11 februari 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-19/03/2015-02246. 

Voornoemde echtgenoten Lieven Depicker-Noppe Tamara zijn 
eigenaar van appartement 4.5, autostaanplaatsen P-1-08 en P-1-33 en 
fietsberging 0-23 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Frederic 
Maelfait te Harelbeke, op 4 februari 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-11/02/2015-01245. 

Voornoemde heer Nolf Jacques is eigenaar van appartement 
3.2, autostaanplaats P-1-45 en fietsberging 0.09 15 in voornoemde 
residentie om deze te hebben aangekocht van voornoemde 
vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, 
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, met 
tussenkomst van notaris Katrien Devaere te Kortrijk, op 11 februari 
2015, overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-01444. 

Voornoemde echtgenoten Paul Van Cauwenberghe-Van Laecke 
Rita, voornoemde mevrouw Kint Hilde en voornoemde heer van 
Cauwenberghe Jan zijn eigenaar van respectievelijk 2/100 in volle 
eigendom voor rekening van de huwgemeenschap, 49/100 in volle 
eigendom en 49/100 in volle eigendom in appartement 2.3, 
autostaanplaatsen P-1-38 en P0-07 in voornoemde residentie om deze 
te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Katrien 
Devaere te Kortrijk, op 11 februari 2015, overgeschreven onder referte 
64-T-18/02/2015-01443. 

Voornoemde heer Vandecasteele Noël is eigenaar van 
appartementen 3.7 en 3.8, autostaanplaatsen P-1-30 en P-1-31, 
parkeerplaatsen P0-03 en P0-04 en fietsbergingen 0-16 en 0-17 in 
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voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Vincent Guillemyn te Lauwe, op 
12 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-19/03/2015-
02247. 

Voornoemde echtgenoten Francis Devlies-Nachtergaele Maria 
zijn eigenaar van appartement 4.8, autostaanplaatsen P-1-21 en P-1-22 
en fietsberging 0-26 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Patrick Torrelle 
te Harelbeke, op 2 april 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
15/04/2015-02935. 

Voornoemde heer Borgraeve Frank is eigenaar van 
appartement 2.7, autostaanplaats P-1-24 en berging -1-01 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van geassocieerd notaris Francis Develter te 
Menen, op 13 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
18/02/2015-01451. 

Voornoemde echtgenoten Janko Kappler-De la Ruelle Erna zijn 
eigenaar van appartement 3.4, autostaanplaats P-1-11 en fietsberging 
0-11 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Philippe Defauw te Kortrijk, op 17 
maart 2015, overgeschreven onder referte 64-T-24/03/2015-02342. 

Voornoemde echtgenoten Etienne Lefevere-Deraedt Beatrice 
zijn eigenaar van appartement 3.6, autostaanplaats P-1-19, 
parkeerplaats P0-10 en fietsberging 0-12 in voornoemde residentie om 
deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Peter 
Verstraete te Roeselare, op 25 februari 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-10/03/2015-01920. 

Voornoemde echtgenoten Lieven Wyseur-Vandermersch 
Jeannine, voornoemde mevrouw Wyseur Véronique en voornoemde 
heer Wyseur Karl zijn eigenaar van respectievelijk het levenslang 
vruchtgebruik en elk de onverdeelde helft in blote eigendom in 
appartement 4.3, autostaanplaatsen P-1-04 en P0-05 en fietsberging 0-
24 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
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notaris, met tussenkomst van notaris Benoit Cloet te Herseaux, op 10 
februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-01441. 

Voornoemde mevrouw Delcour Danielle, voornoemde heer 
Holvoet Bruno, voornoemde heer Holvoet Vincent en voornoemde 
mevrouw Holvoet Julie zijn eigenaar van respectievelijk het levenslang 
vruchtgebruik en elk één derde in blote eigendom in penthouses PH7 
en PH8, autostaanplaatsen P-1-36 en P-1-37 en berging 0-05 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Baudouin Moerman te Kortrijk, 
op 25 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-10/03/2015-
01918. 

Voornoemde mevrouw Demeyere Anne en voornoemde 
mevrouw Demeyere Marie zijn respectievelijk eigenaar van 12,5% en 
87,5% in volle eigendom in appartement 4.6, autostandplaats P-1-41 en 
fietsberging 0-13 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Stefaan Laga te 
Izegem, op 4 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
19/02/2015-01455. 

Voornoemde heren Wyseur Jurgen en Alex zijn eigenaar van elk 
voor de onverdeelde helft in volle eigendom in penthouse PH2, 
autostaanplaats P-1-34 en fietsberging 0.21 in voornoemde residentie 
om deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen 
CORES PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte 
verleden voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris 
Frederic Maelfait te Harelbeke, op 17 maart 2015, overgeschreven 
onder referte 64-T-24/03/2015-02343. 

Voornoemde echtgenoten Ivan Barbez-Lacante Marie-Paule en 
voornoemde mevrouw Barbez Marianne zijn eigenaar van 
respectievelijk het levenslang vruchtgebruik en de blote eigendom in 
appartement 4.2, autostaanplaats P-1-42 en fietsberging 0-25 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Frédéric Opsomer te Kortrijk, op 
12 mei 2015, overgeschreven onder referte 64-T-26/05/2015-03955. 

Voornoemde echtgenoten John Deboever-Dekyvere Annita zijn 
eigenaar van appartement 1.6 en autostaanplaatsen P-1-15 en P0-01 
en berging -1-05 in voornoemde residentie om het te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Frédéric 
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Opsomer te Kortrijk, op 22 april 2015, overgeschreven onder referte 
64-T-04/05/2015-03403. 

Voornoemde echtgenoten Koen Van Goubergen-Vandewiele 
Hilde zijn eigenaar van appartement 3.5, autostaanplaats P-1-26 en 
fietsberging 0-22 in voornoemde residentie om het te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Christian 
Lambrecht te Heule, op 23 februari 2015, overgeschreven onder referte 
64-T-26/02/2015-01599. 

Voornoemde echtgenoten Lieven Vierstraete-Demarcke Luitgart 
en voornoemde heer Vierstraete Emmanuel zijn eigenaar van 
respectievelijk het levenslang vruchtgebruik dit met aanwas van dit 
vruchtgebruik aan de langstlevende van hen beiden, de blote eigendom 
in appartement 3.1, autostaanplaats P-1-49 en berging -1-03 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Christian Lambrecht te Heule, op 
23 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-
01446. 

Voornoemde heer Gesquière Eric is eigenaar van appartement 
1.2, autostaanplaats P-1-39 en berging 0.06 in voornoemde residentie 
om deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen 
CORES PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte 
verleden voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris 
Philippe Werbrouck te Kortrijk, op 12 februari 2015, overgeschreven 
onder referte 64-T- 23/02/2015-01483. 

Voornoemde echtgenoten Jan Eeckhout-Van Assche Germa en 
voornoemde mevrouw Eeckhout Valerie zijn eigenaar van 
respectievelijk het vruchtgebruik hun leven gedurende en het leven 
gedurende van de langstlevende aan hen beiden zonder enige 
vermindering bij het overlijden van de eerste van hen beiden, de blote 
eigendom in penthouse PH3, autostaanplaatsen P-1-20 en P-1-25 en 
fietsberging 0-20 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Christian 
Lambrecht te Kortrijk (Heule), op 1 april 2015, overgeschreven onder 
referte 64-T-15/04/2015-02957. 

Voornoemde heer Vanneste Geert is eigenaar van penthouse 
PH1, autostaanplaatsen P-1-46 en P-1-01 en fietsberging 0-10 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
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notaris, met tussenkomst van notaris Liesbet Degroote te Kortrijk, op 3 
juni 2015, overgeschreven onder referte 64-T-11/06/2015-04343. 

Voornoemde echtgenoten Patrick Ames-Devriendt Anne en 
voornoemde dames Amez Isabelle en Evelyne zijn eigenaar van 
respectievelijk het levenslang vruchtgebruik en elk de onverdeelde helft 
in blote eigendom in appartement 2.8, autostaanplaatsen P-1-43 en P0-
02 in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Ann Daels te Kortrijk, op 12 
februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-18/02/2015-01447. 

Voornoemde echtgenoten Guy Leleu- Glorieux Margaretha, 
voornoemde consoorten Leleu Kurt, Carol en Joke zijn eigenaar van 
respectievelijk het levenslang vruchtgebruik en elk voor een onverdeeld 
derde deel in blote eigendom in appartement 1.8, autostaanplaats P-1-
07 en berging 0-04 in voornoemde residentie om deze te hebben 
aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, 
EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor 
ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Benoit Cloet te 
Herseaux, op 10 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
18/02/2015-01442. 

Voornoemde echtgenoten Johan Thys-Claes Elisabeth en de 
vennootschap onder firma JOTHICO te Kortrijk zijn eigenaar van 
respectievelijk 2/100 van de volle eigendom en 98/100 van de volle 
eigendom in appartement 3.3, autostaanplaats P-1-14 en berging -1-02 
in voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Maggy Vancoppernolle te 
Kortrijk, op 25 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-
10/03/2015-01919. 

Voornoemde heer Vandendriessche Wim is eigenaar van 
penthouse PH9 en parkeerplaats P-1-47 in voornoemde residentie om 
deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Philippe 
Defauw te Kortrijk, op 23 februari 2015, overgeschreven onder referte 
64-T-26/02/2015-01598. 

Voornoemde heer Desmet Jo is eigenaar van appartement 2.1, 
autostaanplaats P-1-02 en berging 0-07 in voornoemde residentie om 
deze te hebben aangekocht van voornoemde vennootschappen CORES 
PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden 
voor ondergetekende notaris, met tussenkomst van notaris Vincent 
Guillemyn te Lauwe, op 25 februari 2015, overgeschreven onder referte 
64-T-10/03/2015-01922. 
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Voornoemde echtgenoten Geert Dekimpe-Devos Anne zijn 
eigenaar van appartement 4.1 en autostaanplaats P-1-40 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem, 
op 26 februari 2015, overgeschreven onder referte 64-T-03/03/2015-
01750. 

Voornoemde vennootschap PATRIWAE, voornoemde 
consoorten Waelkens Peter, David en Benedikt zijn eigenaar van 
respectievelijk het vruchtgebruik voor een termijn van 20 jaar en elk 
1/3 onverdeeld deel in naakte eigendom bezwaard door voormeld 
vruchtgebruik in appartement 1.1 en autostaanplaats P-1-03 in 
voornoemde residentie om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris, met tussenkomst van notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke, 
op 24 maart 2015, overgeschreven onder referte 64-T-31/03/2015-
02556. 

Voornoemde heren Mostrey Jan en Van Speybroeck Chris zijn 
eigenaar van respectievelijk ¾ in volle eigendom en ¼ in volle eigendom 
in appartement 0.6 en autostaanplaats P-1-23 in voornoemde 
residentie om deze te hebben aangekocht van voornoemde 
vennootschappen CORES PROPERTIES, EVERSITE en HEIJMANS BOUW, 
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, met 
tussenkomst van notaris Patrick Torrelle te Harelbeke, op 11 september 
2015, overgeschreven onder referte 64-T-15/09/2015-07284. 

Voornoemde heer Deloof Johan en zijn echtgenote mevrouw 
Baert Martine zijn eigenaar van het appartement 0.4 en van de 
autostaanplaats P-1-44 om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen  CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris op 23 februari 2016, overgeschreven onder referte 64-T-
03/03/2016-02009. 

Voornoemde heer Slabinck Kristof en zijn echtgenote mevrouw 
Ghesquière Petra zijn eigenaar van het appartement 0.2 en van de 
autostaanplaats P0-09 om deze te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen  CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
notaris op 2 maart 2016, overgeschreven onder referte 64-T-
08/03/2016-02135. 

Voornoemde heer Degryse Robin en de heer Masselus Jordy zijn 
eigenaar van het appartement 0.5 om het te hebben aangekocht van 
voornoemde vennootschappen  CORES PROPERTIES, EVERSITE en 
HEIJMANS BOUW, ingevolge akte verleden voor ondergetekende 
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notaris op 4 april 2016, overgeschreven onder referte 64-T-
07/04/2016-03156. 

De overige privatieve kavels van het appartementencomplex 
behoren toe aan de vennootschappen CORES PROPERTIES en EVERSITE, 
voor wat de grond betreft, en aan HEIJMANS BOUW, voor wat de 
constructies betreft, zoals hiervoor vermeld. 

Met welke vaststelling van eigendom de partijen zich 
vergenoegen. 

Voorwerp van de akte:  

DEEL I. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG 

Voorafgaande uiteenzetting 
Ingevolge voormelde stedenbouwkundige vergunning  de dato 

31 maart 2014 dient een eeuwigdurende en kosteloze 
erfdienstbaarheid van openbare overgang te worden toegestaan in het 
voordeel van de aanpalende straten Reepkaai en Schuddevisstraat 
(deel uitmakend van het openbaar domein). Deze erfdienstbaarheid 
heeft als uitsluitend doel de toekomstige ontwikkeling op de tip van het 
budaeiland te bevorderen en dient in een authentieke akte vastgelegd 
te worden en voor de voorlopige oplevering van de gemene delen van 
de Residentie Reepkaai ondertekend te worden. 

Erfdienstbaarheid van doorgang 
Vervolgens verklaren de partijen voornoemd sub 1 tot en met 

70, handelend als algemene vergadering van de vereniging van 
mede-eigenaars van de Residentie Reepkaai, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 
597.970.554, onder de hierna vermelde voorwaarden, een 
eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang te creëren ten 
voordele van het openbaar domein, dat dienst doet als heersend erf 
en voor wie de Stad Kortrijk aanvaardt, en ten laste van volgend 
onroerend goed, dat het lijdend erf vormt: 

Stad KORTRIJK - tweede afdeling 
Het in oprichting zijnde appartementencomplex, genaamd 

Residentie “Reepkaai”, op en met grond gelegen: 
A. aan de Reepkaai 2A, gekadastreerd volgens titel en recent 

uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 908 H, voor een 
oppervlakte volgens titel van vier are negenenveertig centiare (4a 49 
ca), waarop zich voordien de residentie “REEP RESIDENTIE” bevond; 

B. aan de Reepkaai 3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 899 G, voor een 
grondoppervlakte volgens titel en huidig kadaster van zeven are 
eenenzeventig centiare (7a 71ca), waarop zich voordien de residentie 
“LEIERUST RESIDENTIE” bevond; 

C. aan de Reepkaai +2A, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 848/02 R, voor 
een oppervlakte van twee are negentig centiare (2a 90ca); 
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D. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 896 P, voor een 
oppervlakte van vijf are achttien centiare (5a18ca); 

E. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 896 R, voor een 
oppervlakte van vijf are twee centiare (5a 2ca). 

De algemene delen van het complex zijn thans ten kadaster 
gekend onder sectie F, nummer 912A P0000, voor een oppervlakte 
van vijfentwintig are dertig centiare (25a30ca).  

Plan 
De erfdienstbaarheid van doorgang zal worden uitgeoefend 

over de strook aangeduid in gele kleur op het plan, opgemaakt door 
beëdigd landmeter-expert Johan Scherpereel te Wevelgem op 16 
december 2014, #laatst aangepast op 21 januari 2015, waarvan een 
kopie gehecht wordt aan deze akte. 

Bijzondere voorwaarden 
De erfdienstbaarheid van doorgang wordt gevestigd onder de 

volgende voorwaarden en lasten, die de partijen zich verbinden te 
volbrengen en uit te voeren: 

Het recht zal kunnen uitgeoefend worden te voet en of met een 
niet-gemotoriseerd voertuig en  dit tussen zeven uur ‘s morgens en tien 
uur ’s avonds. 

Om de veiligheid van de bewoners van de Residentie Reepkaai 
te garanderen en hinder ten gevolge van deze erfdienstbaarheid te 
voorkomen, zal de eigenaar van het lijdend erf het recht hebben om : 

1) een afsluiting (poort, hekwerk, slagboom, …) te plaatsen 
tussen het lijdende erf en het openbaar domein, dit alles op haar 
kosten en volgens de regels van de kunst, zodoende dat de doorgang 
kan worden afgesloten tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s 
morgens. In die tijdspanne (dat de doorgang afgesloten wordt) zal de 
afsluiting enkel van buitenaf kunnen worden geopend door een 
bewoner van de Residentie via een sleutel of toegangskaart. De 
eigenaar van het lijdend erf, dan wel zijn of haar rechtsopvolger(s), zal 
deze afsluiting onderhouden en er desgevallend de nodige 
herstellingswerken aan (laten) uitvoeren op zijn kosten; 

2) een camerabewakingssysteem te (laten) installeren, op haar 
kosten en mits naleving van de toepasselijke wetgeving terzake. De 
eigenaar van het lijdend erf, dan wel zijn of haar rechtsopvolger(s), zal 
dit systeem onderhouden en er desgevallend de nodige 
herstellingswerken aan (laten) uitvoeren op zijn of haar kosten; 

3) alle maatregelen te treffen die zij daartoe nodig achten, 
zonder dat deze maatregelen echter het gebruik van de 
erfdienstbaarheid mogen verminderen of minder makkelijk maken (cf. 
art. 701 BW). 

 Deze  erfdienstbaarheid zal gelden vanaf de voorlopige 
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oplevering van de gemene delen van de Residentie Reepkaai. 
Voor al wat niet bepaald is in deze akte zullen de regels van het 

Burgerlijk Wetboek gelden. 

DEEL II. VESTIGING ERFPACHTRECHT IN VOORDEEL EANDIS 
ASSETS 

Voorafgaande uiteenzetting 
In de basisakte van de Residentie Reepkaai wordt onder de 

letters “G. Bijzondere bepalingen”, “H. Wijziging aan bestek, plannen, 
voorbehouden rechten en diverse bepalingen” en “I. Volmacht” 
bepaald hetgeen volgt: 

“G. BIJZONDERE BEPALINGEN […] 
Openbare nutsvoorzieningen 
De comparant behoudt zich het recht voor de 

gemeenschappelijke nutsvoorzieningen voor het gebouw zelf te regelen 
en krijgen hiertoe de nodige volmacht. 

De ruimte nodig voor de aanleg van deze nutsvoorzieningen zal 
ten alle tijde over de volledige lengte bereikbaar moeten zijn. 

Deze strook zal nooit mogen overbouwd worden, noch zullen 
bouwwerken mogen opgetrokken worden op een afstand van minder 
dan één meter van de as van de aangelegde leidingen, dit ten titel van 
erfdienstbaarheid non aedificandi. 

Tevens zal er een erfdienstbaarheid van doorgang voor 
nutvoorzieningen lopen op de gemeenschappelijke delen van aan de 
elektriciteitscabine tot aan de voormelde leiding voor de 
nutsvoorzieningen. […] 

H. WIJZIGING AAN BESTEK, PLANNEN, VOORBEHOUDEN 
RECHTEN EN DIVERSE BEPALINGEN […] 

4. De bouwheer verbindt er zich toe de hierna volgende 
wijzigingen uit te voeren vóór de eigendomsoverdracht van de laatste 
privatieve kavel dat hem toebehoort, indien hij zou beslissen dergelijke 
werken uit te voeren en mits het bekomen van de eventueel vereiste 
stedenbouwkundige vergunningen: […] 

en in het algemeen alle andere wijzigende werken die nodig of 
opportuun mochten blijken in hoofde van de bouwheer en dit in het 
voordeel van de mede-eigenaars, de bouwheer of de buren. […] 

I. VOLMACHT 
De bouwheer zal gemachtigd zijn om alleen die akten te tekenen 

die opgesteld zullen worden in uitvoering van de rechten die hierboven 
zijn voorbehouden om gebeurlijke wijzigingen aan te brengen. 

Voor zoveel als nodig, worden de mede-eigenaars geacht heden 
aan de bouwheer of zijn rechtsopvolgers onherroepelijk volmacht te 
hebben gegeven, om hen te vertegenwoordigen bij de ondertekening 
van deze akten.”. 

Gebruik makend van de in de basisakte voorbehouden 
bevoegdheden heeft de bouwheer beslist om een erfpachtrecht te 
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verlenen aan de opdrachthoudende vereniging met private deelname 
“EANDIS ASSETS”, voornoemd, op het lokaal gelegen in de 
ondergrondse verdieping, dat volgens de plannen gehecht aan de 
statuten van de Residentie voorzien is als hoogspanningscabine. 

De partijen voornoemd sub 1 tot en met 70, handelend als 
voorzegd, hebben mij notaris vervolgens verzocht authenticiteit te 
verlenen aan de volgende overeenkomst, rechtstreeks tussen hen 
gesloten: 

De partijen voornoemd sub 1 tot en met 70, handelend als 
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars van de 
Residentie Reepkaai, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 
Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 597.970.554, hierna 
samen genoemd de erfpachtgever, verklaren, onder de hierna 
vermelde voorwaarden, een erfpachtrecht te verlenen aan de 
erfpachter die verklaart dit te aanvaarden, met betrekking tot 
volgend onroerend goed: 

I. BESCHRIJVING VAN HET GOED  
Stad KORTRIJK - tweede afdeling 
In het in oprichting zijnde appartementencomplex, genaamd 

Residentie “Reepkaai”, op en met grond gelegen volgens basisakte: 
A. aan de Reepkaai 2A, gekadastreerd volgens titel en recent 

uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 908 H, voor een 
oppervlakte volgens titel van vier are negenenveertig centiare (4a 49 
ca), waarop zich voordien de residentie “REEP RESIDENTIE” bevond; 

B. aan de Reepkaai 3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 899 G, voor een 
grondoppervlakte volgens titel en huidig kadaster van zeven are 
eenenzeventig centiare (7a 71ca), waarop zich voordien de residentie 
“LEIERUST RESIDENTIE” bevond; 

C. aan de Reepkaai +2A, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 848/02 R, voor 
een oppervlakte van twee are negentig centiare (2a 90ca); 

D. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 896 P, voor een 
oppervlakte van vijf are achttien centiare (5a18ca); 

E. aan de Reepkaai +3, gekadastreerd volgens titel en recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie F, nummer 896 R, voor een 
oppervlakte van vijf are twee centiare (5a 2ca), 

en waarvan de algemene delen thans ten kadaster gekend zijn 
onder sectie F, nummer 912A P0000, voor een oppervlakte van 
vijfentwintig are dertig centiare (25a30ca): 

Het lokaal dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke 
delen van de Residentie en gelegen is in de ondergrondse 
verdieping uiterst links (staande op de Reepkaai en kijkend naar het 
gebouw), zoals afgebeeld onder de benaming 
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“Hoogspanningscabine” op het plan AB01, gehecht aan de hiervoor 
vermelde statuten van de Residentie. 

Hierna ook genoemd “het goed” of “het in erfpacht gegeven 
goed”. 

Plan 
Zoals dit lokaal nader opgemeten werd en afgebeeld staat, 

voor een oppervlakte van veertien vierkante meter (14,00 m²) op het 
plan met referentie 14/571, opgemaakt door landmeter Johan 
Scherpereel op 16 november 2015, van welk plan een exemplaar, 
voorzien van een melding van bijlage en “ne varietur” getekend door 
de partijen en de notaris aan deze akte zal worden gehecht. 

Plannendatabank 
Dit plan werd opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder het referentienummer 34352-
10146.  

De partijen verklaren dat dit plan sindsdien niet werd 
gewijzigd en verzoeken ter gelegenheid van deze akte om toepassing 
van artikel 1, 4e  lid Hypotheekwet en artikel 26, 3e lid, 2° Vl.W.Reg. 

De erfpachter erkent een exemplaar van voormeld plan 
ontvangen te hebben.  

Gereserveerd perceelsidentificatienummer 
Aan het lokaal dat het voorwerp vormt van het erfpachtrecht, 

werd volgend gereserveerd perceelsidentificatienummer toegekend: 
F 912 A P0144. 

ERFPACHTVOORWAARDEN 
Dit recht van erfpacht wordt gevestigd onder de volgende 

voorwaarden en lasten, die de partijen zich verbinden te volbrengen 
en uit te voeren: 

ARTIKEL 1. 
Het recht van erfpacht wordt gevestigd ten voordele van de 

opdrachthoudende vereniging met private deelname “EANDIS 
ASSETS” of haar rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers, hetzij 
rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, voor de duur van 
negenennegentig jaar (99 jaar), welke een aanvang neemt op heden 
om te eindigen op # om middernacht, op het lokaal aangeduid op 
voormeld plan.  

Het lokaal is bestemd om te worden ingericht als elektrische 
transformatorcabine, alle nodige uitrusting daartoe mag door de 
erfpachter in het lokaal opgesteld worden. Deze bestemming mag 
door de erfpachter niet gewijzigd noch uitgebreid worden zonder de 
uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de 
vereniging van mede-eigenaars. 

Het lokaal wordt in erfpacht gegeven in zijn toekomstige staat 
van afwerking volgens de nauwkeurige plannen, de 
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uitvoeringsplannen en het gedetailleerd lastenboek, welke 
documenten in het bezit zijn van de erfpachter. 

De zijden en de afmetingen op het bouwplan kunnen om 
technische redenen steeds gewijzigd worden, steeds mits schriftelijke 
goedkeuring van EANDIS ASSETS zodanig dat de bedrijfszekerheid ten 
aller tijde kan gewaarborgd blijven en op voorwaarde dat door de 
veranderingen de structuur en de stevigheid van het gebouw niet 
geschaad worden. Alle wijzigingen, na uitrusting van de elektrische 
transformatorcabine zijn echter uitgesloten. 

Het lokaal zal vrij moeten zijn van vreemde leidingen (gas, 
elektriciteit, water, centrale verwarming, riolering, enz.). Het zal 
tevens gewaarborgd waterdicht moeten zijn, een degelijke 
verluchting hebben en bouwkundig afgewerkt worden zoals 
aangeduid op het bouwplan. De verluchtingsopeningen en de 
opening voor de toegangsdeur worden voorzien zoals aangeduid op 
het bouwplan. De cabine wordt voorzien van een stalen branddeur 
type Rf 1/2h. 

Voor de erfpacht op dit lokaal wordt heden een eenmalige 
vergoeding van zeshonderdvijftig euro (€ 650,00) per vierkante 
meter (nuttige oppervlakte) betaald, zijnde een bedrag van 
#negenduizend honderd euro (€ 9.100,00), waarover kwijting.  

De partijen verklaren dat dit bedrag werd gestort van de 
rekening op naam van # met nummer BE# naar de rekening op naam 
van NV CORES PROPERTIES met nummer BE 04 3200 0947 3031. 

ARTIKEL 2 
Het is uitdrukkelijk verstaan dat het genot van de erfpachter 

onder meer inhoudt het opstellen, onderhouden, exploiteren en ter 
plaatse brengen van om het even welk zwaar hoogspannings- en 
laagspanningsmateriaal, nodig voor de uitrusting van de elektrische 
transformatorcabine, alsook het plaatsen in de kabelgleuven of PVC-
buizen, aangeduid op bedoeld plan, van hoog- en 
laagspanningskabels.  

ARTIKEL 3 
Voor al wat het materiaal betreft, wordt uitdrukkelijk verzaakt 

aan het recht van natrekking.   
De onkosten voor verzekering, ontvangst en jaarlijks nazicht 

van de elektrische transformatorcabine door een aangenomen 
organisme vallen uitsluitend ten laste van EANDIS ASSETS of haar 
rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers. 

ARTIKEL 4 
Deze rechten worden ten voordele van EANDIS ASSETS of haar 

rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers gevestigd. 
ARTIKEL 5 
EANDIS ASSETS zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor 

eventuele milieuschade die zij aan het goed zou hebben toegebracht 
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tijdens de duur van deze overeenkomst.   
ARTIKEL 6 
Ingeval het gebouw waarin de elektrische 

transformatorcabine zal worden opgesteld van eigenaar(s) zou 
veranderen, dan zal het recht van erfpacht automatisch moeten 
worden overgedragen op de nieuwe eigenaar(s). 

ARTIKEL 7 
Bij het einde van de overeenkomst zal de erfpachter al de 

uitrusting uit het lokaal verwijderen overeenkomstig de regels van de 
kunst,  zonder dat de erfpachtgever recht heeft op enige vergoeding 
hieromtrent. 

De erfpachter zal het lokaal terug ter beschikking stellen in 
zijn oorspronkelijke staat. Daaronder valt ook de bodemtoestand. In 
dit verband rust op de erfpachter de verplichting om bij het einde van 
de overeenkomst middels een onderbouwd onderzoek aan te tonen 
dat er geen verontreiniging is opgetreden ten gevolge van de door de 
erfpachter uitgeoefende activiteiten. Alle kosten van het oriënterend 
en/of beschrijvend bodemonderzoek en, indien nodig, van een 
project voor bodemsanering en alle andere maatregelen die de 
bevoegde diensten opleggen om het perceel terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat, zijn ten laste van de erfpachter. 

ARTIKEL 8 
De erfpachter behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor 

de ongevallen veroorzaakt door zijn installaties. De erfpachter 
verbindt zich ertoe gedurende de ganse duur van de erfpacht de 
lokalen, de installaties en de uitrusting te verzekeren voor de volle 
heroprichtingswaarde (= nieuwwaarde), bij een Belgische of een in 
België erkende verzekeringsmaatschappij, onder meer voor wat 
betreft de risico’s van burgerlijke aansprakelijkheid, brand en 
bijkomende risico’s (gevolgschade), ontploffing, hagel- en 
stormschade, waterschade en blikseminslag… 

ARTIKEL 9 
Publiciteit op het terrein, op of aan de gebouwen is verboden. 
ARTIKEL 10 
De basisakte bevattende het zakenrechtelijk statuut van het 

complex waarvan voormeld goed deel uitmaakt, werd opgemaakt 
door geassocieerd  notaris Christophe Blindeman te Gent op 23 
december 2014, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te 
Kortrijk onder referte 64-T-07/01/2015-00294. 

Met uitzondering van hetgeen hierna vermeld voor wat de 
bijdrage in de kosten van de mede-eigendom betreft, is de erfpachter 
gehouden alle lasten en voorwaarden bepaald in de basisakte met de 
bijlagen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement van 
mede-eigendom, te eerbiedigen en na te leven. Deze documenten 
worden beschouwd integrerend deel uit te maken van deze akte. De 
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erfpachter verklaart er volledig kennis van te hebben om er 
voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben. 

De erfpachter is eveneens gehouden de beslissingen van de 
algemene vergadering te eerbiedigen, voor zover deze beslissingen 
niet strijdig zijn met de verbintenissen opgenomen in deze akte. 

ARTIKEL 11 
Alle onderhoudswerken van welke aard ook, met inbegrip van 

de grove herstellingen, vallen uitsluitend ten laste van de erfpachter, 
die ertoe gehouden is het goed als een goede huisvader te 
onderhouden. 

Ten opzichte van de gemene delen van de Residentie wordt 
de erfpachter uitdrukkelijk ontslagen tot bijdrage in de herstellings- 
en/of onderhoudskosten. De erfpachter heeft dan ook geen 
zeggenschap, noch betreffende het beheer, noch betreffende het 
onderhoud van de overige ruimtes van het gebouw die geen 
voorwerp uitmaken van onderhavige erfpachtovereenkomst. 

ARTIKEL 12 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze 

erfpachtovereenkomst verklaren de partijen zich te schikken naar de 
bepalingen van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht van 
erfpacht. 

DEEL III. WIJZIGING BASISAKTE 

Aansluitend op hetgeen voorafgaat in deel II van deze akte 
verklaren de partijen voornoemd sub 1 tot en met 70, handelend als 
algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars van de 
Residentie Reepkaai, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 
Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 597.970.554, met 
eenparigheid van stemmen te beslissen om gezegde basisakte met 
reglement van mede-eigendom als volgt aan te vullen: 

Vestiging erfdienstbaarheden ten voordele van het in 
erfpacht gegeven lokaal 

In het kader van de erfpacht wordt ten voordele van het 
lokaal waar de hoogspanningscabine zich bevindt (heersend erf) en 
ten laste van de gemeenschappelijke delen van de residentie 
Reepkaai (lijdend erf): 

- een erfdienstbaarheid verleend voor de aanleg en het 
onderhoud van de leidingen en buizen naar de cabine toe;  

- een erfdienstbaarheid verleend voor doorgang en invoer van  
materiaal, personeel, aannemers en onderaannemers naar de 
cabine toe.  

De duur van deze erfdienstbaarheden is inherent verbonden 
met de duur van de verleende erfpacht. 

De toegang tot de distributiecabine zal EANDIS ASSETS of haar 
rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers te allen tijde, zowel 's nachts als 
tijdens de dag, onmiddellijk, veilig en zonder tussenkomst van 
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derden, worden gewaarborgd, voor haar personeel, aannemers, 
onderaannemers, zwaar materiaal en om EANDIS ASSETS in de 
mogelijkheid te stellen de hoog- en laagspanningskabels zoals 
aangeduid op het plan, binnen de cabine te brengen of hieraan de 
mogelijke herstellingen en vervangingen uit te voeren.  

Het binnenbrengen van het zwaar materiaal zal geschieden 
via de inrit van de parking aan de Reepkaai, de algemene delen in de 
kelder en de inkomdeur van de cabine. Alle deuropeningen op de 
doortocht zullen een minimum vrije breedte van 1,00 m en een 
minimum vrije hoogte van 1,90 m hebben. Alle vloeren waarlangs het 
zwaar materiaal moet passeren, evenals de vloer van de 
distributiecabine zelf, moeten de belasting kunnen dragen van een 
transformator (750 kg/m² puntlast) waarvan de vier poten 60cm uit 
elkaar staan.  

DEEL IV. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Decreet betreffende de bodemsanering en –bescherming 
Nadat ondergetekende notaris uitgelegd heeft: 
1) dat een risicogrond een grond is waarop een risico-

inrichting gevestigd is of was (fabrieken, werkplaatsen, 
opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die 
een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en 
die voorkomen op een lijst die de Vlaamse Regering opstelt) en  

2) dat gronden waarop dergelijke risico-inrichting gevestigd is 
of was slechts kunnen overgedragen worden als er vooraf een 
oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd (Art. 102§1 BD),  

en 3) dat bij overdracht van onroerende goederen onder 
stelsel van gedwongen mede-eigendom, er slechts 
bodemonderzoeken nodig zijn als er in de over te dragen kavel zelf 
een risico-inrichting aanwezig is of was of als er in een 
gemeenschappelijk deel een risico-inrichting aanwezig is of was dat 
uitsluitend gebruikt wordt/werd voor de over te dragen kavel, heeft 
de erfpachtgever verklaard dat, bij zijn weten, geen dergelijke risico-
inrichting gevestigd is of was. 

Door de OVAM werd voor het goed (per kadastraal perceel) 
een bodemattest afgeleverd met kenmerken OVAM A:20140458038 - 
R:20140456695, OVAM A:20140458037 - R:20140456694, OVAM 
A:20140458036 - R:20140456693, OVAM A:20140457947 - 
R:20140456536 en OVAM A:20140457941 - R:20140456529.  

De inhoud van gemelde attesten, allen afgeleverd op 8 
oktober 2014, luidt als volgt: 

“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante 
gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 

53/113 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

36 
 

vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd 
met melding van de overdracht. 

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be. 

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, 
gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 
www.ovam.be/grondverzet. 

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan 
haar verstrekte gegevens.” 

De erfpachtgever verklaart met betrekking tot het goed zelf 
geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, gebruiksbeperkingen of andere maatregelen 
die de overheid in dit verband kan opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de erfpachtgever te 
goeder 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 tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. 

Partijen verklaren dat de erfpachter op de hoogte werd 
gebracht van de inhoud van de bodemattesten vóór het afsluiten van 
de initiële overeenkomst.  

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Informatieplicht Art. 5.2.1.  
Aangezien de Stad Kortrijk beschikt over het goedgekeurd 

plannen- en vergunningenregister, geldt de informatieplicht van 
artikel 5.2.1 van de Codex. 

Aan de hand van de gegevens uit de stedenbouwkundige 
uittreksels afgeleverd door de Stad Kortrijk op 25 augustus 2016 
informeert de notaris: 

1° dat voor de residentie een stedenbouwkundige vergunning 
werd uitgereikt op 31 maart 2014 voor het bouwen van 38 
appartementen en 9 penthouses met ondergrondse parking en 
binnengebied na afbraak van bestaande bebouwing (dossiernummer 
34022_2013_869). Voor de overige vergunningen wordt verwezen 
naar de stedenbouwkundige uittreksels; 

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van 
het onroerend goed volgens de benamingen gebruikt in het 
plannenregister is: 

volgens het gewestplan Kortrijk vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit de dato de dato 4 november 1977: woongebied; 

3° dat voor het onroerend goed geen dagvaarding werd 
uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 
van de Codex;  
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4° dat er op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, 
vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex of artikel 34 van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; 

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning 
van toepassing is;  

6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° van de Codex, voor 
de overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en 
gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden; 

7° dat voorschreven goed geen voorwerp uitmaakt van een 
voorkeursbesluit of een projectbesluit. 

 De erfpachter verklaart dat hij kopie van het 
stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen voor het verlijden van 
deze akte. 

Ondergetekende notaris verwijst naar artikel 4.2.1 van de 
Codex houdende de opsomming van de vergunningsplichtige 
handelingen maar informeert tevens partijen dat provinciale en 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen deze opsomming 
van vergunningsplichtige handelingen kunnen aanvullen. 

Stedelijke Inlichtingen 
Partijen erkennen door notaris in kennis te zijn gesteld van de 

inlichtingen verstrekt door de stad Kortrijk bij brief van 25 augustus 
2016. 

De erfpachter erkent een kopie van voormelde brieven 
ontvangen te hebben en ontslaat ondergetekende notaris 
uitdrukkelijk de volledige inhoud van gemeld schrijven alhier over te 
nemen. 

Algemeen 
Ondergetekende notaris heeft de erfpachter erop gewezen 

dat, wat de niet-bebouwde gedeelten van voorschreven goed betreft, 
geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor 
bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht, zolang de 
vergunning niet is verkregen. 

De erfpachtgever verklaart: 
- geen kennis te hebben van enige stedenbouwkundige 

overtreding met betrekking tot het goed, en voor alle constructies 
door hem opgericht, een stedenbouwkundige vergunning te hebben 
bekomen en dat al deze constructies conform die vergunning werden 
opgericht; 

- bij gebrek aan stedenbouwkundige vergunning of een 
stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat dergelijke vergunning 
zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te kunnen geven 
omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen van het 
goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op 
te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 

Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) en de Wet 
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betreffende de verzekeringen (WV) – De Watertoets 
De erfpachtgever verklaart dat het goed naar zijn weten niet 

gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied 
noch in een afgebakende overstromingsgebied of oeverzone zoals 
bedoeld in het Decreet Integraal Waterbeleid en evenmin in een 
risicozone voor overstromingen, zoals bedoeld in de Wet 
betreffende de verzekeringen. 

Onroerend erfgoed 
De erfpachtgever verklaart met betrekking tot het goed geen 

kennis te hebben van een voorlopige of definitieve bescherming als 
monument, stads- of dorpsgezicht, archeologische site of 
cultuurhistorisch landschap. 

De erfpachtgever verklaart eveneens dat het goed niet is 
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, de 
landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de 
inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de 
inventaris van historische tuinen en parken. 

Postinterventiedossier 
Partijen bevestigen door de instrumenterende notaris op de 

hoogte te zijn gebracht van de verplichting sinds 1 mei 2001 tot het 
bijhouden van een postinterventiedossier, welk elementen bevat 
waarmee, voor de veiligheid en de gezondheid, bij eventuele latere 
werkzaamheden moet worden rekening gehouden. De eigenaar is 
verplicht tot bewaring van het dossier waarvan de overhandiging aan 
de nieuwe eigenaar moet worden opgetekend in de akte die de 
overdracht bevestigt.  

Het dossier is verplicht voor alle bouwplaatsen waar een 
coördinatie moet worden georganiseerd, doch alleszins voor de 
werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële 
elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar 
gevaar inhouden.  

Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het 
hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd 
opgesteld, antwoordt de bouwheer bevestigend.  Hij verklaart 
evenwel dat dit dossier nog moet worden bijgewerkt tijdens de 
verdere uitvoering van de bouwwerken, en dus nog niet aan de 
erfpachter kan worden overgedragen. 

Partijen zijn ervan op de hoogte dat dit dossier, na 
(voorlopige) oplevering, aan de erfpachter moet worden 
overhandigd. 

De aandacht van de erfpachter werd gevestigd op het feit dat 
hij de plicht heeft het postinterventiedossier te bewaren om het te 
overhandigen in geval van overdracht van het goed om welke reden 
dan ook.  

Particuliere stookolietank 
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De erfpachtgever verklaart dat voorschreven goed niet 
uitgerust is of was met een boven- of ondergrondse stookolietank. 

Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk 

ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke 
reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte. 

Onteigening - voorkeurrecht 
De erfpachtgever verklaart dat het goed met geen enkel 

voorkeurrecht, noch recht van wederinkoop of vervreemdingsverbod 
is bezwaard en dat hem geen betekening werd gedaan van enig 
onteigeningsbesluit. 

FISCALE BEPALINGEN EN VERKLARINGEN 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
Art. 62 & 73 W. BTW. 
Na lezing gekregen te hebben van artikel 62, § 2 en artikel 73 

van het Wetboek van de BTW, bepalend dat iedere BTW-
belastingplichtige deze hoedanigheid moet kenbaar maken aan de 
notaris die belast is met het opmaken van een akte houdende 
vervreemding of hypotheekstelling van een goed waarvan hij 
eigenaar of vruchtgebruiker is, en dat onverminderd de fiscale 
geldboeten, hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te 
schaden, de bepalingen van dit Wetboek of zijn uitvoeringsbesluiten 
overtreedt, gestraft wordt met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 
jaar en met geldboetes van € 250,00 tot € 12.500,00, hebben de 
partijen voormeld sub 1 tot en met 70, handelend als vereniging van 
mede-eigenaars van de Residentie Reepkaai, aan ondergetekende 
instrumenterende notaris geantwoord geen BTW-belastingplichtige 
te zijn, noch geweest te zijn. 

REGISTRATIERECHTEN 
Art. 203 W. Reg. 
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te 

zijn omtrent de draagwijdte van artikel 203, eerste alinea, van het 
Wetboek der Registratierechten, betreffende de ontduikingen, 
bedingend dat elk der contracterende partijen een boete zal 
verschuldigd zijn in geval van bewimpeling aangaande de prijs en de 
lasten of de overeengekomen waarde, gelijk aan het ontdoken recht 
en dat dit recht ondeelbaar door elk der partijen verschuldigd is.  

Vrijstelling van registratierechten in hoofde van de 
erfpachter 

Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van 
registratierechten en zegelrechten en dit in toepassing van artikel 
161 van paragraaf 2 van het Wetboek van de Registratierechten, 
artikel 59 van het Wetboek van de zegelrechten, de omzendbrief van 
de Minister van Financiën van 5 maart 1958 en de Ministeriële 
Beslissingen van 10 augustus 1941 en 17 maart 1958, verklaart de 
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erfpachter: 
 - dat hij onder toepassing valt van de wet van 22 december 

1986 betreffende de intercommunales, 
- dat deze overeenkomst aangegaan wordt en noodzakelijk is 

tot verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel en dus te 
algemenen nut, 

- dat deze noodzakelijkheid zal voorgelegd worden aan zijn 
Raad van Bestuur en aan de Voogdijoverheid die de controle 
uitoefent op deze intercommunale.  

De vrijstelling van registratierechten  en zegelrechten geldt 
eveneens voor de bijlagen welke aan de authentieke akte gehecht 
zijn (Ministeriële Beslissing van 22 november 1957, Nr. EE/74.413).     

Bijlagen. 
Aan deze akte worden volgende bijlagen gehecht om samen 

met onderhavige akte één geheel vormen: 
1. Het voormelde plan waarop de erfdienstbaarheid van 

doorgang staat afgebeeld; 
2. Het voormelde plan waarop het lokaal van de 

hoogspanningscabine staat afgebeeld. 
Kosten. 
De kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste 

van de erfpachter. 
Slotverklaringen 
Organieke Wet Notariaat 
De partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de 

bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, 
paragraaf 1, alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft 
uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de 
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de 
aandacht moeten vestigen van de partijen en hen moeten meedelen 
dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te 
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. 

De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten 
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de 
rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle 
partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. 

De partijen verklaren dat zich hier volgens hen geen 
tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen 
opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze 
aanvaarden. 

De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die 
voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze 
raad heeft verstrekt. 

Artikel 19 O.W.N.: Gelding als authentieke akte 
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Mits zij voldoen aan de bepalingen van artikel 12 Organieke 
Wet Notariaat zijn alle vroeger verleden akten waarnaar verwezen 
wordt in deze akte, samen met onderhavige akte uitvoerbaar. 

Recht op geschriften (WDRT). 
Gezien huidige akte past in het kader van het maatschappelijk 

doel en ten algemene nutte is, maakt de erfpachter aanspraak op de 
vrijstelling van het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het 
Wetboek der diverse rechten en taksen. 

Daarenboven wordt deze akte opgemaakt ten bate van de 
Stad Kortrijk, zodat ook daartoe aanspraak wordt gemaakt op de 
vrijstelling van het recht op geschriften krachtens voormeld artikel 
21. 

Waarvan akte. 
Opgemaakt en verleden te Kortrijk, op datum als ten hoofde 

vermeld. 
En, na voorlezing en toelichting, hebben de verschijners 

samen met mij, notaris, ondertekend. 
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheden 

optreedt in onderhavige akte bevestigt dat zijn handtekening 
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden 
onderschreven verrichtingen in deze akte. 
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4 - 2016_GR_00308 - Audio - Meerjarenplan 2015-2020 - Budget 2017

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2020 en de kennisname 
van het budget 2017 van de vereniging Audio.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 26 oktober 2016 bezorgt Audio de stad haar gewijzigd meerjarenplan 2015-
2020, alsmede het budget 2017.
Audio verzoekt deze respectievelijk ter goedkeuring en ter kennisname aan de gemeenteraad 
voor te leggen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Artikel 33 van de statuten van Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt volgens de 
bepalingen van het OCMW-Decreet.”.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt dat het meerjarenplan ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen :
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt voorts:
"De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende het 
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. 
In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. 
Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van 
het meerjarenplan."

De gemeenteraad nam in zitting van 7 december 2015 kennis van het meerjarenplan 2016-2019 van 
de vereniging Audio.
Dit betrof een aangepaste versie van het meerjarenplan 2015-2019, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 8 december 2014.
De thans voorliggende wijziging behelst een lichte aanpassing in de strategische nota, waardoor het 
gewijzigde meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd.
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Artikel 150 van het OCMW-Decreet bepaalt dat als een budget past binnen het meerjarenplan, de 
gemeenteraad er kennis van neemt.
Gezien het budget 2017 past binnen het meerjarenplan volstaat dat de gemeenteraad kennis neemt 
van het budget.

Deze materie wordt tevens omschreven in omzendbrief BB 2013/6.

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

Advies
Financiën algemeen
Geen advies noodzakelijk

Besluit
Punt 1
het gewijzigde meerjarenplan 2015-2020 van de vereniging Audio goed te keuren.

Punt 2
kennis te nemen van het budget 2017 van de vereniging Audio.

Bijlagen
- statuten Audio.pdf
- Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
- mail 26-10-2016.pdf
- Uittreksel RvB Audio 7-10-2016 goedkeuring MJP en budget 2017.pdf
- Audio Budget 2017 verz leden.pdf
- Audio Meerjarenplan 2015-2020 verz leden.pdf

5 2016_GR_00309 vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk - 
Jaaractieplan en budget 2017  - Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Philippe Devos

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme 
Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
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De algemene vergadering van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk keurde het jaaractieplan en 
het budget 2017 goed op 15 november 2016.

1. Jaaractieplan

De vereniging heeft tot doel het bundelen van de krachten op gebied van beleving, evenementen, 
marketing en promotie en Kortrijk op de kaart zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad en 
anderzijds als trendy 'mini-city-break' voor dag- en verblijfstoeristen. Om de economische impact voor 
de ondernemers (retail, horeca en handel) te verhogen, posisioneert Kortrijk zich als creatieve, 
innovatieve en ondernemende stad.

 aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de 
Eurometropool de komende 2 jaar door Kortrijk te positioneren en te vermarkten als trendy-
mini-city-break-bestemming

 samenstellen van een belevingskalender voor bijna alle weekends in het jaar en dit voor de 
komende 2 jaren, geconcentreerd in de binnenstad.

 ontwikkelen van een trendy project rond architectuur en creatieve maakeconomie, ofwel rond 
historisch erfgoed, ofwel rond funshopping, of een combinatie er van.

 opzetten van een nieuw project is samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek/Westtoer of de Eurometropool.

2. Budget

Het budget sluit zowel budgettair als boekhoudkundig af met een resultaat van 0 euro waardoor het 
budget financieel in evenwicht komt.

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
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Punt 1
Het jaarplan 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk, dat sluit zowel bugettair als 
boekhoudkundig met een resultaat van 0 euro, waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt, goed te keuren.

Bijlagen
- actieplan 2017.pdf
- Budget 2017.pdf
- VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VZW CITYMARKETING EN TOERISME KORTRIJK.pdf
- VERSLAG ALGEMENE VEGADERING VZW CITYMARKETING EN TOERISME KORTRIJK.pdf

6 2016_GR_00327 Mogelijke ontwikkeling van een 
kleinhandelszone op de site ter Biest - 
Standpunt gemeenteraad 

6 - 2016_GR_00327 - Mogelijke ontwikkeling van een kleinhandelszone op de site ter Biest - Standpunt gemeenteraad 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de bepaling van een standpunt van de gemeenteraad over de mogelijke ontwikkeling 
van een kleinhandelszone op de site ter Biest.

Beschrijving
Aanleiding en context
IKEA wil een nieuwe kleinhandelszone ontwikkelen op de site ter Biest in Wevelgem. De 
voorgestelde ontwikkeling bestaat uit een IKEA-woonwarenhuis met een bruto 
vloeroppervlakte van 45.000 m2 met uitbreidingsopties, een bijhorend commercieel 
programma van 12.000 m2 (bruto) en een leisureprogramma van 4.000 m2 (bruto). Daarnaast 
is nog ruimte voorzien voor 2.000 tot 2.500 parkeerplaatsen, ontsluiting en circulatie en 
landschappelijke inpassing. Het commercieel programma kan volgens het voorstel bestaan uit 
een hypermarkt van 10.000 m2 (netto handelsoppervlakte) of uit een combinatie van een 
hypermarkt van 4.000 m2, 4.000 m2 interieur- en meubelzaken en 2.000 m2 sport- en 
vrijetijdszaken (netto).

Om dat te kunnen realiseren, moet de bestemming van het gebied gewijzigd worden. De 
gronden zijn op dit moment bestemd als agrarisch gebied. Het initiatief hiervoor ligt bij de 
Vlaamse Regering. Voordat de bestemming van een gebied gewijzigd kan worden, moeten 
alle mogelijke milieueffecten en redelijke alternatieven worden onderzocht. Dat gebeurt via 
de opmaak van een plan-milieueffectenrapport. Het plan-milieueffectenrapport is in opmaak. 
Hierover loopt nog tot begin januari 2017 een inspraak- en adviesronde. Op basis daarvan 
krijgt de IKEA als initiatiefnemer van dit plan richtlijnen over wat verder onderzocht moet 
worden en over hoe dit moet gebeuren.

Op basis van dat rapport neemt de Vlaamse overheid vervolgens de beslissing over de 
herbestemming van het gebied, over de randvoorwaarden en over mogelijke flankerende 
maatregelen.

Argumentatie
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De gemeenteraad bepaalt haar standpunt over de mogelijke ontwikkeling van een kleinhandelszone 
op de site ter Biest als volgt:

Programma

De gemeenteraad kan principieel instemmen met de realisatie van een IKEA-woonwarenhuis in de 
regio voor zover dit niet leidt tot additionele retail bij dit project en voor zover alle redelijke 
alternatieven ernstig worden onderzocht met inbegrip van de ‘small format store’. Omdat het door 
IKEA voorgestelde programma naast een woonwarenhuis onder andere een bijkomend 
retailprogramma van bruto 12.000 m2 omvat, is het voor de stad niet aanvaardbaar. Dit luik van het 
voorgestelde programma is immers niet kernversterkend en staat haaks op alle principes van een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio. De gemeenteraad herbevestigt hierbij het eerdere 
antwoord van het college aan de raadsleden over dit project.

Mobiliteit

De gemeenteraad is van oordeel dat de mobiliteitsinvesteringen die noodzakelijk zijn voor het 
ontwikkelen van een terrein voor een IKEA-woonwarenhuis in geen geval mogen leiden tot uit- of 
afstel van andere noodzakelijke of geplande investeringen op vlak van verkeersveiligheid en -
doorstroming in de regio.

De gemeenteraad uit verder haar bezorgdheid over de mobiliteitsimpact van het door IKEA 
voorgestelde programma. Het mobiliteitsonderzoek in de plan-milieueffectrapportage moet op een 
voldoende ruime schaal onderzocht worden en mag niet beperkt worden tot een onderzoek naar de 
impact op de wegen in de onmiddellijke omgeving van de door IKEA voorgestelde locatie. De 
bereikbaarheid van bestaande ontwikkelde of te ontwikkelde woon- en werkplekken moet altijd 
primeren op de bereikbaarheid van nieuw aan te duiden ontwikkelingszones zoals Wevelgem ter Biest.

De gemeenteraad vindt dat een mobiliteitsonderzoek in opdracht van IKEA als initiatiefnemer van dit 
project niet volstaat. De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Regering als bevoegde overheid om een 
bijkomend onafhankelijk mobiliteitsonderzoek uit te voeren naast het onderzoek dat in opdracht van 
IKEA wordt uitgevoerd.

Open ruimte

De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Regering om gelijktijdig met economische herbestemmingen 
van open ruimte, werk te maken van het beschermen en opwaarderen van de schaarse open ruimte 
in de regio en van de realisatie van bijkomende natuur. De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse 
Regering hierbij in het bijzonder om werk te maken van het schrappen van woonuitbreidingsgebieden 
in de regio en van de verdere realisatie van het stadsrandbos.

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

Besluit
Punt 1
haar standpunt over de mogelijke ontwikkeling van een kleinhandelszone op de site ter Biest te 
bepalen zoals beschreven in de argumentatie van deze nota.
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Rudolf Scherpereel

Evenementen en Verenigingen
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een 
jaaractieplan en een budget op.

Het jaaractieplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2017 goed op dinsdag 25 oktober 2016.

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan is  ingedeeld enerzijds volgens de na te streven strategische doelstellingen, 
anderzijds volgens het respectievelijke ontmoetingscentrum. We onderscheiden volgende zeven 
doelstellingen: 

1. het realiseren van gemeenschapsvorming en projecten
2. het organiseren van een eigen programmatie (cultuurspreiding)
3. het organiseren van educatieve activiteiten
4. ondersteuning geven aan lokale verenigingen en cultuurmakers
5. aandacht hebben voor communicatie
6. aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur
7. andere

Elk beheerscomité dacht na over de te realiseren acties voor 2017 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen. Het jaaractieplan werd gelijktijdig met de begroting opgemaakt. Acties werden 
afgewogen tegenover de beschikbare financiële middelen. Het gaf aanleiding tot discussie en het 
nadenken over accenten die het beheerscomité wil leggen. Uit de gesprekken van de verschillende 
beheerscomités kwamen ook snel gelijkaardige behoeftes naar voor, die opgepikt werden als 
gemeenschappelijke actie. We onderscheiden drie gemeenschappelijke acties. 

2. Budget
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Het budget 2017 sluit budgettair af met een verlies van 96.862 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 67.829,40 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2017 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Het budget 2017 sluit budgettair af met een verlies van 96.862 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 67.829,40 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 

Bijlagen
- Jaaractieplan-OC-2017.pdf
- BEGROTING VZW 2017_def.pdf
- Verslag AV 25-10-16.pdf
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Kelly Detavernier

Evenementen en Verenigingen
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Feest in Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaaractieplan en het budget 2017 
goed op 11 oktober 2016.

I. Jaaractieplan

2016 was voor de vzw Feest in Kortrijk het jaar van de verdere verbreding, verruimen van het 
draagvlak, werken aan nog meer participatie.  Zowel Winter 15-16, Sinksen16 als Zomer16 waren 
opnieuw voltreffers.  Sinksen16 trok overtuigend de kaart van nieuwe partnerships en deelprojecten.  
De zomerconcerten herhaalden hun formule en breidden uit naar 6 concerten.  Voor en achter de 
schermen werden de sterktes uit 2015 behouden en een aantal verbeterpunten aangepakt.
De vzw Feest in Kortrijk nam vanaf 2016 de organisatie van de gekende zomermarkten op zich en 
blijft dit verder verwezenlijken.

In 2017 gaat de vzw FIK verder op dit elan. Inhoudelijk blijven de gekende evenementen herkenbaar, 
maar wordt er stapsgewijs vernieuwing aangebracht, zowel qua programmatie, productie, aanpak 
maar nu ook op vlak van partnerships.

De aanpak van vzw Feest in Kortrijk ontwikkelt zich op 4 dynamieken.

1. Sinksen blijft gaan voor participatie in de ruimste zin van het woord, ondersteund door de expertise 
van professionelen van binnen en buiten de stad.  De vzw FIK speelt een meer adviserende rol naast 
de coördinatie van het werken met Fik-jetons.

2. Bij de organisatie van Zomer en Winter nemen de vrijwilligers van de vzw FIK zelf de coördinatie en 
de organisatie in handen.    De Stad ondersteunt hen hierbij maximaal.  De vzw FIK ontwikkelt hierbij 
een haalbare taakverdeling en werkspreiding binnen haar vrijwilligers.  Naar aanleiding van de 
zomerevaluatie 2016 trekt de vzw FIK in 2017 voor de zomerconcerten de kaart van 
'schaalvergroting', 'kinderluik' en 'meer imagobepalend'.
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3. Op vraag van citymarketing neemt FIK ook in 2017 de organisatie van de zomermarkten voor haar 
rekening.

4. In alle evenementen blijft men de kaart van participatie trekken, zowel op het vlak van organisatie 
als van programmatie. Sinksen17 bestendigt de participatieve aanpak van 2016 en van de Grote 
Verleieding. De zomerconcerten17 worden net zoals in 2016 georganiseerd in co-productie met lokale 
spelers. Ook Winter17 blijft een samenwerking tussen verschillende Kortrijkse actoren.

II. Budget

Het budget 2017 sluit budgettair af met een verlies van €2.733,34.  Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget eindigt met een 
overschot van €7.266,66.

Boekhoudkundig sluit het resultaat af met een verlies van €15.671.  Dit wordt opgevangen door 
terugname van beschikbare reserves.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
het jaarplan 2017 van de vzw FIK goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van de vzw FIK goed te keuren.

Het budget 2017 sluit budgettair af met een verlies van €2.733,34.  Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget eindigt met een 
overschot van €7.266,66.

Boekhoudkundig sluit het resultaat af met een verlies van €15.671.  Dit wordt opgevangen door 
terugname van beschikbare reserves.

Bijlagen
- 2017 begroting goedgekeurd.pdf
- 2017 Jaaractieplan FIK def.pdf
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- Verslag Algemene Vergadering FIK 111016 definitief in college.docx

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Communicatie en Recht
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 20 juni laatstleden beslist om de 
nodige stappen te ondernemen om "Preetjes Molen" gelegen Hoge Dreef te K.-Heule te verwerven en 
de onderhandelingen met de familie op te starten.

Er kon met de familie een akkoord worden bereikt om de vlaszwingelmolen met bijhorende grond 
(690m²) aan te kopen voor een bedrag van €10.000.

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid verleende visum voor dit aankoopbedrag. 
Er werd een ontwerp van akte opgemaakt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 20 juni 2016, punt 18, beslist 
om de nodige stappen te ondernemen om "Preetjes Molen", gelegen Hoge Dreef te K.-Heule 
te verwerven en de onderhandelingen met de familie Vandenbulcke op te starten met het oog 
op het verwerven van "Preetjes Molen.'

De onderhandelingen met de familie Vandenbulcke (eigenaars) en met de vzw "Vrienden van 
Preetjes Molen" (erfpachters) werden opgestart. Er kon een akkoord worden bekomen om de 
690m² grond met molen aan te kopen tegen een totale aankoopprijs van 10.000 euro. De 
erfpacht ten voordele van de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" loopt nog tot 30 juni 2024, 
maar zal in onderling overleg vroegtijdig stopgezet worden de dag van de aankoop door de 
stad. De vzw "Vrienden van Preetjes Molen" komt hiervoor tussen in de akte aankoop tussen 
de stad Kortrijk en de familie Vandenbulcke.

Er werd een visum bekomen voor de overeengekomen aankoopprijs d.d. 05 oktober 2016.

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid heeft een ontwerp van akte 
opgemaakt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Argumentatie
De aankoop van 2 percelen grond met molen gelegen Hoge Dreef te K.-Heule, kadastraal gekend 
Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nrs 371/Y en 371/Z, maken een daad van beschikking uit. De 
goedkeuring ervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het beheer van de molen wordt, net zoals voor de molen in Marke en Aalbeke, overgenomen door de 
stad.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop van 690m² grond met molen gekend "Preetjes Molen" gelegen Hoge 
Dreef te K.-Heule en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte aankoop, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens + foto's google maps.pdf
- Beslissing CBS 20juni2016.pdf
- Visum 05 oktober 2016.pdf
- Ontwerp van akte aankoop.pdf
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Kernadministratie
10 2016_GR_00323 Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB - 

Aanpassing II MJP 2015-2019 en Budget 
2017 - Goedkeuren

10 - 2016_GR_00323 - Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB - Aanpassing II MJP 2015-2019 en Budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de aanpassing II van het meerjarenplan 2015-2019 en het 
budget 2017 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB door de gemeenteraad, conform de 
bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst 
wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de aanpassing II van het 
meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2017 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
AGB.

Argumentatie
1. Aanpassing II MJP 2015-2019

De raad van bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk stelde de aanpassing II MJP 2015-2019 
vast op 9/11/2016.

Vanaf 2017 worden de taken van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk uitgebreid met de exploitatie 
van de nieuwe fuifzaal, de vroegere AGB Buda-gebouwen en de stadsgebouwen rond de site Broel. 
Het voorgelegde budget 2017 en het meerjarenplan is de resultante van de budgetten van deze 
verschillende onderdelen.

In de aanpassing van het MJP werd eveneens het resultaat van jaarrekening 2015 verwerkt.

Op 31/12/2019 bekomen we een gecumuleerd budgettaire resultaat van 3.761.572 € en een 
autofinancieringsmarge van 552.564 €.

Meer detail omtrent de tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2015-2015 vindt u als bijlage.

2. Budget 2017

De raad van bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk stelde het budget 2017 vast op 
9/11/2016.

De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 4.104.431 €. De exploitatie-ontvangsten worden geraamd 
op 4.794.325 €. Geraamd exploitatieresultaat van 689.894 €.

De investeringsuitgaven worden geraamd op 2.422.000 €, de investeringsontvangsten worden 
geraamd op 2.360.000 €. Geraamd investeringsresultaat van -62.000 €.

De aflossingen van de financiële schulden worden geraamd op 210.708 €.
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Hieruit vloeit een geraamd budgettaire resultaat van het boekjaar voort van 417.186 en een geraamd 
gecumuleerd budgettaire resultaat van 2.245.632 €.

Meer detail omtrent budget 2017 vindt u als bijlage.

 

 

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Besluit
Punt 1
de aanpassing II MJP 2015-2019 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB goed te keuren.

Punt 2
budget 2017 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB goed te keuren.

Bijlagen
- 20161109 - verslag RvB SOK.pdf
- 20161109 - verslag RvB SOK.pdf
- Bijlage - Budget 2017.pdf
- Bijlage - Meerjarenplan aanpassing 2.pdf
- Strategische nota.pdf

Bert Herrewyn

Communicatie en Recht
11 2016_GR_00314 Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, 

verloren of achtergelaten dieren op 
grondgebied Kortrijk. 
Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - 
Dierenasiel der Leiestreek VZW. - Goedkeuren

11 - 2016_GR_00314 - Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, verloren of achtergelaten dieren op grondgebied Kortrijk. Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - Dierenasiel der Leiestreek VZW. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de ophaling en opvang van rondzwervende of verloren dieren op het grondgebied Kortrijk werd 
er op 27 november 2012 een contract afgesloten tussen de stad Kortrijk, de lokale PZ Vlas en het 
Dierenasiel der Leiestreek waarin er een aantal afspraken werden vastgelegd.

Door de overheveling van de dringende interventies voor de PZ Vlas naar het Communicatie- en 
InformatieCentrum West-Vlaanderen te Brugge worden er geen faxberichten meer opgemaakt 
waardoor de facturatie aan de stad moeilijker en omslachtiger wordt.
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Na een gesprek met alle betrokkenen werd er een akkoord bereikt dat in een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Dierenasiel der Leiestreek werd 
opgenomen. In deze overeenkomst wordt voorzien dat de ophaling en huisvesting van rondzwervende 
of verloren dieren op het grondgebied Kortrijk zal gebeuren door het Dierenasiel der Leiestreek. In 
plaats van individuele facturatie zal de stad een jaarlijks te indexeren forfaitaire vergoeding betalen 
aan het Dierenasiel voor deze dienstverlening.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 12 november 2012, punt 13, het contract tussen stad 
Kortrijk - PZ Vlas - Dierenasiel der Leiestreek vzw houdende de bepalingen voor opvang van 
verlaten, loslopende en gevaarlijke dieren op het grondgebied van de stad Kortrijk 
goedgekeurd. De overeenkomst werd ondertekend op 27 november 2012.

In artikel 1 van de overeenkomst is voorzien dat het Dierenasiel der Leiestreek wordt 
verwittigd door de PZ Vlas door middel van een faxbericht en dit ter bevestiging van de 
telefonische oproep.

Sedert begin 2016 worden de terreinploegen en dit voor de dringende hulpverlening binnen de 
politiezone, aangestuurd vanuit het Communicatie- en InformatieCentrum West-Vlaanderen 
te Brugge. Deze dispatching werkt echter niet meer met het versturen van faxen, zoals destijds 
afgesproken. Om de uniformiteit te bewaren, werkt de lokale dispatching van de PZ Vlas op 
een gelijkaardige manier als in Brugge en versturen zij ook geen faxberichten meer ter 
bevestiging van de telefonische oproep.

Deze faxberichten werden gebruikt voor de facturatie aan de stad Kortrijk, waardoor nieuwe 
afspraken nodig waren. Na een overleg met alle betrokkenen werd er een akkoord bereikt dat 
opgenomen is een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het 
Dierenasiel der Leiestreek. De PZ Vlas is geen partij meer bij deze nieuwe overeenkomst en 
door de stad zal er een jaarlijks indexeerbaar forfaitair bedrag van €32.000 aan het Dierenasiel 
der Leiestreek uitbetaald worden voor de ophaling en opvang van rondzwervende of verloren 
dieren op het grondgebied van de stad en dit in 4 gelijke schijven.

Argumentatie
Artikel 9 van de Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voorziet dat ieder persoon 
die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, verplicht is dit binnen de 4 dagen toe te 
vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn 
woonplaats. Het gemeentebestuur vertrouwt het dier zonder verwijl en naargelang het geval, toe aan 
een persoon die het behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, aan een dierenasiel (of 
dierentuin). Het gemeentebestuur kan een dierenasiel aanwijzen, waaraan de dieren rechtstreeks 
kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het 
dierenasiel met betrekking tot de ophaling en huisvesting van rondzwervende of verloren dieren op 
het grondgebied Kortrijk goed te keuren.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/08/1986, meer bepaald artikel 9.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Vanaf 01/01/2017: €32.000 in 4 gelijke schijven te betalen per 01/01 - 01/04 - 01/07 en 01/10

op budgetsleutel: GBB-CBS 0470-00/615 0015.

Bedrag jaarlijks te indexeren.

Besluit
Punt 1
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Dierenasiel der 
Leiestreek VZW met betrekking tot de opvang van alle rondzwervende of verloren dieren op het 
grondgebied van de stad Kortrijk, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
goed te keuren.

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad 12nov2012.pdf
- Overeenkomst 27nov2012.pdf
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.pdf
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Axel Weydts

Kernadministratie
12 2016_GR_00324 Parko AGB - Interne Kredietaanpassing 2016, 

Aanpassing MJP III 2014-2019 en Budget 
2017 - Goedkeuren

12 - 2016_GR_00324 - Parko AGB - Interne Kredietaanpassing 2016, Aanpassing MJP III 2014-2019 en Budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de interne kredietaanpassing 2016, de aanpassing III van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 van Parko AGB door de gemeenteraad, conform de 
bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst 
wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de interne kredietaanpassing 2016, 
de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 van Parko AGB.

Argumentatie
1. interne kredietaanpassing

De raad van bestuur van Parko AGB stelde de interne kredietaanpassing I 2016 vast op 15/11/2016.

Doel van deze interne kredietaanpassing is beter anticiperen op het transactiemoment en dit beter in 
kaart proberen te brengen via het budget.

De investeringsuitgaven dalen van 8.807.000 € naar 8.310.000 €. Er wordt bijkomend ook een 
investeringsontvangst voorzien van 1.400.000 €. Geraamd investeringsresultaat van -6.910.000 €.

De exploitatie-uitgaven stijgen van 5.055.153 € naar 5.188.982 €. De exploitatie-ontvangsten dalen 
licht van 6.928.100 € naar 6.911.100 €. Geraamd exploitatieresultaat van 1.722.118 €.

De aflossingen worden geraamd op 1.541.762 € en er wordt een lening voorzien van 7.000.000 €.

HIeruit vloeit een geraamd budgettaire resultaat van het boekjaar voort van 270.356 € tov een 
intitieel resultaat van -1.369.053 €.

Het resultaat van jaarrekening 2015 werd tevens verwerkt, waardoor het gecumuleerd budgettaire 
resultaat van vorige boekjaar wordt aangepast van 3.401.260 € naar 1.972.143 €.

Geraamd gecumuleerd budgettaire resultaat: 2.242.499 € tov een initieel resultaat van 2.032.207 €.

Meer detail omtrent de interne kredietaanpassing 2016 vindt u als bijlage. 

2. Aanpassing III MJP 2014-2019

De raad van bestuur van Parko AGB stelde de aanpassing III MJP 2014-2019 vast op 15/11/2016.
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De laatste aanpassing van het meerjarenplan dateert van november 2015. Door een optimalisatie van 
de cijfers is er een beter zicht en werd besloten het meerjarenplan 2014-2019 aan te passen. De grote 
lijnen blijven echter gelijk.

De staat van het financieel evenwicht heeft een positieve autofinancieringsmarge en zit logsich in 
elkaar omdat de investeringen nu op topniveau zitten.

Op 31/12/2019 bekomen we een gecumuleerd budgettaire resultaat van 1.674.030 € en 
een autofinancieringsmarge van 164.546 €. 

Meer detail omtrent de derde aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 vindt u als bijlage.

3. Budget 2017

De raad van bestuur van Parko AGB stelde het budget 2017 vast op 15/11/2016.

De investeringsuitgaven worden geraamd op 2.461.000 €, er worden geen investeringsontvangsten 
geraamd. Geraamd investeringsresultaat van -2.461.000 €.

De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 5.149.559 €, de ontvangsten worden geraamd op 
7.351.500 €. Geraamd exploitatieresultaat van 2.201.941 €.

De aflossingen van de financiële schulden worden geraamd op 1.926.795 € en er wordt een lening 
voorzien van 1.000.000 €.

Hieruit vloeit een geraamd budgettaire resultaat van het boekjaar voort van -1.185.854 € en een 
geraamd gecumuleerd budgettaire resultaat van 1.056.645 €.

Meer detail omtrent budget 2017 vindt u als bijlage.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Besluit
Punt 1
de interne kredietaanpassing 2016 van Parko AGB goed te keuren.

Punt 2
de aanpassing III van het meerjarenplan 2014-2019 van Parko AGB goed te keuren.

Punt 3
het budget 2017 van Parko AGB goed te keuren.

Bijlagen
- Parko - RvB 20161115 pt  3 - BBC  MJP 3 2014-2019 IKA 2016 BUDGET 2017  Goedkeuren 

.pdf
- bijlage - Interne kredietaanpassing 2016.pdf
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- bijlage - Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019.pdf
- bijlage - Budget 2017.pdf
- Bijlage - Nota Budget 2017. Interne kredietaanpassing 2016. BBC Meerjarenplan 2014-

2019..pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

De Warande
13 2016_GR_00315 vzw De Warande - Jaaractieplan en budget 

2017 - Goedkeuren
13 - 2016_GR_00315 - vzw De Warande - Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Henk Vandeginste

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw De Warande.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaaractieplan en het budget 2017 goed op 27 
oktober 2016.

1. Jaaractieplan

In het jaaractieplan zijn alle geplande acties voor 2017 opgenomen. De acties zijn uitgesplitst volgens 
de 4 stedelijke opdrachten:

 

1. beheren van een open speeldomein

 

2. expertiseontwikkeling voor kinderen en jongeren tijdens de vrije tijd.

 

3. beheren van het jeugdverblijfcentrum

 

4. de ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven.
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2. Budget 

Het budget 2017 sluit budgettair af met een winst van €18.042,43.  Deze wordt toegevoegd aan het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt. 
Boekhoudkundig sluit het budget 2017 af met een verlies van €7,93. Dit verlies wordt opgevangen door de 
terugname van reserves uit vorige jaren.  Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

 

 

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
Het jaarplan 2017 van de vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van vzw De Warande goed te keuren.
Het budget 2017 sluit budgettair af met een winst van €18.042,43.  Deze wordt toegevoegd aan het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt.
Boekhoudkundig sluit het budget 2017 af met een verlies van €7,93. Dit verlies wordt opgevangen door de 
terugname van reserves uit vorige jaren.  Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.
 

Bijlagen
- Jaaractieplan 2017 goedgekeurd.pptx
- budget 2017 goedgekeurde versie av.xlsx
- 20161027 algemene vergadering - verslag.pptx
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JC Tranzit
14 2016_GR_00313 vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 

Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren
14 - 2016_GR_00313 - vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst en de 
afsprakennota tussen de stad en vzw AjKo goed. Volgens de samenwerkingsovereenkomst 
moet vzw AjKo het jaaractieplan en het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorleggen.

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering van 
de vzw AjKo het jaaractieplan 2017 en het budget 2017 goedgekeurd in vergadering van 26 
oktober 2016.

Argumentatie
De algemene vergadering van vzw Ajko keurde het jaaractieplan en het budget 2017 goed op 26 
oktober. Het Jaaractieplan 2017 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad.

VZW AJKO - KORTRIJKS JEUGDWELZIJNSWERK

1. JAARACTEPLAN

Het jaaractieplan van vzw AjKo geeft richting aan waar we naartoe willen in 2017. Maar we willen 
vooral flexibel zijn. Samen met de kinderen en jongeren geven we invulling aan de vrije tijd. We 
blijven vooral vraaggericht werken, op maat van de kinderen en jongeren!

Met de verschillende werkingen proberen we op zo veel mogelijk plaatsen in de binnenstad aanwezig 
te zijn. We willen ook aandacht schenken aan de deelgemeenten. Waar nodig gaan we samen met 
partners op zoek naar wat vzw AjKo kan betekenen voor kinderen en jongeren, met aandacht voor de 
meest kwetsbare.

Missie vzw AjKo

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie 
van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit 
wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en 
haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele 
maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van 
het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.”

Doelstellingen vzw AjKo

De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de verschillende deelwerkingen van vzw AjKo. Het 
jaaractieplan geeft per deelwerking mee welke acties in 2017 zullen ondernomen worden.

DEELWERKINGEN
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BOOTHUIS

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar
 Bereik op vandaag: gemengde groep jongens en meisjes, jongeren komen vaak uit of ervaren 

een problematische opvoedingssituatie

Werkingsmomenten

 Schooljaar 
o Woensdag van 18u – 21u
o Vrijdag vanaf 18u30

 Vakantieperiode 
o Woensdag van 18u – 21u
o Vrijdag vanaf 18u30
o Extra activiteiten, lenteweekend, 5-daags zomerkamp

Concrete actiepunten

1. Werking door en voor jongeren
2. Inbedding in de buurt - Venning
3. Locatie van de boot
4. Muziekproject: Boothuis Muzikaal

BUURTSPORT

Doelpubliek

 Kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar
o Dinsdagavond voetbal voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
o Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 16 jaar

 Bereik op vandaag: gemengde groep jongens en meisjes, kinderen en jongeren met 
verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen, vooral kinderen onder de 12 
jaar en soms ook jonger dan 6 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar
o Dinsdag van 12u – 13u en van 16u tot 18u
o Woensdag van 13u – 18u
o Donderdag van 12u – 13u en van 16u – 19u30
o Vrijdag van 12u – 13u en van 15u30 – 18u
o Zaterdag van 13u – 17u

 Vakantieperiode 
o Maandag van 14u - 18u
o Dinsdag van 14u – 18u
o Woensdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u
o Vrijdag van 14u – 18u
o Zaterdag van 14u – 18u
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Concrete actiepunten

1. Vernieuwende activiteiten
2. Bijscholing, opleiding en vorming voor de buurtsportmedewerkers
3. Aandachtspunten Buurtsport 2017

JENGA

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar
 Jongeren hebben vaak een andere culturele achtergrond
 Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Donderdag van 17u – 19u: voetbal op campus Athena
o Vrijdag van 19u tot 22u

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Vrijdag van 19u tot 22u
o Extra activiteiten op vraag van de jongeren

Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking van de werking en vindplaatsgericht werken
2. Noden en behoeften van de jongeren blijven analyseren en een aanbod op maat verder 

uitwerken
3. Jongeren stimuleren om engagementen op te nemen binnen de werking

JEUGDWERK BISSEGEM

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar, voornamelijk uit Bissegem
 Bereik op vandaag: jongeren die geen aansluiting vinden bij het bestaande jeugdwerk maar 

op zoek zijn naar ontmoeting en zin voor initiatief hebben!

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Woensdag: van 18u tem 21u (activiteit & instuif afgewisseld)
o Vrijdag: vanaf 19u30 (activiteit & instuif afgewisseld)
o Tweewekelijkse activiteit voor grote groep op zaterdag of zondag

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Woensdag: van 18u tem 21u (activiteit & instuif afgewisseld)
o Vrijdag: vanaf 19u30 (activiteit & instuif afgewisseld)
o Activiteiten zoals daguitstappen, evenementen, weekend…

Concrete actiepunten
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1. Ontmoeting creëren en uitbouwen van een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de noden en 
behoeften van deze jongeren

2. Contacten leggen en vertrouwensrelaties opbouwen
3. Verdere uitbouw van de werking
4. Toekomst: locatie

MEISJESWERKING

Doelpubliek

 Meisjes tussen 12 en 25 jaar
 Meisjes hebben vaak een andere culturele achtergrond
 Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Woensdag van 14u – 18u: activiteit en instuif
o Vrijdag vanaf 16u30: instuif
o Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u
o De jeugdwerkster combineert dit met de Pretmobiel. Hierdoor is een combinatie met 

ontmoeting en activiteiten voor de meisjes in vakantieperiodes niet evident. We 
zoeken verder naar een goede oplossing.

Concrete actiepunten

1. Verdere ontwikkeling van de werking
2. Leeftijden
3. Ontwikkelen van de locatie
4. Sporttraject

PRETMOBIEL

Doelpubliek

 Kinderen tussen 3 en 12 jaar
 Kinderen uit de buurt
 Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen
 Ouders, gezinnen…

Werkingsmomenten

 Vakantieperiode 
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 17u tijdens schoolvakanties
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 18u tijdens de zomervakantie
o Elke week in een ander park of op een andere plaats in Kortrijk

Concrete actiepunten
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1. Overzicht en structuur
2. Logistieke voorbereiding
3. Animatoren
4. Activiteiten
5. Communicatie
6. Aandachtspunten Pretmobiel 2017

WERKING 'X'

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 12 en de 15 jaar. We merken dat heel wat jongeren van 12 jaar tot 15 
jaar langskomen in de instuif. Een deel daarvan ging vroeger naar de activiteiten van 
Buurtsport, maar deze jongeren zijn deze werking ontgroeid en/of te oud. Deze jongeren zijn 
vooral vragende partij voor ontmoetingsmomenten, om samen activiteiten te doen en op 
uitstap te gaan naar diverse locaties binnen en buiten Kortrijk.

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Dinsdag van 16u30 – 19u: voetbal in de Vetex
o Woensdag van 12u30 tot 17u: instuif
o Vrijdag van 15u30 – 18u: instuif
o Zaterdag: maandelijks 1 activiteit (groeiscenario)

 Vakantieperiode 
o Woensdag vanaf 12u30: instuif
o Vrijdag van 14u tot 17u: instuif/activiteit
o Bijkomende activiteiten wanneer nodig

Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking van de werking via vindplaatsgericht werken
2. Aanbod op maat verder uitwerken

PROJECTEN

1. Instuifmomenten 

2. Tapas

3. Roots

4. Project rond taalstimulering

5. Zomerschool

6. JOEF

7. Muziekproject: Boothuis Muzikaal

8. Inspelen op opportuniteiten
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9. Jong Kortrijk Spreekt

 

ORGANISATIENIVEAU

a. Communicatie

b. Locaties

c. Team

d. Vrijwilligers en stagiairs

e. Netwerking

f. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

g. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

2. BUDGET 2017

Het budget 2017 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2017 is financieel in evenwicht. 
Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 1.155,00 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van de reserves van vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen verlies.

Juridische grond
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

De bepalingen van het gemeentedecreet

De statuten van de vzw, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

De afsprakennota tussen de stad kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2017 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 goed te keuren.

Het budget 2017 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2017 is financieel in evenwicht.
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Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 1.155,00 euro. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van de reserves van vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen verlies.

Bijlagen
- Jaaractieplan 2017 vzw AjKo definitieve versie.pdf
- vzw AjKo Budget 2017 definitief.xlsx
- Verslag AV vzw AjKo 26 oktober 2016.docx

Koen Byttebier

Projecten HR
15 2016_GR_00297 Stadspersoneel : arbeidsreglementering - 

Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge 
een verhoging van de fietsvergoeding in het 
kader van woon-werkverkeer (aanpassing 
15)

15 - 2016_GR_00297 - Stadspersoneel : arbeidsreglementering - Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge een verhoging van de fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer (aanpassing 15)

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gerd Dumortier

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad 
Kortrijk vast. Aan de gemeenteraad wordt thans een dossier voorgelegd met betrekking tot de 
aanpassing van artikel 187 van het rechtspositiebesluit van toepassing op het personeel van de stad 
Kortrijk, nl. een verhoging van de fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer tot aan het 
actuele maximaal fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag (verhoging van 0,20 euro/km naar 0,22 
euro/km).

Beschrijving
Aanleiding en context
Na de principiële instemming door het college op 18 juli ll. werd op 21 september 2016 met 
de vakbonden unaniem een akkoord onderhandeld om (in het kader van het stimuleren van het 
fietsgebruik als Kortrijk Fietsstad) de fietsvergoeding op te trekken van 0,20 € naar 0,22 € 
(m.i.v. 1/7/16).

Aan de gemeenteraad wordt thans een dossier voorgelegd met betrekking tot de aanpassing 
van artikel 187 van het rechtspositiebesluit van toepassing op het personeel van de stad 
Kortrijk, nl. een verhoging van de fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer tot aan 
het actuele maximaal fiscaal en sociaal vrijgestelde bedrag.

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

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

De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het 
personeel van de stad Kortrijk vast, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 6 april 2009 
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(aanpassing ingevolge beperkt schorsingsbesluit van de gouverneur en aanpassing ingevolge het 
sectoraal akkoord 2008-2013), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 oktober 2009 (aanpassing ingevolge 
evaluatiereglement decretale graden), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 8 februari 2010 (aanpassing 
ingevolge een evaluatie en bijsturing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 13 september 2010 (aanpassing 
ingevolge wijziging fietsvergoeding), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 december 2010 (aanpassing 
ingevolge wijziging reglement mandaatstelsel en een wetswijziging), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 
februari 2011 (aanpassing ingevolge aanpassing reglementering anciënniteitspremie/premie 
pensionering en reglementering hospitalisatieverzekering), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juni 2011 
(aanpassing ingevolge technische aanpassing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 maart 2012 
(aanpassing ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 mei 2012 
(aanpassing ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit van 13 mei 2013 
(aanpassing ingevolge een wetswijziging), bij gemeenteraadsbesluit 14 oktober 2013 (aanpassing 
ingevolge technische aanpassingen en de invoering van het luik externe personeelsmobiliteit), bij 
gemeenteraadsbesluit van 12 januari 2015 (aanpassing ingevolge technische aanpassingen en bij 
gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 (Besteding VIA-middelen - Besteding door verhoging van 
het bedrag van de maaltijdcheques).

Na de principiële instemming door het college op 18 juli ll. (cfr. referentiedossier) werd op 21 
september 2016 met de vakbonden unaniem een akkoord onderhandeld om (in het kader van het 
stimuleren van het fietsgebruik als Kortrijk Fietsstad) de fietsvergoeding op te trekken van 0,20 € naar 
0,22 € (m.i.v. 1/7/16)(cfr. protocol van akkoord nummer 445 zoals in bijlage gevoegd).

De meerkost van deze maatregel op jaarbasis wordt geraamd op 7100 euro per jaar.

Dit dossier werd op 8 november 2016 besproken in het MAT (aanpassing RPB met financiële 
repercussie) en dit resulteerde in een gunstig advies. 

Dit dossier werd besproken in de Raad voor MW (aanpassing RPB met financiële repercussie) en dit 
resulteerde eveneens in een gunstig advies. 

Thans wordt het dossier voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op het aanpassen van het 
bedrag van de fietsvergoeding voor de personeelsleden van de stad, zoals opgenomen onder artikel 
187 van het rechtsposisitbesluit van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk.

 

Juridische grond
- Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provincieperrsoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
meer bepaald artikel 159 handelend over de maaltijdcheques;
- Het rechtspositiebeluist van toepassing op de personeelsleden van de stad Kortrijk zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad op 17 november 2008 en zoals gewijzigd in latere data, meer bepaald artikel 
187 handelend over de fietsverhoging in het kader van woon-werkverkeer;
- Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 270 m.b.t. het advies van de Raad voor Maatschappeiijk 
Welzijn.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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reeds gunstig financieel advies in het referentiedossier van 18 juli 2016

Jaarlijkse meerkost voor een verhoging van de fietsvergoeding van € 0,20/km naar € 0,22/km : circa € 
7.101.

Budgetsleutel : GBB-CBS/0112-00/6230001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN

 

Besluit
Punt 1
Het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 17 november 2008, en latere wijzigingen, aan te passen door wat volgt

a) Artikel 187 :
Een maandelijkse fietsvergoeding van 15 eurocent per kilometer wordt toegekend aan het 
personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt. 
Deze vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2010, 20 eurocent en vanaf 1 juli 2016, 22 eurocent. De 
toepassingsmodaliteiten worden vastgesteld in een afzonderlijk reglement uitgaande van het college.

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

Bijlagen
- RAAD 17 NOVEMBER 2016 _ Fietsvergoeding.doc
- protocol verhoging fietsvergoeding _2016 09 21_ JVB_doc.doc

An Vandersteene

Musea en Erfgoed
16 2016_GR_00317 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaaractieplan 

en budget 2017 - Goedkeuren
16 - 2016_GR_00317 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ann-Sophie Mariën

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.
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Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2017 goed op 19 oktober 2016.

1. Jaaractieplan

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft onderstaande opdracht:

 het verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten (zowel tijdelijk als permanent) van 
objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk (=basisfuncties 
van een museum)

 het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en erfgoed 
voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht voor 
kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie (=regionale functie, reguliere 
werking)

 het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk kunnen 
brengen (= bovenregionale functie, projectmatige werking)

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk werkt hiervoor vanuit twee musea (Kortrijk1302/museum X en 
Texture) en een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst (Bubox).

De opdracht van de vzw kadert in het cultuurbeleid van de stad Kortrijk dat voor 2017 een aantal 
prioritaire projecten en thema's heeft vastgelegd waarvan de volgende door de musea worden 
opgenomen.

 Vrije tijd voor kinderen en jongeren (S1)
 Vrije tijd voor en door iedereen (S2)
 Kwaliteitsvolle en duurzame beleving van de publieke ruimte.  Minder gekende plekken 

worden in de kijker gezet. (S3)
 Cultuureducatie en (jong) lokaal talent (S4)

De codes (S1-4) worden in het jaaractieplan vermeld bij de verschillende doelstellingen. 

2. Budget

Het budget 2017 voorziet € 476.000 aan inkomsten en € 564.000 aan uitgaven en sluit budgettair af 
met een verlies van € 88.000.  Dit verlies wordt opgevangen door het gecumuleerd budgettair 
resultaat van vorig jaar (reeds ontvangen subsidies in 2016 en bestemde fondsen) waardoor het 
budget financieel in evenwicht komt.  Boekhoudkundig sluit het budget 2017 af met een 
boekhoudkundig verlies van € 31.724,46. Dit verlies wordt opgevangen door de terugname van 
bestemde fondsen/reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
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- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
het jaarplan 2017 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Budgettair sluit het budget 2017 af  met een verlies € 88.000. Dit verlies wordt opgevangen door het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar (reeds ontvangen subsidies in 2016 en bestemde 
fondsen) waardoor het budget financieel in evenwicht komt,

Boekhoudkundig sluit het budget af met een boekhoudkundig verlies van €31.724,46.  Dit verlies 
wordt opgevangen door de terugname van bestemde fondsen/reserves uit vorige jaren.  

Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
- vzw Stedelijke musea verslag AV 19-10-2016.pdf
- Vzw Musea begroting 2017-boekhoudkundig resultaat.pdf
- Vzw Musea - jaaractieplan 2017.pdf

Cultuur- en Muziekcentrum
17 2016_GR_00318  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaaractieplan 

en budget 2017 - Goedkeuren
17 - 2016_GR_00318 -  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
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Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaaractieplan en het budget 
2017 goed op 27 oktober 2016.

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan voorziet 5 strategische doelstellingen.

Strategische doelstelling 1: Schouwburg Kortrijk realiseert een podiumaanbod voor de ruime regio, in 
een evenwichtige mix van reguliere programmatie en projecten

Strategische doelstelling 2: Binnen de programmering wordt geëxperimenteerd met andere vormen 
van presentiatie, participatie en programmeren

Strategische doelstelling 3: een vernieuwde communicatie en publiekswerking resulteert in nieuw 
publiek uit een bredere regio en het bereiken van nieuwe doelgroepen

Strategische doelstelling 4: Cultuurcentrum Kortrijk neemt de regisseursrol op om Kortrijk Muziekstad 
te realiseren

Strategische doelstelling 5: Schouwburg Kortrijk neemt een actieve rol op in Stad en regio. Het gaat 
om de rol als actor, gastheer en katalysator.

2. Budget

Het budget sluit budgettair af met een verlies van € 6.124,00. Dit verlies wordt opgevangen door het 
gecumuleerd budgettair restulaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 19.679,25. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daaroor is er geen over te dragen winst of 
verlies.

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
het jaarplan 2017 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
het budget 2017 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, dat budgettair afsluit met een verlies van € 
6.124,00, goed te keuren. Dit verlies wordt echter opgevangen door het geccumuleerd budgettair 
resultaat van vorig jaar waardoor het budget finaniceel in evenwicht komt, goed te keuren.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 19.679,25. Dit verlies wordt opgevangen 
door terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of 
verlies.

Bijlagen
- Jaaractieplan2017 vzw CK.pdf
- av Cultuurcentrum Kortrijk 27-10-2016 verslag.docx
- 2017 Begroting Ck definitief volgens sjabloon Stad Kortrijk.xlsx

Sport
18 2016_GR_00316 VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 

2017 - Goedkeuren
18 - 2016_GR_00316 - VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 2017 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mia Maes

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2017 van de vzw Sportplus.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en 
een budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december 
van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaaractieplan en het budget 2017 goed op 
09/11/2016.

 

Budget
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Het budget 2017 van de vzw Sportplus sluit budgettair af met een verlies van € 172.000. Dit verlies 
wordt opgevangen door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget 
financieel in evenwicht komt. Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 47.000. Dit 
verlies wordt opgevangen door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er 
geen over te dragen winst of verlies.

Jaaractieplan 

Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelling 9 van het strategisch MeerJarenPlan - Stad 
Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 9: een stad met veel goesting en ambiance.

Actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de stad.

Actie 9.5.4: Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd sport- en 
bewegingsaanbod.

'Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en bewegingsaanbod 
een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een actieve sportparticipatie in de 
meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en 
mensen in een kwetsbare positie.'

Onder deze Actie 9.5.4. wordt het JaarActiePlan van de vzw Sportplus geconcretiseerd:

DS1: Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de niet 
georganiseerde sporter.
DS2: Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking.
DS3: Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl.
DS4: Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie.
DS5: Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

 

 

Accenten 2016 zijn o.a.:

* Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de niet-
georganiseerde sporter:

      - Actieplan 1.1: we proberen ons aanbod nog meer op maat te maken op basis van individuele 
noden i.p.v. enkel rekening te houden met de diverse doelgroepen.

      - Actieplan 1.8: Gezien het groeiende belang van een gezonde levensstijl gaan we in het kader 
van dit thema op zoek naar extra samenwerkingen met derden zoals AZ Groeninge, Stichting tegen 
kanker, expertisecentrum dementie Sophia, ... We werken mee aan het project bewegen op 
voorschrift en zoeken mogelijke acties i.k.v. gezonde gemeente.

       - Actieplan 1.9: We werken het participatiedossier 'sporttrajectbegeleiding voor meisjes tussen 12 
en 25 jaar' verder uit. We begeleiden hen optimaal naar de bestaande sportactiviteiten van de 
sportclubs en van vzw Sportplus en zetten daarnaast ook enkele eigen activiteiten op voor deze 
doelgroep.

       - Actieplan 1.11: We ontwikkelen een concept voor bedrijvensport.
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* Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke 
levensstijl.

       - Actieplan 3.1: Bij de organisatie van activiteiten geven we extra aandacht voor mogelijke co-
creatie, participatie, het belevingsaspect en een voor- en natraject. Het concept Buiten Bewegen 
wordt verder ontwikkeld.

       - Actieplan 3.2: Meewerken aan initiatieven van derden die stimuleren tot bewegen: we proberen 
een actieve rol te spelen bij de heraanleg van pleintjes, parken, .... om het openbaar domein 
beweegvriendelijker te maken.

       - Actieplan 3.3: We ontwikkelen een concept om sportmateriaal uit te lenen.

 

* Communicatie

       - Actieplan 4.1: Diep en breed communiceren.

               ° De buurtgerichte folder met het aanbod voor volwassenen breiden we uit met het aanbod 
voor kinderen en bedelen die in alle   Kortrijkse bussen.

               ° We doen een aanzet tot restyling van de folders en ander promotiemateriaal.

       - Actieplan 4.2: Transversaal communiceren.

               ° We werken mee aan de ontwikkeling van een centraal digitaal platform voor informatie, 
inschrijving en betaling van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen/jongeren.

               ° We streven naar zelfde modaliteiten (financiële en administratieve afspraken) bij 
programmatie van vrije tijd i.s.m. derden.

       - Actieplan 4.5: Versterken van de city-marketing.

               ° We spelen in op de opportuniteit om het ISB sportcongres mee te organiseren in Kortrijk.

               ° We bereiden een dossier voor i.f.v. kandidatuurstelling Kortrijk Europese Sporthoofdstad 
2018.

       

 

 

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
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- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Financiën algemeen
Geen advies ontvangen

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2017 van de vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2017 van de vzw Sportplus sluit budgettair af met een verlies van € 172.000. Dit verlies 
wordt opgevangen door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget 
financieel in evenwicht komt. Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 47.000. Dit 
verlies wordt opgevangen door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er 
geen over te dragen winst of verlies. Het budget 2017 van vzw Sportplus goed te keuren.

Bijlagen
- Budget 2017.pdf
- Jaaractieplan 2017.pdf
- Verslag Algemene Vergadering.doc

Evenementen en Verenigingen
19 2016_GR_00325 Gebruik stadsgebouw door derden - Gebruik 

voormalige conciërgerie Wembley door De 
Haerneclub Kortrijk - Goedkeuren

19 - 2016_GR_00325 - Gebruik stadsgebouw door derden - Gebruik voormalige conciërgerie Wembley door De Haerneclub Kortrijk - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jan Balcaen

Beknopte samenvatting
De Haerne Club vzw stelde de vraag aan de stad naar een lokaal voor hun vereniging.

Deze nota regelt het gebruik van de voormalige conciërgewoning op de Wembley door de De Haerne 
Club vzw.

Beschrijving
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Aanleiding en context
De Haerneclub vzw is een vereniging voor doven en slechthorenden en heeft als doel doven 
en slechthorenden een kans te geven zich te ontplooien op cultureel, sportief en sociaal vlak. 
Ze telt momenteel een 180-tal leden. 

Ze heeft volgende deelwerkingen: 

- Dovensport De Haerne Club Kortrijk

- Guldensporenkaarters

- 55+ werking

- De Haerne Jongerenwerking

- De Haerne Ontspanningsclub

- de toneelgroep “Niemand Perfect”

Ze waren tot vorig jaar gevestigd in Kortrijkstraat 70 in Heule dat ze huurden maar ze konden 
de maandelijkse huurprijs niet meer betalen en moeten dus op zoek naar een nieuw 
onderkomen. Ze stelden de vraag aan de stad of er een mogelijkheid bestaat om een 
stadslokaal te gebruiken voor hun werking. 

Argumentatie
Bij de vragen van verenigingen naar een lokaal proberen we altijd in de eerste plaats een oplossing te 
vinden in de bestaande polyvalente infrastructuur waarover de stad beschikt. In heel wat gevallen lukt 
dit. In het geval van De Haerne Club denken we dat de vraag naar een vast lokaal, gerechtvaardigd 
is. De Haerne Club is een sterke vereniging  met heel wat leden die op veel verschillende fronten 
actief is. Heel wat doven en slechthorenden uit Kortrijk en de regio hebben heel wat aan deze 
werking. Het is  voor zo een vereniging belangrijk dat ze een vaste uitvalsbasis en thuisbasis hebben, 
waar de leden min of meer permanent terecht kunnen om mekaar te ontmoeten en ook om allerlei 
vragen te stellen aan de medewerkers (o.a. een halftime administratieve kracht).  

In overleg met Directie Bedrijfsvoering, team projecten stellen we volgende oplossing voor: 

Op de Wembley staat de voormalige conciërgewoning leeg. Door de bestemming van het terrein kan 
deze woning niet op de normale woningmarkt te koop of te huur aangeboden worden voor bewoning. 
We stelden deze woning voor aan de De Haerne Club vzw als oplossing voor hun vraag naar een 
lokaal. De De Haerne Club vzw vindt dit een zeer goed voorstel. De nabijheid van de sportterreinen 
sluit ook goed aan bij een deel van hun werking (dovensport). 
Sedert vorige zomer organiseert de dienst Welzijn i.s.m. buurtbewoners een tijdelijke kinderopvang 
tijdens de vakantie in deze woning. Ze willen dat in de toekomst blijven doen. De De Haerne Club zal 
rekening houden met het gebruik van het gebouw voor de tijdelijke kinderopvang tijdens de 
schoolvakanties. 

We stellen een gebruikersvergoeding voor van 115 euro/maand voor het gebruik door De Haerne Club 
vzw. De vereniging staat ook in voor alle verbruikskosten van de nutsvoorzieningen (water, 
elektriciteit, gas). 
Voor de berekening van de gebruikersvergoeding baseren we ons op de grootte van het pand en de 
aard van de aanvrager. 

De dienst Communicatie en Recht Juridische zaken maakte een passende gebruiksovereenkomst op 
waarin alle gebruiksvoorwaarden opgenomen zijn. 
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
de ingebruikgeving aan De Haerne Club vzw van de voormalige conciërgewoning Wembley, gelegen 
Moorseelsestraat 142 te 8501 Kortrijk-Heule conform de voorwaarden zoals opgenomen in de 
 gebruiksovereenkomst in bijlage, goed te keuren. 

Bijlagen
- gebruiksovereenkomst De Haerne Club vzw .doc
- akkoord De Haerne Club vzw gebruiksovereenkomst.msg
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