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1 - 2016_GR_00330 - AGB SOK - Van AGB Buda naar AGB SOK. Exploitatie-overeenkomst Campus Buda. Wijziging van de ontwerptekst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had dit eerder 
al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 2014. In zitting van 
04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een addendum bij deze beheersovereenkomst goed. 

Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda te laten opnemen 
door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal andere stadseigendommen door het AGB SOK). 
Momenteel wordt tevens ook onderzocht in welke mate de programmatie-opdracht van het AGB Buda kan 
opgenomen worden door spelers actief op Buda. In afwachting hiervan zal na ontbinding van het AGB Buda 
deze programmatie-opdracht, conform het gemeentedecreet, terugkomen naar de stad. 

Het procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële beslissingen en 
van de beheersovereenkomst werd een ontwerp van exploitatieovereenkomst betreffende Campus Kortrijk 
Buda, te sluiten met het AGB SOK, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 november 2016.  De 
raad van bestuur van het AGB SOK had deze ontwerptekst reeds  goedgekeurd op 24 oktober 2016, na 
principiële goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 17 oktober 2016.

In verdere opvolging hiervan werd door het AGB SOK een voorstel van retributie-tarieven opgemaakt waarbij 
de raad van bestuur van het AGB in zitting van 16 november 2016 ervoor opteerde om het basistarief Campus 
Buda (met een opslag) ook van toepassing te maken op erkende verenigingen en hieraan gelijkgestelden. Dit 
onderstelt wel een beperkte aanpassing van het eerder goedgekeurde ontwerp van exploitatie-overeenkomst.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014. In zitting van 04 juli 2016 keurde de gemeenteraad vervolgens een 
addendum bij deze beheersovereenkomst goed. 

Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet om de exploitatie-opdracht van het AGB Buda 
te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal andere 
stadseigendommen door het AGB SOK). Momenteel wordt tevens ook onderzocht in welke 
mate de programmatie-opdracht van het AGB Buda kan opgenomen worden door spelers 
actief op Buda. In afwachting hiervan zal na ontbinding van het AGB Buda deze 
programmatie-opdracht, conform het gemeentedecreet, terugkomen naar de stad. 
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Het procedureel kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering 
van deze principiële beslissingen en van de beheersovereenkomst werd een ontwerp van 
exploitatieovereenkomst betreffende Campus Kortrijk Buda, te sluiten met het AGB 
SOK, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 november 2016.  De raad van 
bestuur van het AGB SOK had deze ontwerptekst reeds  goedgekeurd op 24 oktober 2016, na 
principiële goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 
17 oktober 2016.

In verdere opvolging hiervan werd door het AGB SOK een voorstel van retributie-tarieven 
opgemaakt waarbij de raad van bestuur van het AGB in zitting van 16 november 2016 ervoor 
opteerde om het basistarief Campus Buda (met een opslag) ook van toepassing te maken op 
erkende verenigingen en hieraan gelijkgestelden. Dit onderstelt wel een beperkte aanpassing 
van het eerder goedgekeurde ontwerp van exploitatie-overeenkomst.

Argumentatie
Er moet voorkomen worden dat de teksten van het retributiereglement niet volledig overeenstemmen met de 
op 14 november 2016 door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerptekst van exploitatie-overeenkomst. In 
functie ervan worden navolgende wijzigingen aan de ontwerptekst voorgesteld:

Artikel 5,§2 Het basistarief is van toepassing op de in bijlage per ruimte en tijdsframe genoemde prioritaire 
gebruikers. Voor de erkende verenigingen en hieraan gelijkgestelden geldt het basistarief met een in het 
retributiereglement telkens nader vast te stellen toeslag.

Bijlage 4 Voorbeeld van een tarievenblad

Alinea: Uitgangspunten exploitatie campus Buda

10e streepje: slechts 2 tarieven: Commercieel tarief is basistarief plus een in het retributiereglement telkens 
nader vast te stellen commerciële toeslag.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Zie overeenkomst.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de voorgelegde gewijzigde ontwerptekst van Exploitatie-overeenkomst Campus 
Buda.

Bijlagen
- 2016 11 25 BUDA - exploitatieovereenkomst DEFINITIEF gewijzigd.pdf
- AGB SOK - AGB Buda,verslag raden van bestuur van 24 oktober 2016.pdf
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EXPLOITATIEOVEREENKOMST 

 

TUSSEN  De STAD KORTRIJK, met burelen gevestigd in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 

met nationaal nummer 0207.494.678 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de 

heer Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet 

en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van … 

 Hierna ‘STAD KORTRIJK’,  

 

EN  Het STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 

Kortrijk, met ondernemingsnummer 0267.307.650 

 hierbij vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, en mevrouw Tiene Castelein, bestuurder, in toepassing van artikel 19 van de 

statuten en in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur …  

 Hierna ‘AGB SOK’, 

 Hierna samen ‘DE PARTIJEN’ genoemd,  

 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

In de statuten van AGB SOK en in de beheerovereenkomst tussen Stad Kortrijk en AGB SOK dd. 14 

maart 2014 (zoals gewijzigd door het addendum bij de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en 

AGB SOK goedgekeurd door de Gemeenteraad op 4 juli 2016) is de opdracht opgenomen dat – in geval 

de Stad Kortrijk hiertoe verzoekt – AGB SOK het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het 

geheel of een gedeelte van het patrimonium kan overnemen. 

 

Overeenkomstig het stappenplan – principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 3 november 2015 (2015_CBS_03024) – is het de bedoeling om voor bepaalde gebouwen 

van de Stad Kortrijk (op Campus Kortrijk Buda) het beheer, de exploitatie en de uitbating over te dragen 

aan het AGB SOK.  

 

Op 25 april 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen principieel goedgekeurd om 

volgende onroerende goederen in finaal in beheer te geven aan AGB SOK: Budatoren, Budascoop, 

Budafabriek, Broeltorens, Broelkaai 6 en Paardenstallen.  

 

De bedoeling is dat AGB SOK dit patrimonium beheert en exploiteert in opdracht van de Stad Kortrijk. 

In deze hoedanigheid treedt het AGB SOK op als eigenaar en exploitant van de betrokken stedelijke 

gebouwen. In dit kader is tussen PARTIJEN een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO 

Buda) opgesteld voor de betreffende gebouwen en terreinen op Campus Buda. Wat betreft de 

exploitatie, dient elk gebouw een maatschappelijk nut dat varieert van gebouw tot gebouw. Daarnaast 

zullen de gebouwen ook ingezet worden op de commerciële markt. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

 

 

 

Artikel 1. Voorwerp  

§ 1.  Voorliggende exploitatieovereenkomst heeft betrekking op volgende onroerende goederen: 

A. onroerende goederen waarop Stad Kortrijk erfpachtrechten heeft: 

- Budascoop 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Kapucijnenstraat 10 B te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 824/R 

Kadastrale oppervlakte: 21a 95ca  

- Budafabriek 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Dam 2A te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 741/V 

Kadastrale oppervlakte: 6a 64ca  

B. Onroerende goederen, eigendom van Stad Kortrijk: 

- Broelkaai 6 

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Broelkaai 6 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 787/K 

Kadastrale oppervlakte: 31a 48ca    

- Broeltoren, kant Broelkaai  

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Broelkaai +1 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 805 

Kadastrale oppervlakte: 1a 28ca    

- Broeltoren, kant Verzetskaai  

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Guido Gezellelaan +2A te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 3de afd. Sectie H, nummer 612/02 

Kadastrale oppervlakte: 1a 36ca    

- Budatoren en Paardenstallen    

Ligging: Campus Kortrijk Buda, Korte Kapucijnenstraat 2 te 8500 Kortrijk  

Kadastraal gekend onder:  Kortrijk, 2de afd. Sectie F, nummer 784/V en 784/W  

Kadastrale oppervlakte: 44a 94ca      

§ 2. Voor voormelde onroerende goederen waarop Stad Kortrijk erfpachtrechten heeft (zie hierboven 

§1.A) wordt het erfpachtrecht overgedragen aan het AGB SOK volgens de voorwaarden in de 

oorspronkelijke erfpacht naar Stad Kortrijk toe. Voor de onroerende goederen die eigendom zijn van 

Stad Kortrijk (zie hierboven §1.B) wordt een erfpacht gevestigd ten voordele van AGB SOK.  
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Artikel 2. Toekennen van exploitatierechten aan het AGB SOK 

Voor voormelde gebouwen worden door STAD KORTRIJK exploitatierechten toegekend aan AGB SOK.  

Die exploitatierechten omvatten:  

1. Het vermogensbeheer betreffende accommodatie omvattende het vervullen van de 

eigenaarsrol met het financieel, juridisch, technisch en administratief beheer als eigenaar, 

met onder meer:  

- het strategisch management betreffende het in stand houden van het gebouw en het 

verrichten van de nodige investeringen om het onroerend goed te beschermen en te 

vrijwaren op langere termijn, alsook de nodige investeringen om het onroerend goed 

verder uit te bouwen in samenspraak met Stad Kortrijk in functie van nieuwe noden 

en behoeften, gebruiksvriendelijkheid …  

- taken en verantwoordelijkheden als gebouweigenaar, eigenaarslasten  

- verrichten van noodzakelijk groot onderhoud, het behouden van de onroerende 

goederen in goede staat van onderhoud, met inbegrip van alle vereiste periodieke 

onderhoudsopdrachten en kleine herstellingen 

2. Het dagelijks beheer van de accommodatie, met onder meer:  

- verbruik van water en energie 

- schoonmaak, afval … 

- dagelijks onderhoud, zoals het uitvoeren van inspecties voor en na elke 

terbeschikkingstelling met dienstverlening, alsook het oplossen van storingen en 

klachten tijdens de dienstverlening 

3. De exploitatie, met onder meer:  

- het volledig afhandelen van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot de 

diverse lokalen en ruimten 

- het beheer ten overstaan van derden, meer bepaald het gebruik van de ruimten, met 

inbegrip van alle hiermee verband houdende aspecten en dienstverlening 

- de uitbating van de horeca-functie in eigen beheer 

- marketing voor het promoten van de accommodatie  

- dienstverlening naar gebruikers toe 

- inhuur personeel en dienstverleners / beveiligers … 

Het exploitatierecht van AGB SOK start op datum van de ondertekening van voorliggende 

overeenkomst.   

 

Artikel 3. Doelstellingen 

De doelstelling van AGB SOK met betrekking tot de exploitatie van de onroerende goederen) is het 

accommoderen van residenties, werkplekken, voorstellingen (film/theater), tentoonstellingen, 

bijeenkomsten, presentaties, en andere evenementen (tot een maximaal aantal personen zoals 

beschreven in het profiel van de respectieve onroerende goederen – bijlage 2), en dit in een veilige 

omgeving. 

De daarbij behorende exploitatie omvat alles wat nodig is om zorg te dragen voor tevreden klanten en 

een rendabele benutting van middelen zodat een optimaal exploitatieresultaat kan worden bereikt, zo 

mogelijk zonder aanvullende financiële bijdragen van Stad Kortrijk. Deze doelstellingen kunnen per 

onroerend goed (verder) worden verfijnd in bijlage 2 bij deze overeenkomst.  
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Artikel 4.  Prioritaire gebruikers 

Voor Campus Kortrijk Buda wordt in bijlage een lijst opgenomen van de prioritaire gebruikers (bijlage 

3). Jaarlijks bestaat de mogelijkheid deze lijst aan te passen op basis van een gemeenteraadsbesluit.  

Welke ‘prioritaire’ rechten deze prioritaire gebruikers hebben wordt hieronder (artikel 5, artikel 6, en 

in bijlage 2) verder uitgewerkt.  

 

Artikel 5. Tarieven  

§ 1. De tarievenstructuur is gebaseerd op de principes zoals vastgelegd in het addendum van de 

beheersovereenkomst tussen PARTIJEN. Een voorbeeld van een tarievenblad is opgenomen in bijlage 

4 bij huidige overeenkomst. 

§ 2. Het basistarief is van toepassing op de in bijlage per ruimte en tijdsframe genoemde prioritaire 

gebruikers. Voor de erkende verenigingen en hieraan gelijkgestelden geldt het basistarief met een in 

het retributiereglement telkens nader vast te stellen toeslag.  

§ 3.  Het commercieel tarief is van toepassing  op alle andere toepassingen en gebruikers.  

Op het commercieel tarief zijn kortingen toegestaan:   

o voor non-profit evenementen; 

o per herhaaldelijk gebruik binnen eenzelfde kalenderjaar.  

o bij gebruik meerdere relevante accommodaties 

Kortingen kunnen in geen geval leiden tot toepassing van tarieven die lager zijn dan het basistarief. 

 

Artikel 6. Kalendermanagement 

§ 1. Er wordt standaard uitgegaan van een rooster per zaal per dag (365 dagen per jaar). Op het 

voorboekmoment (in mei) kunnen de prioritaire gebruikers hun wensen melden. Bij samenloop van 

reserveringen door de prioritaire gebruikers zal overleg worden gepleegd tussen AGB SOK en de 

betrokken prioritaire gebruikers over mogelijke aanpassingen.  

§ 2.  Op basis van de dan vastgestelde contingenten worden er per prioritaire gebruiker data 

vastgelegd in een boekingsdocument. Vervolgens zal een dienstverleningsovereenkomst worden 

opgesteld dat ten laatste twee maanden voor het eerste gebruik moet ondertekend zijn.  

§ 3.  Een boeking voor een herhalingsevenement over meerdere jaren is mogelijk. Alle prioritaire 

gebruikers worden hiervan in kennis gesteld.  

§ 4. Indien voor een bepaalde ruimte sprake is van een gebruik van meer dan 80% door een prioritaire 

gebruiker kan eventueel ook een exclusief gebruik worden overeengekomen. Gebruik door derden zal 

dan altijd in overleg met de betrokken prioritaire gebruiker worden afgestemd. 

§ 5. Het overeengekomen contingent is de basis voor het bepaling van de tarieven. Aanpassingen 

binnen het contingent en nog openstaande dagen zijn in overleg mogelijk. Extra onvoorzien gebruik 

boven het contingent wordt verrekend tegen hetzelfde tarief.  

§ 6.  Na realisatie van het betreffende jaar zal een afrekening plaats vinden van het totaal werkelijk 

gebruik. Het resultaat per gebruiker zal meegenomen worden in het vaststellen van de nieuwe tarieven 

voor het volgende jaar. 

 

Artikel 7. Terbeschikkingstelling met dienstverlening aan Stad Kortrijk 

Stad Kortrijk heeft recht op 5 dagen gratis gebruik van de betrokken onroerende goederen, waarbij 

enkel specifiek voor het evenement gemaakte kosten met betrekking tot de ingebruikname en de 

dienstverlening worden gefactureerd aan Stad Kortrijk. Het betreft hier een gebruik dat aansluit bij de 
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doelstellingen en de doelgroep zoals beschreven in huidige overeenkomst, en bevestigd is door een 

besluit van het college van burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 8. Dienstverleningsovereenkomst  

§ 1.  Per cliënt, per ruimte en per tijdsframe wordt eerst een boekingsdocument, en vervolgens een 

dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Het AGB SOK maakt hiervoor een standaardovereenkomst 

op die voldoet aan alle wettelijke bepalingen, alsook melding maakt van volgende elementen:  

- duur van de dienstverlening; 

- tarief van toepassing op de betrokken dienstverlening; 

- annuleringsregeling; 

- algemene voorwaarden.  

§ 2.  Elke gebruiker ontvangt na gebruik een duidelijke, schriftelijke afrekening.  

 

Artikel 9. Algemene voorwaarden 

§ 1.  De andere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende dienstverlening 

worden opgenomen in de algemene voorwaarden die gehanteerd worden voor de exploitatie van alle 

maatschappelijk vastgoed in exploitatie door het AGB SOK (bijlage 5) en voorzien ook de wettelijke 

verplichtingen van de gebruiker.  

§ 2.  Elke gebruiker neemt kennis van en stemt in met het de algemene voorwaarden ten laatste bij 

ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst waarbij het als bijlage wordt gevoegd.  

 

Artikel 10. Informatieverstrekking naar de gebruikers 

Teneinde de reserveringen vlotter te laten verlopen en informatie te verschaffen aan gebruikers in 

verband met beschikbaarheid van zalen, engageert het AGB SOK zich tot het gebruik van een online 

systeem dat per gebouw en per zaal specifieke technische gegevens vermeldt, alsook de gebruikers de 

mogelijkheid biedt om een reserveringsformulier in te vullen.  

 

Artikel 11. Financiële middelen voor de exploitatie 

De doelstelling is om met de exploitatie van alle gebouwen die in beheer van het AGB SOK zijn gegeven 

jaarlijks minstens break-even te draaien. De eerste jaren kan er echter sprake zijn van een negatief 

exploitatieresultaat. In bijlage is een prognose voor 3 jaar opgenomen (zie bijlage 6). Op basis van deze 

prognose wordt uitgegaan van een jaarlijkse exploitatiebijdrage.   

Vervolgens zal het analytische resultaat van de exploitatie worden verrekend in een exploitatiebijdrage 

of betaling op basis van een driejarig gemiddelde in een verhouding van 50/50 tussen Stad Kortrijk en 

AGB SOK.  AGB SOK zal steeds de tarieven voorleggen aan de Gemeenteraad op basis van de kostprijs. 

Indien deze substantieel hoger liggen dan de benchmarkt zal dat expliciet meegedeeld worden.  
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Artikel 12. Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die start bij ondertekening van huidige 

overeenkomst en eindigt tegelijkertijd met de beëindiging van de respectieve erfpachtrechten tussen 

PARTIJEN, met name:  

- Voor de Budafabriek:  28 augustus 2043 

- Voor de Budascoop: 31 augustus 2039 

- Voor Broelkaai 6, Broeltorens, Budatoren en Paardenstallen:  27 jaar na datum 

ondertekening erfpachtovereenkomst 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht – nietigheid  

§ 1.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  

§ 2. De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van de overeenkomst heeft 

geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De PARTIJEN verbinden zich er toe 

om – in geval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van huidige 

overeenkomst – met elkaar ter goede trouw te onderhandelen met het oog op de vervanging van de 

met nietigheid aangetaste bepaling door een geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of 

onuitvoerbare bepaling en het tussen PARTIJEN overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk 

benadert.  

 

Artikel 14. Geschillen  

§ 1. Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen.  

§ 2. Echter, alvorens een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank, zullen PARTIJEN alles in 

het werk stellen om – te goeder trouw en met inachtneming van de redelijke belangen van elke partij 

– met elkaar te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling van dat geschil.  Daartoe zal de 

eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de aard van het geschil en 

de mogelijke oplossingen. 

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

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

1 of 2 toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college van drie deskundigen 

waarvan elke partij één expert aanduidt. Deze experten duiden vervolgens de derde expert aan die 

optreedt als voorzitter. Indien PARTIJEN binnen een termijn van vijf kalenderdagen hun deskundige 

niet aanduiden of indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde 

expert aanduiden, wordt deze deskundige of derde expert aangewezen door de Voorzitter van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij. Dit 

deskundigencollege moet binnen een termijn van vijftien werkdagen na zijn aanstelling beslissen. Het 

college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De kosten van de 

expertise zullen worden gedragen door beide PARTIJEN, elk voor de helft. 

 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Kortrijk op … (datum) in twee originele exemplaren, waarvan 

alle PARTIJEN erkennen één exemplaar te hebben ontvangen. 
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Namens Stad Kortrijk,  namens het AGB SOK,   

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens 

Burgemeester  Voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK 

 

 

 

 

 

De heer Geert Hillaert,  mevrouw Tiene Castelein  

Stadssecretaris  Bestuurder AGB SOK  

 

 

 

BIJLAGEN 

 

1. AKTE RECHT VAN ERFPACHT  

2. PROFILERING EN KALENDERMANAGEMENT  

3. PRIORITAIRE GEBRUIKERS  

4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD  

5. ALGEMENE VOORWAARDEN  

6. MEERJARENPROGNOSE  
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BIJLAGE 1. AKTE RECHT VAN ERFPACHT 
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BIJLAGE 2. PROFILERING EN KALENDERMANAGEMENT  

 

1.  Budascoop 

 

De Budascoop is begin de jaren ’70 gebouwd als bioscoopcomplex (Pentascoop). Nadat de Kinepolis 

groep het gebouw verliet werd het in erfpacht genomen door de Stad Kortrijk en werden de twee 

grootste bioscoopzalen omgebouwd tot zalen die geschikt waren voor de creatie en presentatie van 

podiumkunsten. In de drie kleinste zalen bleef de bioscoopinfrastructuur behouden. 

Ten behoeve van de theaterzalen werd in 2006 de zogenaamde ‘holvoettoren’ bij de Budascoop 

toegevoegd door middel van twee glazen passerelles. In de toren werden niet publieke functies onder 

gebracht: een decor-atelier, een technische berging, een artiestenfoyer en een artiestenkeuken. 

Omwille van het specifiek gebruik van elke ruimte en omwille van het ‘gedeelde’ gebruik met 

structurele partners wordt hieronder van elke soort benutbare ruimte het profiel, de doelstelling, de 

doelgroep (prioritaire gebruikers) en het kalendermanagement omschreven.    

 

1. Podiumzalen 

- Zaal 1 

 profiel 

Presentatiezaal, geschikt voor maximaal 270 bezoekers. Wordt – gezien de vaste zitplaatsen – 

bij voorkeur aangewend voor publieksvoorstellingen.  

 Doelstelling exploitatie  

De podiumzalen in de Budascoop verder uitbouwen als werk- en presentatieplek, om aldus een 

succesvolle hefboomfunctie te verlenen aan Kortrijkse organisaties die Vlaamse of grotere 

ambities en(/of) erkenning bereiken in het landschap van podiumkunsten. 

 Doelgroep 

De podiumzalen zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de creatie en/of 

presentatie van podiumkunsten. 

 Prioritaire gebruikers 

Op het moment van het sluiten van huidige overeenkomst zijn dit de prioritaire gebruikers:  

1. Kunstencentrum Buda 

2. Passerelle 

3. Perplx 

 Kalendermanagement 

1. Kunstencentrum Buda 

Heeft een gegarandeerd contingent met deze beperkingen: 

- Voor maximum 100 dagen per jaar 

- Uitgezonderd de exclusieve momenten van andere prioritaire gebruikers 

2. Passerelle 

Heeft kalenderexclusiviteit tijdens de herfstvakantie en de week (inclusief weekend) na de 

herfstvakantie,  voor zover deze niet later valt dan de 10 november.  

3. vzw NEXT 

De vzw NEXT heeft kalenderexclusiviteit vanaf 10 november tot eind november.  
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4. Perplx 

Heeft in het kader van het festival kalenderexclusiviteit voor de laatste week van juni en de 

eerste week van juli. Voor haar residenties heeft Perplx exclusiviteit in december.  

 

- Zaal 2 

 profiel 

Podiumzaal, om te bouwen tot een presentatiezaal voor maximaal 110 bezoekers. Wordt gezien 

de afwezigheid van vaste zitplaatsen bij voorkeur aangewend voor creërende residenties. 

 Doelstelling exploitatie 

De podiumzalen in de Budascoop verder uitbouwen als werk- en presentatieplek, om aldus een 

succesvolle hefboomfunctie te verlenen aan Kortrijkse organisaties die Vlaamse of grotere 

ambities en(/of) erkenning bereiken in het landschap van podiumkunsten. 

 Doelgroep 

De podiumzalen zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de creatie en/of 

presentatie van podiumkunsten. 

 Prioritaire gebruikers 

Op het moment van het sluiten van huidige overeenkomst zijn dit de prioritaire gebruikers:  

1. Kunstencentrum Buda 

2. vzw NEXT 

3. Perplx 

 Kalendermanagement 

1. Kunstencentrum Buda:  

Heeft kalenderexclusiviteit met deze beperkingen 

- Voor maximum 200 dagen per jaar 

- Uitgezonderd de exclusieve momenten van andere prioritaire gebruikers 

2. vzw NEXT 

De vzw NEXT heeft kalenderexclusiviteit vanaf 10 november tot eind november.  

3. Perplx 

Heeft in het kader van het festival kalenderexclusiviteit voor de laatste week van juni en de 

eerste week van juli. Voor haar residenties heeft Perplx exclusiviteit in december.  

  

2. Bioscoopzalen 

 Profiel 

Er zijn 3 bioscoopzalen, waarvan één met een capaciteit van 150 personen (zaal 3), één met een 

capaciteit van 100 personen (zaal 4) en één met een capaciteit van 45 personen (zaal 5).  

 Doelstelling exploitatie 

De bioscoopzalen worden uiteraard aangewend als duurzaam onderkomen voor stadscinema. 

 Doelgroep 

De bioscoopzalen staan primair ter beschikking van die partner die er permanent en duurzaam 

in slaagt om een stadscinema te ontwikkelen.  

 Prioritaire gebruiker en kalendermanagement 

De zalen zijn momenteel 365 dagen per jaar in gebruik door Kunstencentrum Buda. Enkel voor 

presentaties zonder bewegende beelden en buiten de uren waarop er bioscoopvoorstellingen 
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zijn (incl. doelgroepen films) kunnen de zalen ter beschikking worden gesteld door AGB SOK voor 

andere gebruikers.  

 

3. Foyer/Rotonde 

 Profiel 

De inkomhal bestaat uit een rotonde die via een oplopende helling is verbonden aan een foyer 

op de eerste verdieping. Naast haar horecafunctie biedt dit geheel ook toegang tot de 

verschillende zalen. De gezamenlijke capaciteit is maximum 270 personen (staand) niet 

simultaan te gebruiken met de zalen. Het kan wel gebruikt worden ten behoeve van start, pauze 

en afsluit. Bij volle zalen is er een capaciteits/timing-probleem. 

 Doelstelling exploitatie 

Gezien de foyer, zonder de rotonde, niet voldoende capaciteit heeft om alle bezoekers van een 

volle zaal 1 op te vangen valt het beheer en de inrichting van deze aaneengeschakelde ruimtes 

volledig onder het beheer van AGB SOK. Op beide verdiepingen wordt een volwaardige horeca-

unit opgebouwd, de rotonde weliswaar met een kleinere capaciteit dan het foyer.  

De dranken en spijzen op alle horecapunten, inclusief de self-service unit, dienen te worden 

afgenomen bij AGB SOK. Dit geldt ook voor de dranken die niet in het reguliere aanbod van de 

horecapunten zijn opgenomen. Wensen om buiten deze exclusiviteit te werken dienen steeds 

schriftelijk te worden aangevraagd bij AGB SOK, zonder garantie op goedkeuring daaromtrent. 

 Prioritaire gebruikers 

Voor de foyer en de rotonde op zich, zijn geen prioritaire gebruikers vastgelegd.  

 Kalendermanagement 

De rotonde is een kleine horeca-unit en kan zonder meerprijs door de prioritaire partners 

gebruikt worden als horecapunt op voorwaarde dat dit aansluit bij een niet-reguliere 

publieksactiviteit (groepsbezoeken bioscoop, toonmomenten …). Voor gebruikers buiten de 

groep prioritaire gebruikers dient wel een gebruikstarief te worden betaald. Voor de reguliere 

werking van de bioscoop wordt toegestaan dat een mobiele ‘self-service koelkast’ wordt 

aangestuurd vanuit de bioscoopkassa. Deze mobiele setting is echter ondergeschikt aan het 

goed functioneren van de horeca-unit van de rotonde tijdens grotere events. De accommodatie 

nodig voor de ‘self-service koelkast’ wordt niet door AGB SOK aangeboden.  

Het foyer is een grotere horeca-unit die tegen een meerprijs kan worden gebruikt door zowel 

prioritaire als niet-prioritaire gebruikers.  

Het beheer van zowel de rotonde als het foyer vallen onder het beheer van AGB SOK en dienen 

voor gebruik te worden aangevraagd. Er is noch voor de prioritaire gebruikers noch voor de 

andere gebruikers kalenderprioriteit.  

 

4. Berging – technische berging 

In de Budascoop en de Holvoetoren zijn diverse bergingen.  Het gebruik daarvan gebeurt steeds in 

samenspraak met AGB SOK. Geen enkele berging is exclusief in beheer van één van de prioritaire 

gebruikers tenzij daar in de samenwerkingsovereenkomst met deze partner expliciet wordt naar 

verwezen. In geen geval kan AGB SOK verantwoordelijk worden gesteld voor een tekort aan 

berging. Daarnaast kunnen ook de gangenstelsels niet zonder samenspraak gebruikt worden om 

goederen te stockeren. Indien de nooduitgangen geblokkeerd worden door gestockeerde goederen 
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kan AGB SOK op eigen initiatief en op kosten van de eigenaar van de goederen, de doorgangen 

laten vrijmaken. 

 

5. Holvoettoren – begane grond 

De begane grond in de holvoettoren wordt prioritair gebruikt als overslag voor decorelementen van 

bezoekende gezelschappen. Indien de ruimte hiervoor niet in gebruik is kan deze gebruikt worden 

als atelierruimte. AGB SOK is niet verantwoordelijk voor het voorzien voor de middelen die nodig 

zijn om de ruimte als atelier in te richten. De atelierwerking is ondergeschikt aan de overslag-

functie. Deze overslag mag evenwel niet langer in beslag nemen dan de tijd die nodig is om de 

goederen van de podiumzalen over te brengen naar het bestemde transport. In geen geval kan dit 

als berging gebruikt worden voor al dan niet tijdelijke stockage van goederen. Enkel met expliciete 

en gecommuniceerde afspraken kan hierop uitzondering worden gemaakt.  

 

6. Holvoettoren – technische berging 

De technische berging op de eerste verdieping biedt plaats aan de technische goederen van zowel 

AGB SOK als van prioritaire partners die de Budascoop gebruiken als uitvalsbasis, met deze 

beperking dat de goederen in de ruimte ten dienste staan van de theaterzalen en door alle 

gebruikers gebruikt kunnen worden voor zover beschikbaar en niet in gebruik bij de eigenaar zelf. 

Goederen die niet in gemeenschappelijk gebruik kunnen genomen worden, worden dan ook niet in 

deze berging opgeslagen. AGB SOK neemt inspanningen om deze ruimte zo goed als mogelijk te 

beschermen tegen ongewenst bezoek, maar kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor 

diefstal, verlies of schade aan deze goederen tenzij eventuele schuld voor schade kan worden 

aangetoond.   

 

7. Holvoettoren – artiestenloges 

De artiestenloges staan prioritair ter beschikking van artiesten in het kader van 

publieksvoorstellingen. Indien deze nodig zijn worden deze vastgelegd in het reservatiesysteem. 

Indien deze niet werden vastgelegd in dit opzicht kunnen deze ook gebruikt worden in het kader 

van residenties. In het kader van een goed onderhoud dienen deze ook te worden vastgelegd in het 

reservatiesysteem.  

 

8. Holvoettoren – keuken 

Staat prioritair ter beschikking aan Kunstencentrum Buda binnen het contingent in samenspraak 

met AGB SOK, investeringen gebeuren in overleg door Kunstencentrum Buda, restwaarde van alle 

investeringen komt bij het einde van de overeenkomst in eigendom van AGB SOK. In samenspraak 

uitleenbaar aan huurders en andere prioritaire gebruikers van Budascoop.  

Kunstencentrum Buda is eveneens verantwoordelijk voor het hygiënisch gebruik van de ruimte en 

dient zich in regel te stellen met alle normen daaromtrent. AGB SOK kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden tegen inbreuken hieromtrent.  

 

9. Gemeenschappelijk sanitair/gangenstelsel 

AGB SOK is verantwoordelijk voor het recurrent onderhoud van het gangenstelsel. Bij intensief 

gebruik door één van de prioritaire partners is deze echter verantwoordelijk voor het 
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evenementieel onderhoud. In geen geval kan het gangenstelsel gebruikt worden als stockageplaats 

van goederen.  

 

10.  Diversen 

 Kantoren begane grond 

De kantoorruimte op de begane grond wordt prioritair en idealiter ter beschikking gesteld 

aan partnerorganisaties van AGB SOK. De behoefte aan vitrinefunctie is hier een bepalende 

factor. In het geval er geen interesse is uit deze hoek kan AGB SOK de commerciële markt 

aanboren om de ruimte in gebruik te krijgen.   

 Penthouse 

Het voormalige penthouse wordt prioritair en idealiter ter beschikking gesteld aan 

partnerorganisaties van AGB SOK. De functie kan gaan van kantoorfaciliteiten tot 

residentieruimte voor kunstenaars/designers in residentie. In het geval er geen interesse is 

uit deze hoek kan AGB SOK de commerciële markt aanboren om de ruimte in gebruik te 

krijgen.   

 Promotieruimte 

 Buitenruimte  

 

2.  Budafabriek  

 

 Profiel 

De Budafabriek heeft met haar bijna 3.000 m² ruimte voor een grote verscheidenheid aan 

mogelijkheden. Het gebouw is opgedeeld in verschillende ruimtes op een manier waarop 

verschillende combinaties mogelijk zijn.   

- Entree 

- Conferentieruimte 1  

- Conferentieruimte 2 

- Atelier 2.1 

- Atelier 2.2 

- Atelier 2.3 

- Atelier 3.1 

- Passerelle niveau 1 

- Passerelle niveau 2 

 Doelstellingen exploitatie 

Centraal in de Budafabriek is de verbindende werking, waarbij kunstenaars, ondernemers, 

wetenschappers, studenten en actieve burgers samen werken rond breed maatschappelijke 

projecten. Verder dient de werking van het Buda::lab gewaarborgd te worden.  

 Doelgroep 

De Budafabriek is prioritair bestemd voor een door Stad Kortrijk erkende vereniging die als 

dusdanig is aangewezen om de verbindende werking tot stand te brengen. Daarnaast wordt 

door de Stad Kortrijk eveneens een organisatie erkend om de atelierwerking van het lab te 

realiseren.   

 Prioritaire gebruikers  

1. vzw Buda 
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2. Designregio  

3. Howest 

 Kalendermanagement 

o Gelijkvloers:   

polyvalent inzetbaar voor gezamenlijk onthaal, horecavoorziening, externe en interne 

events, vitrinefunctie voor de werking van de prioritaire gebruikers. 

o 1e verdieping: 

- Passerelle 1:  

polyvalent inzetbaar voor event-horeca, indien mogelijk voor prioritaire 

gebruikers in selfservice opstelling.  

- Conferentielokaal 1 & 2:  

polyvalent inzetbaar, in volgorde van prioriteit: 

o Lesfunctie Devine-opleiding Howest – de lesopstelling is snel om te vormen 

tot lokaal waar buiten de lesuren lezingen, conferenties, bijeenkomsten en 

vergaderingen kunnen worden georganiseerd.  

o Tijdelijke expo’s en Living Labwerking van vzw Buda 

o Evenementiële verhuur   

- Atelier 1:  

polyvalent inzetbaar in volgorde van prioriteit: Consult-onderwijs voor de devine-

opleiding van Howest – de opstelling is zo opgesteld dat deze ook kan worden 

ingezet voor tijdelijke expo’s van vzw Buda en externe events. 

- Atelier 2 & 3:  

polyvalent inzetbaar voor Howest en vzw Buda (in opstelling van Howest). 

o 2e verdieping: 

- Passerelle 2:  

polyvalent inzetbaar involgorde van prioriteit: 

o Lesfunctie Devine-opleiding Howest – de lesopstelling is snel om te vormen 

tot lokaal waar buiten de lesuren lezingen, conferenties, bijeenkomsten en 

vergaderingen kunnen worden georganiseerd.  

o Tijdelijke expo’s en Living Labwerking van vzw Buda 

o Evenementiële verhuur    

- Atelier 4:  

exclusief voor hoofdzakelijk Designregio (Budalab) en berging AGB SOK. 

- De bergingen: 

exclusief in beheer en in gebruik van AGB SOK.  

 

 

3.  Budatoren 

 

 Profiel 

Eigen aan de toren is de diversiteit: de nabijheid met de Paardenstallen, de perfecte 

accommodatie voor dans, de werkstudio’s met de exacte grootte van een podium, de unieke 

view op Kortrijk, de fijne architectuur … Er zijn 6 studio’s, op elk verdiep één.   

- Studio 0  

32/93 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 
Exploitatieovereenkomst Campus Buda 

 
 

Definitief gewijzigde tekst met bijlagen dd. 25/11/2016  Pagina 29 van 49 

Deze studio is inzetbaar voor expo’s voor ‘beeldende kunst’, wellicht in combinatie met 

de Paardenstallen (en eventueel Broelkaai 6). In het andere geval kan het worden 

omgebouwd tot theaterstudio.  

- Studio 1 

Prioritair gebruik Kunstencentrum Buda 

- Studio 2 

Beperkt exclusief gebruik Passerelle 

- Studio 3 

Prioritair gebruik Kunstencentrum Buda 

- Studio 4  

biedt opportuniteiten voor evenementen of structurele exploitatie 

horeca voorziening opnemen 

- Studio 5  

ombouwen tot te vermarkten vergaderunit (samen met studio 4) 

 Doelstellingen exploitatie 

De studio’s worden bij voorkeur aangewend als werk- en/of presentatieplek in podium- en 

beeldende kunsten.  

 Doelgroep  

De studio’s 1 tot en met 5 zijn prioritair bestemd voor Vlaams erkende partners actief in de 

creatie en/of presentatie van podiumkunsten. Permanente werking of residentiewerking kent 

aldus voorrang, onder meer op repetitief gebruik.  

 Prioritaire gebruikers 

Kunstencentrum Buda/Passerelle/Bubox/BePart/Festival van Vlaanderen Kortrijk. 

 Kalendermanagement 

Enkel in de periode van het Festival van Vlaanderen Kortrijk verschuift de exclusiviteit van één 

studio (0,1 of 3) naar de organisator van dit event. 

 

4.  Broelkaai 6 (incl. Oranjerie) 

 

 Profiel 

Beide gebouwen zijn beschermde monumenten en hebben een statig karakter.  

- benedenverdieping Broel 6:  

ontvangst en Horeca exploitatie in combinatie met conceptstore  

- verdiepingen Broel 6:  

vrije vergaderruimten, workshops-ateliers, werkruimten  

- benedenverdieping nieuwe vleugel:  

expositieruimte 

- bovenverdieping nieuwe vleugel:  

landscapedesks met flexplekken, kantoren FIS 

 Doelstellingen exploitatie  

Met Broelkaai 6 wordt in de eerste plaats een toegangspoort beoogd voor het Buda-eiland. 

Het gebouw moet een laagdrempelige consultatieplek zijn voor wat het Buda-eiland en 

creatief Kortrijk te bieden hebben: de conceptstore rond Kortrijk Creëert.  
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In de vleugel zal buiten de beschermde staat van het gebouw, een vernieuwende, 

hedendaagse manier van werken, in een open kantoor gerealiseerd worden voor prioritaire 

gebruikers. Gezamenlijke desks rond thema's die de verschillende organisaties aanbelangen, 

open raadpleegbaarheid voor buitenstaanders … zijn ambities die nu op tafel liggen. 

 Doelgroep  

Organisaties die mede het beeld bepalen op het Buda-eiland.  

 Prioritaire gebruikers 

- Kunstencentrum 

- Designregio 

- Streekfonds 

 Kalendermanagement 

Volledig jaargebruik door gezamenlijke prioritaire gebruikers, behoudens horeca. 

 

5.  Paardenstallen 

 

 Profiel 

Qua potentie en uitstraling valt veel te doen met de Paardenstallen. Het gebouw biedt niet 

alleen een alternatieve toegangspoort naar de tuinen van Broelkaai 6, ook als alleenstaande 

entiteit heeft de Paardenstallen een pak troeven. Daarnaast ligt de inschakeling in de brede 

en innovatieve werking op het eiland voor de hand. 

De Paardenstallen zijn een uitgelezen ruimte voor beeldend werk en bieden voldoende 

faciliteiten (esthetiek van het gebouw, technieken, sanitair …) om een ruim pakket aan events 

aan te kunnen.  

 Doelstellingen exploitatie 

Op vandaag biedt BuBOX jong opkomend talent de fysieke ruimte voor experiment, creatie, 

presentatie en de mentale ruimte voor het discours met het publiek.  

 Doelgroep  

 Prioritaire gebruikers  

1. vzw Musea 

is voor de paardenstallen de eerste prioritaire gebruiker. 

2. BuBOX 

3. Be-Part 

De Provinciale werking rond hedendaagse beeldende kunst die momenteel in Waregem 

huist is op zoek naar een nieuwe werkmethodiek.  

 Kalendermanagement 

Op vandaag zou de kalender voor de werking van BuBOX 100% zijn ingenomen. De 

toekomstverwachting is nog niet duidelijk. 
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6.  Broeltorens 

 

 Profiel (+ maxima bezetting) 

Ondanks de historische waarde en dus het unieke karakter van de torens zijn deze gebouwen 

de moeilijkste om te vermarkten. De eigenschappen van de gebouwen zijn daarin de 

belangrijkste factoren: moeilijk toegankelijk, slechte akoestiek, beperkte faciliteiten … 

 Doelstellingen exploitatie 

De mogelijke gebruiksopties moeten nog verder onderzocht worden. Hierbij zou onder meer 

gedacht kunnen worden aan een informatiecentrum. Ook het benutten voor receptie en 

presentaties is mogelijk  mits voldoende aanpassingen gepleegd kunnen worden. In de gebouw 

en vindt vooralsnog ook geen (semi-)permanente werking plaats.  

 Doelgroep  

Nog nader te bepalen. 

 Prioritaire gebruikers  

Nog nader te bepalen. 

 Kalendermanagement 

Nog nader te bepalen. 
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BIJLAGE 3. PRIORITAIRE GEBRUIKERS 

 

De prioritaire gebruikers voor Campus Kortrijk Buda zijn:  

1. Bepart 

2. Bubox 

3. Buda vzw 

4. Design regio 

5. Festival van Vlaanderen 

6. Howest 

7. Kunstencentrum 

8. Musea vzw 

9. Next vzw 

10. Passerelle 

11. Perplx 

12. Streekfonds.  
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BIJLAGE 4. VOORBEELD VAN EEN TARIEVENBLAD  

 

Status 
Uitgangspunt bij de exploitatie van Campus Buda is zoveel mogelijk de lijn van de fuifzaal in de exploitatie door 
te trekken. Campus Buda is evenwel op een aantal punten anders. Met name de interactie tussen AGB SOK en 
de huidige gebruikers en het handhaven van de inhoudelijke werking wordt hierbij zorgvuldig benaderd om 
voldoende draagvlak te krijgen. Bijgaand worden de uitgangspunten vermeld en het exploitatiemodel toegelicht 
met de hieruit resulterende tarieven per ruimte. 
 
Uitgangspunten exploitatie campus Buda  

- AGB SOK verzorgt de volledige dienstverlening (niet alleen onroerende verhuur) 
- AGB SOK tracht zoveel mogelijk BTW over de investeringen via de exploitatie te recupereren 
- Verplicht dranklevering via AGB SOK 
- Voortborduren op huidig gebruik prioritaire gebruikers  
- Neutrale exploitatie op basis contingent afspraken prioritaire gebruikers aangevuld met beperkte 

commerciële exploitatie 
- Jaarlijkse vroegboek datum contingenten voor prioritaire gebruikers voor volgend jaar 
- Basistarieven worden bepaald op basis van de gereserveerde contingenten en de kostprijs 
- Tarieven worden bepaald per ruimte per dagdeel op basis kostenstructuur 2018 
- Slechts 2 tarieven: commercieel tarief is basistarief plus een in het retributiereglement telkens nader 

vast te stellen commerciële toeslag  
- Aanpassingen (in overleg) compenseren binnen contingent 
- Extra gebruik separaat afrekenen  
- In de praktijk zijn dagelijks wijzigingen mogelijk in overleg mits vastgelegd en geregistreerd 
- Er vinden voor dagelijkse wijzigingen geen tussentijdse verrekeningen plaats, dit wordt bij de 

jaarafrekening meegenomen 
- Jaarlijks evalueren 

 
Indicatie Tarieven  
 
Kostprijs 
Op basis van de totale kosten in 2018 van de infrastructuur Campus Buda (ca € 743.000) en het huidige gebruik 
komen we op kostprijstarieven van gemiddeld ruim € 100 per m² op jaarbasis bij 100% bezetting. Het gemiddelde 
is niet bruikbaar omdat elk gebouw andere kosten kent en de bezetting zeer uiteenloopt. Zo zijn de kosten van 
Budascoop relatief hoger dan van de Budatoren, maar daar staat ook een andere kwaliteit van dienstverlening 
tegenover.  
 
Flankerend beleid 
Als we uitgaan van de huidige bijdragen die de stad levert ( ca.  € 528.000) voor de gebouwen en die in mindering 
brengen op de kosten resulteert nog ca. € 215.000. Als we tevens de drankomzet verdisconteren komen we voor 
de kostenverdeling naar de prioritaire gebruikers op circa € 130.000 excl btw op jaarbasis. Dit betekent dat naast 
de huidige bijdragen geen aanvullend flankerend beleid nodig zou zijn (tot 2022). 
 
Tarieven 
Op basis van het geprognotiseerde gebruik komen we dan uit op de volgende dagtarieven. In bijlage zijn de 
tarieven gedetailleerd weergegeven.  Indien de werkelijke, met de prioritaire gebruikers, overeen te komen 
contingenten sterk  afwijken van de prognose is wellicht nog een aanpassing nodig. Voor de Oranjerie en de 
Broeltorens zijn voor de prioritaire gebruikers geen tarieven vastgesteld.  
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Per gebruiker zou dit op basis van het geraamd  gebruik uitkomen op volgende indicatieve kosten: 

 
 
  

Globale tarieven campus Buda

pand m2 per dag per m2

budascoop 1777 249€                 51€              

budafabriek 2143 144€                 25€              

budatoren 785 72€                   34€              

broelkaai 6 1350 62€                   17€              

oranjerie 190 -€                  -€            

paardenstallen 520 24€                   17€              

broeltorens 200 -€                  -€            

sub 6965 550 29€              

Samenvatting gebruikers

commercieel 8.814€             

niet commercieel 5.365€             

horeca 4.999€             

Kunstenventrum 69.057€           

Passerelle 9.299€             

NEXT 4.497€             

FES Vl 1.704€             

Perplx 1.702€             

Design R 13.230€           

Vzw Buda 9.425€             

howest 15.972€           

Vzw Musea 9.336€             

streekfonds 1.211€             

Bepart 1.781€             

156.389€   

tarieven per 2018 incl Broelkaai 6
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Voorbeeld tarievenblad  
 

 
 

 

 

  

TARIEVENBLAD  CAMPUS BUDA

Dagtarief Dagtarief

Ruimte kosten na korting stad   kosten na korting  stad

100% 20% 100% 20%

budascoop  broelkaai 6  

Zaal 1 309,83€                 61,97€                   glv 34,24€             6,85€                    

Zaal 2 230,54€                 46,11€                   glv 22,82€             4,56€                    

Zaal 3 123,69€                 24,74€                   1e ver 45,65€             9,13€                    

Zaal 4 86,54€                   17,31€                   2e verd 22,82€             4,56€                    

Zaal 5 40,77€                   8,15€                      vleugel 91,30€             18,26€                  

Foyer 115,75€                 23,15€                   1e verd 91,30€             18,26€                  

Rotonde -€                        -€                        sub 308,13€          61,63€                  

Kantoor AGB Buda 40,56€                   8,11€                      oranjerie -€                 -€                      

Kantoor Passerelle 56,91€                   11,38€                   glv -€                 -€                      

Kantoor Kunstencentrum Buda 141,48€                 28,30€                   sub  -€                      

Keuken 62,23€                   12,45€                   paardenstallen -€                 -€                      

Artiestenfoyer 34,49€                   6,90€                      glv 118,69€          23,74€                  

Technische berging -€                        -€                        sub 118,69€          23,74€                  

Dakterras -€                        -€                        broeltorens -€                 -€                      

sub 1.242,79€             248,56€                 noord -€                 -€                      

budafabriek -€                        -€                        zuid -€                 -€                      

Inkom -€                        -€                        sub -€                 -€                      

Ontvangst /horeca 55,34€                   44,27€                   

Vijfhoek 44,25€                   8,85€                      

Conferentieruimte 1 27,35€                   5,47€                      

Conferentieruimte 2 33,15€                   6,63€                      

Atelier 1 86,88€                   17,38€                   

Atelier 2 39,05€                   7,81€                      

Atelier 3 49,80€                   9,96€                      

Passerelle Niveau 1 49,73€                   9,95€                      

Atelier 4 122,53€                 24,51€                   

Passerelle Niveau 2 46,80€                   9,36€                      

sub 554,87€                 144,18€                 

budatoren -€                        -€                        

Studio 0 67,18€                   13,44€                   

Studio 1 67,18€                   13,44€                   

Studio 2 54,75€                   10,95€                   

Studio 3 54,75€                   10,95€                   

Studio 4 63,04€                   12,61€                   

Studio 5 54,29€                   10,86€                   

sub 361,20€                 72,24€                   
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BIJLAGE 5. ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
INHOUD 
 
 
 
ALGEMEEN 2 
ARTIKEL 1. VOORWERP  2 
ARTIKEL 2. BENAMING VAN RUIMTES DIE TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN MET DIENSTVERLENING 2 
  
DIENSTVERLENING EN FINANCIËLE AFSPRAKEN 2 
ARTIKEL 3. TERBESCHIKKINGSTELLING MET DIENSTVERLENING 2 
ARTIKEL 4. DIENSTEN IN EXCLUSIEF BEHEER VAN AGB SOK  4 
ARTIKEL 5. FACTURATIE, BETALINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 4 
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ARTIKEL 6. VOORBOEKMOMENT – OPTIE – BOEKINGSDOCUMENT – DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  4 
 
VOORAFGAANDELIJK AAN HET SLUITEN VAN EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  4 
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ARTIKEL 21. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  10 
 
ANNULERING EN ONTBINDING 10 
ARTIKEL 22. ANNULERING 10 
ARTIKEL 23. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 11 
 
CONTRACTUELE RELATIES EN GESCHILLEN 11 
ARTIKEL 24. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 11 
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ALGEMEEN 

 
ARTIKEL 1. VOORWERP 
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (‘AGB SOK’) stelt één of meerdere ruimtes – desgevallend 
met materialen – ter beschikking van de GEBRUIKER, die er op eigen initiatief en verantwoordelijkheid activiteiten en/of 
evenementen in kan organiseren (zoals recepties, banketten, voorstellingen, beurzen, congressen, conferenties, fuiven …), 
en dit steeds mét bijhorende dienstverlening van AGB SOK.  
 
ARTIKEL 2. BENAMING VAN RUIMTES DIE TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN MET DIENSTVERLENING 
CAMPUS KORTRIJK BUDA omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening:  

1. BUDASCOOP:  
ZAAL 1 (capaciteit: 270 personen)/ ZAAL 2 (capaciteit: 110 personen)/ ZAAL 3 (capaciteit: 150 personen)/ ZAAL 4 
(capaciteit: 96 personen)/ ZAAL 5 (capaciteit: 45 personen)/ BUDABAR (capaciteit: 120 personen)  

2. BUDATOREN:  
STUDIO 0 (capaciteit: 80 personen) / STUDIO 1 (capaciteit: 80 personen)/ STUDIO 3 (capaciteit: 60 personen)/ 
STUDIO 4 (capaciteit: 50 personen)/ STUDIO 5 (capaciteit: 50 personen) 

3. BUDAFABRIEK:  
CONFERENTIERUIMTE 1 (capaciteit: … personen)/ CONFERENTIERUIMTE 2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.1 
(capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.2 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 2.3 (capaciteit: … personen)/ ATELIER 3.1 
(capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 1 (capaciteit: … personen)/ PASSERELLE op niveau 2 (capaciteit: … 
personen) 

4. BROELKAAI 6:  
ORANJERIE (capaciteit: … personen) 

5. PAARDENSTALLEN (capaciteit: … personen) 
6. BROELTORENS:  

TOREN RECHTS (capaciteit: … personen)/ TOREN LINKS (capaciteit: … personen) 
CAMPUS KORTRIJK WEIDE omvat volgende gebouwen en ruimtes die ter beschikking kunnen worden gesteld met 
dienstverlening: 

1. FUIFZAAL:  
GROTE FUIFZAAL (capaciteit: 1200 personen) (op te splitsen in FUIFZAAL LINKS (capaciteit: 600 personen) en 
FUIFZAAL RECHTS (capaciteit: 600 personen)) 

2. FOYER: (capaciteit: 240 personen) 
Bij de terbeschikkingstelling van voormelde ruimtes wordt steeds toegang, sanitair, nooduitgangen en dergelijke begrepen. 
De terbeschikkingstelling met dienstverlening heeft betrekking op het gebruik van voormelde ruimtes, alsook op de 
bijhorende dienstverlening zoals uitdrukkelijk benoemd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Behoudens 
andersluidende, uitdrukkelijke overeenkomst maken andere ruimtes geen deel uit van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. 
Om elke verwarring te vermijden, mag de GEBRUIKER in de omgang met zowel AGB SOK als derden, uitsluitend de hierboven 
geciteerde benamingen gebruiken. Echter, dit kan slechts om de plaats aan te duiden waar de door hem georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen plaatsvinden. Elk ander gebruik van de naam of afbeelding van de verschillende entiteiten 
van ‘AGB SOK’ of de betrokken gebouwen (met uitzondering van indoor foto’s van eigen activiteiten en/of evenementen), 
moet het voorwerp uitmaken van een expliciete aanvraag bij AGB SOK. Het is in elk geval verboden voormelde benamingen 
op een zodanige wijze te gebruiken dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het betrokken activiteiten en/of 
evenementen worden ingericht door de exploitant van de betrokken ruimtes of door ‘Stad Kortrijk’, hetzij in samenwerking 
met of onder bescherming van voornoemde.  
 

DIENSTVERLENING EN FINANCIËLE AFSPRAKEN 

 
ARTIKEL 3. TERBESCHIKKINGSTELLING MET DIENSTVERLENING 
De prijs voor de terbeschikkingstelling met dienstverlening omvat het gebruik van de ruimtes die er uitdrukkelijk het voorwerp 
van zijn, evenals de volgende basisdiensten : 

 terbeschikkingstelling van de gemeenschappelijke zones; 
Het betreft hier onder meer onthaal, (toe)gangen, noodwegen …  

 terbeschikkingstelling van het aanwezige meubilair; 
Het betreft hier de terbeschikkingstelling conform de uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Achteraf plaatst de 
GEBRUIKER het gebruikte meubilair terug in de oorspronkelijke opstelling.  
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 verwarming 
De kosten voor de verwarming van de ruimtes, die ter beschikking van de GEBRUIKER worden gesteld, zijn 
inbegrepen in het basistarief. AGB SOK zorgt voor de besturing van de verwarmingsinstallaties. Hierbij zal maximaal 
rekening worden gehouden met de richtlijnen van de GEBRUIKER.  

 elektriciteit 
De kosten van het elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in het basistarief, voor zover deze binnen een ‘normaal 
verbruik’ vallen. ‘Abnormaal verbruik’ blijkt uit het inplantingsplan overeenkomstig artikel 7 en wordt op voorhand 
besproken met de GEBRUIKER. 

 eindschoonmaak  
De GEBRUIKER is verplicht het afval van de inrichting en versiering van de ruimtes (hout, tapijt, karton …) en afval 
van de activiteiten en/of evenementen zelf (bekers, promotiemateriaal …) op eigen initiatief en op eigen kosten te 
verwijderen. De ruimtes dienen schoongeveegd achtergelaten te worden zodat de ruimtes met de gebruikelijke 
schoonmaaktoestellen kunnen worden schoongemaakt.  
De GEBRUIKER kan andere afspraken maken met het AGB SOK in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Indien 
hierover echter geen andere afspraken werden gemaakt, en de GEBRUIKER laat na de ruimtes proper achter te 
laten  overeenkomstig deze bepaling, wordt het nodige gedaan door AGB SOK met toepassing van de geldende 
tarieven, alsook van een forfaitaire schadevergoeding, dit omdat het AGB SOK niet de nodige maatregelen heeft 
kunnen nemen om dit te organiseren en er onverwacht en dringend poetswerk moet gebeuren teneinde de 
betrokken ruimtes terug proper te maken voor volgende terbeschikkingstellingen met dienstverlening.  

 Billijke vergoeding 
In de FUIFZAAL is de Billijke Vergoeding, inclusief dansgelegenheid, inbegrepen in het basistarief.  
In de BUDASCOOP, BUDAFABRIEK en BUDATOREN is de Billijke Vergoeding inbegrepen in het tarief voor zover de 
activiteiten en/of evenementen zonder dansgelegenheid worden georganiseerd. Indien er in deze gebouwen een 
dansgelegenheid wordt georganiseerd moet er door de GEBRUIKER rechtstreeks met de Billijke Vergoeding een 
aparte regeling worden getroffen.  
In geval de GEBRUIKER beslist om muziek (voor- of achtergrond) te laten (af)spelen, moet de GEBRUIKER contact 
opnemen met AGB SOK. Bovendien moet de GEBRUIKER contact opnemen met SABAM voor het bekomen van de 
toelating en het rechtstreeks regelen van de auteursrechten die eraan verbonden zijn.  
Het AGB SOK kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele ontbreken van een 
overeenkomst voor de Billijke Vergoeding of SABAM, of in geval van een onvolledige of ontoereikende dekking voor 
de Billijke Vergoeding of SABAM.  

 Safe Party Zone 
Safe Party Zone zit in het basistarief voor de FUIFZAAL. De reglementen dienaangaande, en de aanwijzingen van het 
AGB SOK zijn verplicht te volgen.  

Worden onder meer afzonderlijk doorgerekend aan de GERBUIKER: 

 Technische prestaties en materialen;  

 Abnormaal verbruik elektriciteit; 

 Bijkomende schoonmaak; 
Tarief afhankelijk in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST vastgelegd of niet 

 Dranken en spijzen; 
Dranken en spijzen moeten verplicht afgenomen worden bij het AGB SOK, tenzij andersluidende overeenkomst.  

 Beschadigingen; 
Beschadigingen aan de ter beschikking gestelde goederen (roerende, onroerende en materieel) zullen aangerekend 
worden aan de GEBRUIKER op basis van de door de PARTIJEN tegensprekelijk opgestelde plaatsbeschrijving (artikel 
12). De GERBUIKER wordt aangespoord om zich voldoende te laten verzekeren.  

 Kosten ontstaan door de toepassing van maatregelen getroffen in het belang van goede orde en veiligheid; 

 Belastingen rechtstreeks inherent aan de activiteiten en/of evenementen; 

 alle andere kosten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opbouw, ontruiming en realisatie van de 
activiteiten en/of evenementen. 

Informatie over de tarieven en de beschikbaarheid van de betrokken ruimtes kan de GEBRUIKER raadplegen op de website 
van het AGB SOK. 
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ARTIKEL 4. DIENSTEN IN EXCLUSIEF BEHEER VAN AGB SOK  
Bepaalde diensten zijn in exclusief beheer van AGB SOK en dient de GEBRUIKER exclusief af te nemen bij AGB SOK, tenzij 
andersluidende overeenkomst. Het betreft dranken en spijzen, technieken (afhankelijk van de accommodatie), 
eindschoonmaak, internet en telefonie, herstel van vastgestelde schade na beëindiging van de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening.  
 
ARTIKEL 5. FACTURATIE, BETALINGEN EN VERWIJLINTERESTEN 
Bij ondertekening van het BOEKINGSDOCUMENT wordt een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 20% van de totale 
waarde van de geboekte dienstverlening, dit met een minimum van 40 euro. Bij het sluiten van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST wordt een voorschotfactuur opgemaakt van 50% van de totale waarde van de geboekte 
dienstverlening, met een minimum van 40 euro. De slotfactuur met een afrekening wordt opgemaakt van zodra het verbruik 
en alle andere elementen die nodig zijn voor de eindfactuur, gekend zijn.  
Alle bedragen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturen zijn betaalbaar 1 maand na factuurdatum, eveneens 
tenzij anders vermeld. In geval van niet-tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest 
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke verwijlinterest. Er zal ook een administratieve kost aangerekend worden van 10 euro 
per document. 
Een klacht betreffende een factuur, om het even welke, kan slechts ontvankelijk zijn en in aanmerking worden genomen 
indien hij schriftelijk gesteld is en binnen de betalingstermijn van de factuur is ingediend.  
 

HET BOEKEN VAN EEN ACTIVITEIT EN/OF EVENEMENT  

 
ARTIKEL 6. VOORBOEKMOMENT – OPTIE – BOEKINGSDOCUMENT – DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  
CAMPUS KORTRIJK WEIDE 
Voor wat betreft de FUIFZAAL organiseert AGB SOK éénmaal per jaar een VOORBOEKMOMENT waarbij de prioritaire 
GEBRUIKERS als eerste toegang krijgen tot de boekingskalender van de betrokken ruimtes in de FUIFZAAL. De categorieën 
van prioritaire GEBRUIKERS, alsook de datum en het verloop van het VOORBOEKMOMENT wordt beschreven op de website 
van het AGB SOK. Na het VOORBOEKMOMENT kunnen aanvragen voor boekingen door prioritaire en andere GEBRUIKERS 
gebeuren via het online-systeem van het AGB SOK.  
CAMPUS KORTRIJK BUDA EN CAMPUS KORTRIJK WEIDE  
Voor alle ruimtes geldt dat elke boeking wordt vastgelegd in een BOEKINGSDOCUMENT dat op straffe van verval van de 
boeking (en alle bijhorende afspraken) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ondertekend moet worden terugbezorgd aan 
het AGB SOK. Zolang partijen het BOEKINGSDOCUMENT niet hebben ondertekend, is sprake van een niet-bindende OPTIE, 
die maximum 30 kalenderdagen kan worden aangehouden, waarna het van rechtswege als niet-bestaande wordt beschouwd.  
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, 
organiseert AGB SOK in de voormelde periode, tussen de plaatsing van de OPTIE en de ondertekening van het 
BOEKINGSDOCUMENT, een intakeprocedure van de GEBRUIKER. Tijdens die intakeprocedure wordt de aanvraag gescreend. 
Deze screening kan tot gevolg hebben dat bijkomende voorwaarden worden opgelegd aan de GEBRUIKER aangaande zijn 
activiteiten en/of evenementen.  
Ten laatste twee maand vóór de activiteiten en/ of evenementen én voorafgaandelijk aan het publiek aankondigen van de 
activiteiten en/of evenementen, dienen alle afspraken met betrekking tot de terbeschikkingstelling met dienstverlening in 
een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te worden vastgelegd. Niet-ondertekening van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ten laatste twee maand voor de activiteiten en/of evenementen wordt aanzien als een 
annulering van de activiteiten en/of evenementen, en geeft de toepassing van de bepalingen inzake annulering tot gevolg 
(zie artikel 22).  
Het BOEKINGSDOCUMENT en de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST zijn pas definitief aanvaard door AGB SOK – en kunnen 
dus pas in werking treden – na ondertekening ervan door alle PARTIJEN.  
 

VOORAFGAANDELIJK AAN HET SLUITEN VAN EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  

 
ARTIKEL 7. INPLANTINGSPLAN 
Om redenen met betrekking tot veiligheid en technische specificaties kan een inplantingsplan worden gevraagd aan de 
GEBRUIKER met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen. Die mogelijkheid wordt voorzien in het 
BOEKINGSDOCUMENT.  
Voor de opmaak van het INPLANTINGSPLAN gebruikt de GEBRUIKER een basisplan van de ruimtes van AGB SOK waarop alle 
(nood)uitgangen en de brandblusinstallaties aangeduid staan.  Bij het opmaken van het INPLANTINGSPLAN en de inrichting 
van de ruimtes dient de GEBRUIKER er op toe te zien dat voorliggende algemene voorwaarden gerespecteerd worden, en in 
het bijzonder artikel 13 betreffende de inrichting en versiering van de ruimtes. 
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Het ontwerp van het INPLANTINGSPLAN wordt ten laatste 1 maand voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST (en dus uiterlijk 3 maand voorafgaandelijk aan de activiteiten en/of evenementen) ter 
goedkeuring overgemaakt aan AGB SOK. Het AGB SOK kan eisen dat aan het betrokken inplantingsplan of aan de uitvoering 
van het inplantingsplan ter plaatse, wijzigingen worden aangebracht die zij nuttig oordeelt voor de eerbiediging van de 
voorschriften en de reglementeringen. Dit kan onder meer gaan over beschermingsmaatregelen die zich opdringen in functie 
van de aard van de activiteiten en/of evenementen, zoals het aanleveren van supplementaire draagbare blusapparaten. 
Desgevallend wordt ook de security aangeduid op het INPLANTINGSPLAN. 
 
ARTIKEL 8. SAFE PARTY ZONE EN EVENEMENTENFICHE 
Afhankelijk van het openbaar karakter van de activiteiten en/of evenementen, en sowieso voor fuiven en optredens, zal het 
systeem SAFE PARTY ZONE opgelegd worden. Alle informatie omtrent SAFE PARTY ZONE kan digitaal opgevraagd worden via 
een link op de website van het AGB SOK. Het al dan niet toepassen van het SAFE PARTY ZONE-systeem wordt vastgelegd in 
het BOEKINGSDOCUMENT. 
Afhankelijk van het karakter van de activiteiten en/of evenementen kan voorafgaandelijk aan het tekenen van een 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST aan de GEBRUIKER gevraagd worden om onder meer een EVENEMENTENFICHE in te 
vullen. Om redenen met betrekking tot de veiligheid en technische specificaties van de activiteiten en/of evenementen 
kunnen bijkomende maatregelen worden opgelegd aan de GEBRUIKER. Alle bijkomende interne veiligheidsvoorschriften 
opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de lokale brandweer of AGB SOK dienen te worden nageleefd.  
 
ARTIKEL 9. PUBLICITEIT 
Alle publiciteit in de ruimtes die worden geëxploiteerd door AGB SOK, wordt verzorgd door het AGB SOK. AGB SOK verbiedt 
elke affichage in de ter beschikking gestelde ruimtes. De GEBRUIKER heeft geen enkel recht op publiciteit binnen de ter 
beschikking gestelde ruimtes en ziet er op toe dat geen enkele affiche van de betrokken activiteiten en/of evenementen 
wordt geplakt in strijd met deze voorwaarden.  
Door de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geeft de GEBRUIKER aan AGB SOK de toestemming om 
gedurende de activiteiten en/of evenementen foto’s te nemen. AGB SOK op zijn beurt verbindt er zich toe deze foto’s enkel 
te gebruiken ter promotie van AGB SOK en haar RUIMTES.  
 

DE EIGENLIJKE ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 

 
ARTIKEL 10. ACTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN VAN DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER mag in de ter beschikking gestelde ruimtes enkel die activiteiten en/of evenementen organiseren die 
uitdrukkelijk vermeld zijn in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER dient er van bij het eerste contact met 
het AGB SOK nadrukkelijk naar te verwijzen, en de activiteiten en/of evenementen dienen als dusdanig te worden opgenomen 
in de aanvraag. Het AGB SOK (raad van bestuur) behoudt zich het recht voor om een GEBRUIKER te weigeren via een 
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing kan geenszins aanleiding geven tot een schadevergoeding.  
Als de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER een ander karakter blijken te hebben dan hetgeen werd opgegeven 
in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, heeft het AGB SOK het recht de activiteiten en/of evenementen (of delen ervan) 
te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding voor de GEBRUIKER. In dergelijk geval is de bepaling inzake annulering 
van toepassing (artikel 22).  
Het AGB SOK is gerechtigd in haar ruimtes tegelijkertijd diverse activiteiten en/of evenementen te (laten) organiseren. Dit 
kan enkel in de mate dat dit de activiteiten en/of evenementen van de GEBRUIKER niet onmogelijk maakt. Bovendien wordt 
dit op voorhand met de betrokken GEBRUIKERS besproken. 
 
ARTIKEL 11. BEZETTING 
De bezetting van de ruimtes die met dienstverlening ter beschikking worden gesteld, wordt slechts toegelaten op de data en 
tijdstippen vastgesteld in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. Tegen het ontruimingsmoment moeten de ter beschikking 
gestelde ruimtes en hun omgeving volledig ontruimd zijn. Een kortere bezetting geeft geen enkel recht op prijsvermindering. 
Een langere bezetting daarentegen zal aanleiding geven tot een supplement berekend pro rata temporis. Dit kan uiteraard 
slechts in de mate dat de betrokken ruimte beschikbaar is en mits uitdrukkelijk akkoord van AGB SOK.  
De GEBRUIKER moet de bewaking verzekeren van de ruimtes die het voorwerp uitmaken van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST gedurende de volledige duur van de bezetting, zowel overdag als ’s nachts. AGB SOK 
kan nooit als bewaarnemer worden beschouwd van goederen van de GEBRUIKER (of derden die met de GEBRUIKER 
samenwerken in welke hoedanigheid ook) en kan dan ook geenszins aangesproken worden voor de gebeurlijke verliezen van 
of schade aan deze goederen. Desgewenst kan de GEBRUIKER de betrokken goederen laten verzekeren. 
AGB SOK houdt zich het recht voor om na de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST veranderings-, 
herstellings- en inrichtingswerken uit te voeren in de betrokken ruimtes, zonder dat de terbeschikkingstelling met 
dienstverlening van de ruimtes door de GEBRUIKER in gevaar wordt gebracht. AGB SOK zal hiervoor contact opnemen met 
de GEBRUIKER om te uit te leggen welke aanpassingen doorgevoerd worden. De GEBRUIKER kan geen aanspraak maken op 
eender welke schadevergoeding omwille van wijzigingen die hierdoor aangebracht worden aan de terbeschikkinggestelde 
ruimtes.  
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Indien AGB SOK de voorziene ruimte(s) of de voorziene dienst(en) op de voorziene dag en/of het voorziene uur, wegens een 
geval van overmacht onmogelijk ter beschikking kan stellen of kan leveren aan de GEBRUIKER, blijft haar 
verantwoordelijkheid strikt beperkt tot het terugbetalen van de door de GEBRUIKER vooraf gestorte sommen. AGB SOK zal 
in elk geval de nodige maatregelen nemen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.  
 
ARTIKEL 12. PLAATSBESCHRIJVING 
Op de in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorziene tijdstippen wordt door PARTIJEN een plaatsbeschrijving 
opgemaakt. Indien de GEBRUIKER verzuimt te komen of zich te laten vertegenwoordigen, wordt de plaatsbeschrijving geacht 
te zijn opgemaakt op tegensprekelijke wijze en wordt de GEBRUIKER geacht onherroepelijk te verzaken aan enige betwisting 
ervan.  
Behoudens de vaststellingen vermeld op de plaatsbeschrijving, erkent de GEBRUIKER de ruimtes in goede staat van 
onderhoud te hebben ontvangen. De GEBRUIKER zal verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade die wordt berokkend 
aan de ter beschikking gestelde goederen en materialen tijdens de bezetting van de ruimtes.  
AGB SOK zal desgevallend de aangerichte schade herstellen en het bedrag van de kosten factureren aan de GERBUIKER. 
Hetzelfde geldt voor de kosten met betrekking tot het ontruimen van de ruimtes. 
 
ARTIKEL 13. INRICHTING EN VERSIERING RUIMTES 
Bij de inrichting van de ruimte met het oog op de activiteiten en/of evenementen moet de GEBRUIKER steeds rekening 
houden met de volgende richtlijnen: 
Voor aanvang van de activiteiten en/of evenementen 

- Het gebruik van eventuele elektrische installaties dient vooraf gemeld te worden. De GEBRUIKER dient er eveneens 
voor te zorgen dat deze elektrische installaties en de aansluitingen, de nodige keuringen hebben en voldoen aan 
alle reglementen ter zake, en dit vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Elke installatie die niet 
voldoet aan de gestelde eisen wordt geweigerd, zonder verhaal tegenover AGB SOK, en dient aangepast te worden 
vóór de opening van de activiteiten en/of evenementen. Zo niet behoudt AGB SOK zich het recht om de opening 
van de activiteiten en/of evenementen te verdagen tot de installatie is goedgekeurd. 

- Voorafgaand aan het ondertekenen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST moet de toestemming worden 
gevraagd aan AGB SOK voor het plaatsen van keukeninstallaties. Indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming werd 
verleend kunnen keukeninstallaties uitsluitend op elektrische energie werken. Een gekeurd draagbaar 
brandblusapparaat van 5 kg CO2 moet in haar nabijheid opgesteld zijn. Bovendien dient de vloer in de keukenruimte 
met beschermende vloerbekleding te worden bedekt. Frituurpannen en toestellen die werken op butaan of 
propaan zijn in de gebouwen niet toegestaan. 

- Bij het uitstallen van motoren met interne verbranding dient de GEBRUIKER de technische dienst van AGB SOK 
hiervan op de hoogte te brengen teneinde een afvoer van de verbrande gassen te bekomen. 
Op de aanvraag dienen de volgende punten vermeld te worden: 

o alle technische gegevens van de motor; 
o de ligging en de overwogen aanpassing; 
o de aard van de materialen; 
o vermogen van de apparaten die op de motor aangesloten zijn. 

- AGB SOK geeft, in samenwerking met de bevoegde brandweer, toestemming tot het ontsteken van de motoren. 
Noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen opgelegd worden. 

Tijdens de bezetting van de ruimtes 
- Tijdens de opbouw, tijdens de activiteiten en/of evenementen, en tijdens de afbouw moeten de ruimtes 

genummerd of benoemd worden zoals op het INPLANTINGSPLAN (ook desgevallend de compartimenten). 
-  Op geen enkel moment mag er een belemmering ontstaan voor het zicht op of de toegang tot de nooduitgangen, 

blusinstallaties of doorgangen. Tijdens de openingsuren van de activiteiten en/of evenementen mogen de 
nooddeuren niet op slot zijn en moeten die onmiddellijk kunnen geopend worden. 

- Op geen enkel moment mag een belemmering ontstaan voor het normaal functioneren van verwarming en 
ventilatie. 

-  De GEBRUIKER dient rekening te houden met de bestaande situatie voor alle aansluitingen op het net van 
elektriciteit, gas, water … 

- De GEBRUIKER dient er op toe te zien dat er op geen enkele wijze schade wordt toegebracht aan de betrokken 
ruimtes, hinder wordt veroorzaakt voor de exploitatie, of personen en/of goederen in gevaar worden gebracht 
(rechtstreeks of onrechtstreeks).   

- In geen geval kunnen gaten geboord of geschroefd worden. Het wordt de GEBRUIKER verboden om spijkers, nagels, 
kleefband of enige andere dingen aan te brengen op de muur zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
AGB SOK.   
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- De GEBRUIKER dient voor alle inrichting brandvrij (gemaakt) materiaal te gebruiken; 
o Gebruik van verf 

Olieverven, lakken of andere bedekkingen die dezelfde brandrisico’s vertonen, zijn uitsluitend toegestaan 
op materialen van het type A1. 

o Verplichte materialen 
Bij opbouw van eender welke constructie mag enkel gebruik worden gemaakt van twee materialen: 
1. Vervaardigd van het type A0 en A1 met norm NBN 21-203 
2. bestaande uit natuur-, samengesteld- of geagglomereerd hout met een minimumdikte van 15mm. 

Alle gebruikte materialen zijn voorzien van een certificaat waarin de brandvrijheid van het materiaal bevestigd 
wordt. 
Indien het materiaal brandvrij gemaakt werd, dienen de volgende punten vermeld te worden op het certificaat: 

1. de aard van de gebruikte producten en de behandelingsdatum; 
2. de werkzaamheidsduur van de behandeling en de eventueel te treffen voorzorgsmaatregelen om 

deze werkzaamheidsduur te behouden. 
AGB SOK of de bevoegde brandweer kan steeds dit certificaat ter controle eisen. 

- Vrij hangende decoratiematerialen, gordijnen, velum e.d. mogen gebruikt worden indien de organisator tevens met 
de volgende punten rekening houdt: 

o de materialen moeten gewaarborgd brandvrij zijn; 
o ze moeten verwijderd zijn van elke warmtebron. 

- Alle eventuele tijdelijke constructies moeten volledig zelfdragend zijn zonder ophanging aan en steun tegen muren 
en plafonds. Afwijkingen zijn enkel mogelijk op verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER en mits voorafgaande 
goedkeuring van AGB SOK. een verzoek tot afwijking wordt ten laatste twee weken voor het ondertekenen van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voorgelegd aan AGB SOK, met vermelding van alle details die een volledig 
beeld schetsen van het voorwerp van de aanvraag.  

- Alle constructies voor tijdelijk gebruik zoals o.m. podia en tribunes, worden opgebouwd met materialen van het 
type A2, die in goede staat verkeren. Houten vloeren, trappen en andere elementen zijn stevig verbonden met 
elkaar. 
De vrije ruimtes onder podia, tribunes, e.d. mogen noch toegankelijk zijn voor het publiek, noch brandbaar 
materiaal bevatten. De constructie moet een draagkracht hebben die ruim voldoende is om de voorwerpen of 
personen waarvoor ze bestemd zijn, te kunnen dragen. Constructies zoals tribunes, stellingen, trappen, 
takelinstallaties … moeten worden opgetrokken in materialen die gekeurd zijn door een erkend controlebureau. 
Indien AGB SOK dit nodig acht in het kader van de veiligheid, zullen deze constructies ter plaatse moeten worden 
gecontroleerd door een erkend controlebureau.  

- Verpakkingen dienen buiten de gebouwen (of mits schriftelijke toestemming in afzonderlijke ruimtes) opgeslagen 
te worden. Afval, papier, karton en ander brandbaar materiaal, bestemd voor afval, dient regelmatig ontruimd te 
worden uit de ruimtes en hun omgeving. Kisten, vaten en verpakkingen mogen zich niet in of achter de constructies 
bevinden. Verpakkingen, die geen inhoud meer bevatten, moeten onmiddellijk verwijderd worden. 
Indien de GEBRUIKER of derden waarmee de GERBUIKER samenwerkt zich niet aan de regels houdt, heeft AGB SOK 
het recht om zelf het afval en de verpakkingen te verwijderen. Dit gebeurt op kosten en op risico van de GEBRUIKER. 

- Explosieve en licht ontvlambare artikelen mogen niet tentoongesteld worden. Opblaasbare ballonnen met 
brandbaar of giftig gas mogen binnen de gebouwen noch tentoongesteld, noch uitgedeeld worden. 

- Het is verboden gasflessen met giftige of brandbare gassen te stockeren in de overdekte ruimtes: butaan- of 
propaangasflessen zijn verboden! 

- Voor activiteiten en/of evenementen waarbij aarde, zand, keien e.a. binnen worden gebruikt, moeten speciale 
voorzieningen getroffen worden om vervuiling van rioleringen, waterafvoer, kabelgoten e.d. te vermijden. Deze 
voorzieningen zijn ten laste van de GEBRUIKER. Daarnaast wordt speciale aandacht gevraagd voor de volledige 
verwijdering ervan met inbegrip van het stof. Om deze supplementaire schoonmaak uit te voeren, dient de 
GEBRUIKER beroep te doen op de door AGB SOK bevoegd verklaarde diensten. 

- De GEBRUIKER dient alle voorschriften betreffende de activiteiten en/of evenementen na te leven (zoals 
beschreven in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, de algemene voorwaarden, en alle andere afspraken tussen 
PARTIJEN met betrekking tot de betrokken activiteiten en/of evenementen). De aandacht van de GEBRUIKER wordt 
er speciaal op gevestigd dat het niet-naleven van deze aanwijzingen hem bloot stelt aan het risico om op eigen 
kosten zijn constructies te moeten afbreken en te herbouwen. 
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ARTIKEL 14. VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE NEMEN DOOR DE GEBRUIKER 
De GEBRUIKER verbindt zich er toe het veiligheidsplan, het evacuatieplan en de afspraken van de vergaderingen voor 
veiligheid, georganiseerd ter gelegenheid van de betreffende activiteiten en/of evenementen, na te leven.  
Ten laatste 1 maand voor de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  De plannen en het draaiboek met betrekking tot de activiteiten en/of evenementen; 
- De lijst van aannemers, onderaannemers en exposanten met wie de GEBRUIKER samen werkt of wenst samen te 

werken en van hun eventuele onderaannemers;  
Bij aanvang van de activiteiten en/of evenementen zal de GEBRUIKER in het bezit zijn van de volgende gegevens: 

-  Een kopie van alle verslagen die door een controleorganisme moeten worden afgeleverd (onder andere een keuring 
van de elektrische aansluitingen); Het AGB SOK laat jaarlijkse een controle van de ophangingen uitvoeren door een 
erkend keuringsorganisme. 

Indien AGB SOK vaststelt dat de GEBRUIKER zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, dan kan AGB SOK de GEBRUIKER de 
toegang tot de inrichting van AGB SOK ontzeggen en/of zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de GEBRUIKER. 
De GEBRUIKER zal de wetgevingen en veiligheidsvoorschriften doen naleven door zijn onderaannemers en door derden die 
deelnemen aan de door de GEBRUIKER georganiseerde activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER is steeds gehouden 
elke inbreuk door een van zijn (onder)aannemers of derden onmiddellijk te melden aan AGB SOK. Het AGB SOK is gerechtigd 
een dergelijke derde de toegang tot de ruimtes van AGB SOK te ontzeggen wanneer deze partij de veiligheidsverplichtingen 
niet of gebrekkig naleeft. 
De GEBRUIKER is gehouden om gedurende de volledige duur van de door hem georganiseerde activiteiten en/of 
evenementen zich te verzekeren van voldoende EHBO-voorzieningen die te verwachten zijn voor de schaal van de activiteiten 
en/of evenementen. Voor de FUIFZAAL is er een specifieke ruimte beschikbaar als EHBO-post.  
 
ARTIKEL 15. VRIJE TOEGANG EN DOORGANG  
De GEBRUIKER noteert dat alle personen die in het bezit zijn van een permanente toegangskaart of badge van AGB SOK, de 
fuifcoach en de veiligheidsdiensten het recht hebben de ter beschikking gestelde ruimtes te betreden zonder inkomgeld te 
betalen indien zij ter plaatse zijn voor de uitoefening van de taken waarvoor ze de toegangskaart of badge hebben gekregen.  
De GEBRUIKER moet op elk ogenblik vrije toegang verlenen tot de gebouwen van AGB SOK aan de voertuigen van leveranciers, 
concessionarissen en technische diensten van AGB SOK, wel te verstaan dat AGB SOK erover zal moeten waken de 
bewakingsdienst van de GEBRUIKER te verwittigen welke leveranciers en technische diensten van deze vrije toegang gebruik 
mogen maken.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

 
De GERBUIKER is verantwoordelijk voor het goed verloop van de activiteiten en/of evenementen, zowel voor zichzelf, als 
voor de door hem ingeschakelde (onder)aannemers en andere derden.  
 
ARTIKEL 16. NALEVING GELDENDE WETGEVING 
Uiteraard is de GEBRUIKER gehouden alle geldende wetgeving te respecteren die van toepassing is bij de organisatie van 
zijn/haar activiteiten en/of evenementen, zoals onder meer:  

- De welzijnswetgeving;  
De GEBRUIKER zal AGB SOK steeds de nodige informatie geven betreffende eventuele risico's voor het welzijn op 
het werk, alsmede de preventiemaatregelen voor de activiteiten en/of evenementen, voor zover deze relevant 
kunnen zijn voor de exploitatie door AGB SOK. 

- Rookverbod;  
In alle ruimtes en doorgangen van AGB SOK geldt er een algemeen rookverbod. De GEBRUIKER verplicht zich ertoe 
dit aan alle medewerkers, contractanten en derden te melden en dit rookverbod te doen naleven gedurende het 
volledige traject van de activiteiten en/of evenementen (m.a.w. vanaf de start van de opbouw van de activiteiten 
en/of evenementen tot en met de beëindiging van de ontruiming). 

- Wetgeving inzake alcohol;  
De GEBRUIKER moet toezien dat de wetgeving inzake alcohol gerespecteerd wordt. Zo dient de GEBRUIKER er – 
zowel bij verkooppunten als bij verbruik in de ter beschikking gestelde ruimtes – op toe te zien dat de 
leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren wordt nageleefd  (geen alcohol voor -16 
jarigen, geen sterke drank voor -18 jarigen). Dranken mogen in elk geval niet worden geschonken, aangeboden of 
meegenomen buiten de daartoe voorziene ruimtes. 
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- Wetgeving inzake verdovende middelen; 
Het gebruik evenals het binnenbrengen van verdovende middelen in de ter beschikking gestelde ruimtes is ten 
strengste verboden. Indien bij controle door bevoegde instanties overtredingen worden vastgesteld, vallen deze 
volledig onder de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER. 

- Wetgeving inzake geluidsnormen; 
De GEBRUIKER waakt erover dat zijn activiteiten en/of evenementen geen overschrijding veroorzaken van de 
geluidsnormen, geldend voor de ter beschikking gestelde ruimtes, en zorgt desgevallend zelf voor meldingen en 
toelatingen. Op vraag van de hiertoe aangestelde van AGB SOK worden de nodige toelatingen voorgelegd en/of 
metingen en registraties uitgevoerd. Desgevallend zal de GEBRUIKER tevens moeten voorzien in oordopjes voor de 
deelnemers aan de activiteiten en/of evenementen.  

- De wetgeving inzake preventie legionella;  
De GEBRUIKER zal zijn medewerkers, (onder)aannemers en eventuele exposanten van de door de GEBRUIKER georganiseerde 
activiteiten en/of evenementen steeds tijdig en volledig informeren over alle voorwaarden en voorschriften. 
In geen geval aanvaardt het AGB SOK de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van overtredingen van enige wetgeving door 
de GEBRUIKER en/of derden die hij voor de activiteiten en/of evenementen heeft gecontracteerd. Eventuele sancties, onder 
welke vorm ook, zijn ten laste van de GEBRUIKER. Bovendien behoudt AGB SOK zich het recht voor een schadevergoedingen 
te vorderen van de GEBRUIKER ter dekking van de schade die door de niet-naleving van de voornoemde wetgeving aan AGB 
SOK zou zijn berokkend, met inbegrip het verlies aan imago en faam welke zouden voortvloeien uit de onwettige praktijken 
te wijten aan de GEBRUIKER of derden die in zijn opdracht, of omwille van de activiteiten en/of evenementen tussenkomen. 
 
ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID 
De GEBRUIKER organiseert de activiteiten en/of evenementen op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid. AGB SOK kan 
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die hieruit voortvloeien. Alle maatregelen die 
door AGB SOK of door zijn tussenkomst worden getroffen (bijvoorbeeld door toestemmingen te verlenen of 
nazichten/controles te verrichten), ontslaan de GEBRUIKER geenszins van zijn verantwoordelijkheden en kunnen in geen 
enkel geval een verschuiving van verantwoordelijkheid teweegbrengen ten nadele van AGB SOK.  
De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak ervan (met inbegrip van schade die berokkend werd 
door (onder)aannemers en/of exposanten van de GEBRUIKER en met inbegrip van schade door vandalisme), die werd 
veroorzaakt tijdens zijn activiteiten en/of evenementen – periode van opbouw en ontruiming inbegrepen – aan de volledige 
infrastructuur, met inbegrip van alle ruimtes en lokalen die niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. AGB SOK zal 
de eventuele schade geheel of gedeeltelijk zelf laten herstellen en de kosten in rekening brengen van de GEBRUIKER. 
Bij elk schadegeval moet de organisator AGB SOK hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en onverwijld alle juiste, 
volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden van het schadegeval. Bij schadegeval moet de 
GEBRUIKER op eigen kosten en verantwoordelijkheid alle schadebeperkende maatregelen nemen om verdere gevolgen van 
het schadegeval zoveel mogelijk te beperken. Herstellingswerken zelf worden exclusief door AGB SOK verzorgd. 
AGB SOK zal nooit aangesproken kunnen worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één van 
de volgende gevallen: diefstal, vandalisme, kwaad opzet, oorlog, aardbeving, vloedgolf, grondverzakking of -verschuiving, 
hoge waterstand, overstroming of elke andere natuurfenomeen. 
 
ARTIKEL 18. VERZEKERINGEN   
AGB SOK heeft voor haar gebouwen volgende polissen afgesloten: burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing en brandverzekering (met afstand van verhaal). Daarnaast is het AGB SOK ook verzekerd voor de 
uitbating van een vestiaire.  
De GEBRUIKER is verplicht alle preventieve maatregelen te nemen om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken. 
Bovendien zal de GEBRUIKER sowieso volgende verzekeringen moeten afsluiten voor de organisatie van zijn activiteiten en/of 
evenementen in de betrokken ruimten: burgerlijke aansprakelijkheid (voor schade aan derden door schuld van de 
GEBRUIKER), contractuele aansprakelijkheid (voor schade aan de ruimtes die niet gedekt is door de brandverzekering of de 
burgerlijke aansprakelijkheid), objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing. Verder wordt het de GEBRUIKER 
aangeraden om tevens een verzekering aan te gaan voor: alle risico’s (risico aan schade op materialen door diefstal, 
vandalisme … die niet door de burgerlijke aansprakelijkheid zijn gedekt), verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers, en 
verzekering van gewone leden en deelnemers (bij verhoogd risico).   
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ARTIKEL 19. EXTERNE LEVERANCIERS EN EINDGEBRUIKERS 
De GEBRUIKER verbindt er zich toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden kenbaar te maken aan, en tevens te laten 
naleven door derden waar de GEBRUIKER beroep op doet of waarmee de GEBRUIKER samenwerkt voor de opbouw, 
organisatie of afbraak van de activiteiten en/of evenementen.  
Indien de GEBRUIKER een beroep wenst te doen op derden of hiermee wenst samen te werken voor de opbouw, organisatie 
of afbraak van de activiteiten en/of evenementen, moet de GEBRUIKER AGB SOK hiervan inlichten. AGB SOK is als enige 
bevoegd om een hiertoe toelating te verlenen aan de betrokken derden. AGB SOK behoudt zich tevens het recht voor om de 
toegang tot de betrokken ruimtes te weigeren aan iedereen die de goede gang van zaken voor/tijdens/na de activiteiten 
en/of evenementen in gedrang brengt.  
 
ARTIKEL 20. ONVERVREEMDBAARHEID 
De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geldt tussen partijen en mag niet worden overgedragen aan een derde (niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet tijdelijk). Iedere overeenkomst waarbij de rechten, die voortvloeien uit de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST worden afgestaan of overgedragen aan een derde, is niet toegestaan.  
 
ARTIKEL 21. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  
De GEBRUIKER verklaart zich akkoord met de bepalingen van de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden. Ieder 
afwijking op deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een schriftelijke toelating. De GEBRUIKER is 
verplicht deze voor te leggen telkens hij erom verzocht wordt door het personeel van AGB SOK, belast met de controle van 
deze voorwaarden. Het bevoegd personeel van AGB SOK heeft het recht ieder ogenblik de naleving van het huidig reglement 
te controleren.  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de raad van bestuur nader bepaald. De 
GEBRUIKER moet zich onderwerpen aan de beslissingen die AGB SOK neemt om niet-voorziene gevallen en toestanden te 
regelen. 
In geval AGB SOK zou beslissen tussenbeide te komen, ten einde één of andere bepaling van haar reglementen of van de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST te doen toepassen, kan zij in alle omstandigheden een beroep doen op de tussenkomst 
van beambten of agenten, die daarvoor zijn aangesteld. Zij hebben tot taak op staande voet een einde te maken aan al wat 
inbreuk maakt op de hier vermelde voorwaarden.  
 

ANNULERING EN ONTBINDING 

 
ARTIKEL 22. ANNULERING 
Indien de GEBRUIKER om eender welke reden het BOEKINGSDOCUMENT of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST na 
ondertekening wenst op te zeggen, en dus de activiteiten en/of evenementen te annuleren, moet dit gebeuren per 
aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van het AGB SOK.  
Bij annulering van de activiteiten en/of evenementen is de GEBRUIKER een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd, die 
verschilt naargelang de timing waarop de opzeg gebeurt en naargelang het een grote of kleine activiteiten en/of 
evenementen betreft: 

- kleine activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes ≤ 100 personen) 

o < 2 weken vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

- Grote activiteiten en/of evenementen (zijnde: activiteiten en/of evenementen waarvoor ruimtes worden geboekt 
met een totale capaciteit van alle geboekte ruimtes > 100 personen) 

o < 2 maand vóór de startdatum: 70% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 
o Na boeking:   20% van de totale waarde van de geboekte dienstverlening 

Deze percentages komen overeen met de forfaitair vastgestelde administratieve kosten en de door de annulering te maken 
bijkomende kosten met betrekking tot het opnieuw ter beschikking stellen met dienstverlening van de betrokken ruimtes. 
De GEBRUIKER erkent dat dit bedrag gelijk is aan de door AGB SOK werkelijk geleden schade in geval van annulering van de 
activiteiten en/of evenementen. De GEBRUIKER verzaakt onherroepelijk dit bedrag der voorafgaandelijke overeengekomen 
schadeloosstelling naderhand te betwisten. Daarenboven zal de GEBRUIKER eveneens de kosten moeten betalen van de 
reeds geleverde prestaties en diensten die niet in de basisdiensten zijn begrepen.  
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ARTIKEL 23. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 
Indien de GEBRUIKER geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft eender welke contractuele verplichting te zijnen laste uit te 
voeren, zal AGB SOK gerechtigd zijn de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen 10 dagen na verzending 
van een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling. De gebreken zullen voldoende blijken uit de aangetekende zending.  
In geval van faillissement zal de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST van installaties en diensten van AGB SOK van 
rechtswege ontbonden zijn, zonder enige andere formaliteit, krachtens huidig uitdrukkelijk ontbindend beding.   
In geval van ontbinding van de overeenkomst, geeft de GEBRUIKER op onherroepelijke wijze mandaat aan AGB SOK om 
desgevallend de ter beschikking gestelde ruimtes te ontruimen. AGB SOK behoudt zich het recht voor om lastens de 
GEBRUIKER, naast de eventuele vergoeding voor de ontruiming van de ruimtes, alle andere schadevergoedingen te vorderen 
welke voortspruiten uit de wanuitvoering van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. De GEBRUIKER heeft geen recht op 
enige vergoeding in geval van ontbinding van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST.  
 

CONTRACTUELE RELATIES EN GESCHILLEN 

 
ARTIKEL 24. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 
De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, tenzij hiervan 
uitdrukkelijk werd afgeweken in de bijzondere voorwaarden van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST afgesloten tussen 
AGB SOK en de GEBRUIKER, alsmede door alle bijkomende schriftelijke richtlijnen van AGB SOK. Elke afwijking van voormelde 
bepalingen moet door AGB SOK voorafgaandelijk en schriftelijk worden bevestigd, en zal slechts éénmalig gelden (tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald). Bij onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden treedt 
daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige 
bepalingen blijven volledig van kracht. 
De GEBRUIKER erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene 
voorwaarden. 
De bepalingen van de hier vermelde voorwaarden zullen zowel voor de GEBRUIKER als voor zijn medecontractanten, 
aannemers, exposanten, en derden toepasselijk zijn. Alle afwijkingen van de hier vermelde artikelen moeten schriftelijk 
worden toegestaan door AGB SOK, dat aan de GEBRUIKER een attest zal afleveren om te tonen bij ieder verzoek vanwege 
diegenen die door AGB SOK zijn gelast met de controle op de naleving van de betrokken bepalingen. 
 
ARTIKEL 25. GESCHILLEN 
Eventuele geschillen omtrent de interpretatie, toepassing of uitvoering van huidige ALGEMENE VOORWAARDEN, de 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, het BOEKINGSDOCUMENT of het HUISHOUDELIJK REGLEMENT behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen. 
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BIJLAGE 6. MEERJARENPROGNOSE  

 

 
 

 

 

 

Budget Stadsgebouwen Budget 2017 Budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget 2021 budget 2022

Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale 

voorzieningen
771100 Regularisering van geraamde belastingen 0,00

TOTAAL Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen 0,00

Financiële opbrengsten

750100 Bankintresten

759001 Betalingsverschillen credit

TOTAAL Financiële opbrengsten 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740100 Werkingstoelage stad kortrijk 58.000,00 98.000,00 100.000,00 103.000,00 106.000,00 108.000,00

746000 Schadevergoeding verzekering 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

749000 Diverse bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

749100 Recuperatie erelonen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Andere bedrijfsopbrengsten 58.200,00 98.200,00 100.200,00 103.200,00 106.200,00 108.200,00

Omzet

700000 Huur zonder btw 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700300 Huur met btw 0,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20

701000 Verkoop onroerende goederen

TOTAAL Omzet 12.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

609500 Voorraadwijzigingen gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop

TOTAAL Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0,00

Diensten en diverse goederen

610100 Huurlasten gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610200 Huurlasten machines, materieel, uitrusting (btw 3% A) 1.400,00 1.428,00 1.456,56 1.485,69 1.515,41 1.545,71

610400 Huurlasten fietsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610500 Onderhoud en herstellingen terreinen 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

610510 Onderhoud terreinen (btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610600 Onderhoud en herstellingen gebouwen - geen btwaftrek 2.500,00 2.550,00 2.601,00 2.653,02 2.706,08 2.760,20

610620 Huur matten (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610630 Schoonmaak kantoren (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610640 O&H gebouwen (BTW 100% A) 0,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

610650 O&H gebouwen (BTW MC NA) 10.000,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

610660 O&H kantoren (btw MC 21% - 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610910 Klein materiaal 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

611300 Onderhoudsprodukten 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

611500 Water (btw NA) 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

611600 Gas (btw NA) 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30 3.312,24

611700 Electriciteit (btw NA) 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62

611710 Elektriciteit kantoren (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611720 Electriciteit (BTW NA MC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612100 Informatica-prestaties (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612700 Administratiekosten (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612900 Bureaubenodigdheden en drukwerk (btw 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612920 Telefoon, GSM, internet 5.000,00 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32

612930 Portkosten 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

613000 Brandverzekering 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

613200 Verzekering dienstverplaatsingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613600 Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

614000 Projectkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615330 Erelonen archi. intern (BTW NA) 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

615340 Erelonen archi. intern (BTW 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615350 Erelonen archi. intern (BTW 100%A) 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

615360 Erelonen archi. intern (MC 3%A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615370 Erelonen archi. extern (BTW NA) 10.000,00 10.200,00 10.404,00 10.612,08 10.824,32 11.040,81

615600 Erelonen deskundigen (btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615610 Erelonen deskundigen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615630 Erelonen deskundigen (buitenland btw NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615710 Erelonen advocaten (BTW NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615720 Erelonen advocaten (BTW 100%A) 0,00 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86

615800 Erelonen notaris (BTW NA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616400 Wettelijke bekendmakingen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616600 Verplaatsingskosten 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

616610 Reisonkosten directeur (3% A MC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616710 Verblijfkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616800 Relatiegeschenken (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616900 Restaurantkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616910 Receptiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616930 Publiciteit 0,00 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16

617000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking van de onderneming (btw 3% A) 0,00 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30

617100 Presentiegelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617200 Vorming 0,00 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22

618200 Bijdragen RSVZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618300 Bijdragen VVSG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618400 Bijdragen VRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619200 Deelname aan beurzen en tentoonstellingen (btw 3% A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Diensten en diverse goederen 64.100,00 101.582,00 103.613,64 105.685,91 107.799,63 109.955,62
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623000 Maaltijdcheques

623010 Dranken personeel (btw 3% A)

623020 Vakbondspremie

623100 Preventie en bescherming op het werk

623200 vorming, opleiding (btw 3% A)

TOTAAL Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0,00 40.000,00 40.800,00 41.616,00 42.448,32 43.297,29

Andere bedrijfskosten

640100 Taks voor leegstand

640400 Onroerende voorheffing 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48
640500 Registratierechten en wettelijke publicaties

645000 Niet-aftrekbare boetes

TOTAAL Andere bedrijfskosten 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48

Financiële kosten

650000 Renten, commissies en kosten verbonden aan schulden

650400 Intresten 

659001 Betalingsverschil debet

659002 Verwijlintresten

TOTAAL Financiële kosten 0,00

Belastingen op het resultaat

674000 Roerende voorheffing

TOTAAL Belastingen op het resultaat 0,00

BRUTOMARGE 70.200,00 148.200,00 150.700,00 154.205,00 157.715,05 160.230,20

KOSTEN 70.100,00 147.702,00 150.656,04 153.669,16 156.742,54 159.877,39

WINST (+)  VERLIES (-) 100,00 498,00 43,96 535,84 972,51 352,81

Budget Buda-gebouwen budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 budget 2021 budget 2022

Financiële opbrengsten

756000 Diskonto credit 0,00

756100 Terugname kapitaalsubsidies 0,00

759001 Betalingsverschillen credit 0,00

TOTAAL Financiële opbrengsten 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

740001 Subsidies stadsbestuur 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

740003 Projectsubsidies

744000 Regularisatie klanten/leveranciers

745900 Gerecupereerde kosten 120.000,00 122.400,00 124.848,00 127.344,96 129.891,86 132.489,70

745910 Recuperatie tekorten/schade 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

TOTAAL Andere bedrijfsopbrengsten 431.000,00 433.420,00 435.888,40 438.406,17 440.974,29 443.593,78

Omzet

700000 Verkopen 100,00 101,00 102,01 103,03 104,06 105,10

700100 Verhuur budascoop 66.000,00 66.660,00 67.326,60 67.999,87 68.679,86 69.366,66

700150 Verhuur budatoren 17.000,00 17.170,00 17.341,70 17.515,12 17.690,27 17.867,17

700160 Verhuur budafabriek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700170 Verhuur technisch materieel 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 2.627,53

700200 Gebruik bar en drankverbruik 67.000,00 67.670,00 68.346,70 69.030,17 69.720,47 70.417,67

700250 Barservice 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01

700260 Techniekservice 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 20.812,08 21.020,20

700400 Toegangstickets projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700410 Rondleiding projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708000 Korting op huur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708001 Korting op techniek (gratis uren) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Omzet 173.600,00 175.336,00 177.089,36 178.860,25 180.648,86 182.455,34

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

604000 Aankoop dranken/broodjes 29.000,00 29.580,00 30.171,60 30.775,03 31.390,53 32.018,34

604100 Door te rekenen kosten 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70 14.071,62 14.353,05

604200 Aankoop handelsgoederen 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

TOTAAL Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 43.000,00 43.860,00 44.737,20 45.631,94 46.544,58 47.475,47
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Diensten en diverse goederen

610100 huur zaal/gebouw 105.000,00 107.100,00 109.242,00 111.426,84 113.655,38 115.928,48

610200 Huur installaties & machines&materieel 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 8.659,46 8.832,65

611000 Onderhoud/herstelling gebouw 21.000,00 21.420,00 21.848,40 22.285,37 22.731,08 23.185,70

611100 Onderhoud installaties,inrichting en uitrusting 9.000,00 9.180,00 9.363,60 9.550,87 9.741,89 9.936,73

611200 Onderhoud machines en materieel 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552,04

612000 Water 5.000,00 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40

612100 Gas 57.500,00 58.650,00 59.823,00 61.019,46 62.239,85 63.484,65

612110 Elektriciteit 57.500,00 58.650,00 59.823,00 61.019,46 62.239,85 63.484,65

612200 Onderhoudsprodukten 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

612320 Klein materieel 21.000,00 21.420,00 21.848,40 22.285,37 22.731,08 23.185,70

612400 Kantoorbenodigdheden 7.000,00 7.140,00 7.282,80 7.428,46 7.577,03 7.728,57

613000 Vergoeding aan derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613010 Technische coordinatie zaalverhuur 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613020 Erelonen 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 1.656,12

613120 Beheerskosten maaltijdcheques 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613300 beheerskosten sociaal secretariaat 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

613700 Telefoon lijn 1 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613730 Postkosten 250,00 255,00 260,10 265,30 270,61 276,02

613760 GSM kosten 1.000,00 1.020,00 1.040,40 1.061,21 1.082,43 1.104,08

613803 Jaarbeurzen en tentoonstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613804 Bloemen en geschenken 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613810 Onthaalkosten 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 110,41

613820 Documentatie bibliotheek 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

613850 Restaurant/drank kosten binnenland 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

613851 Hotel/restaurant buitenland 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 1.324,90

614000 brandverzekering 1.600,00 1.632,00 1.664,64 1.697,93 1.731,89 1.766,53

614600 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 800,00 816,00 832,32 848,97 865,95 883,26

614700 Verzekering elektronica 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

615100 Verplaatsingskosten 3.500,00 3.570,00 3.641,40 3.714,23 3.788,51 3.864,28

617100 Gedetacheerd personeel 65.000,00 66.300,00 67.626,00 68.978,52 70.358,09 71.765,25

618000 Zitpenningen raad van bestuur

TOTAAL Diensten en diverse goederen 373.250,00 380.715,00 388.329,30 396.095,89 404.017,80 412.098,16

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620200 Weddes personeel 110.000,00 112.200,00 114.444,00 116.732,88 119.067,54 121.448,89

620210 Vakantiegeld 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 8.659,46 8.832,65

620220 Eindejaarspremie 7.000,00 7.140,00 7.282,80 7.428,46 7.577,03 7.728,57

621200 Werkgeversbijdr soc verzek be 35.000,00 35.700,00 36.414,00 37.142,28 37.885,13 38.642,83

623200 wetsverzekering 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16

623220 medische dienst 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

623280 Toevoeging voorziening vakantiegeld bedienden 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62

623281 Terugname voorziening vakantiegeld -20.000,00 -20.400,00 -20.808,00 -21.224,16 -21.648,64 -22.081,62

623450 Maaltijdcheques 3.500,00 3.570,00 3.641,40 3.714,23 3.788,51 3.864,28

623455 Personeelsbijdrage maaltijdcheques -1.000,00 -1.020,00 -1.040,40 -1.061,21 -1.082,43 -1.104,08

623460 Vakbondsbijdragen 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82

623600 Hospitalisatieverzekering personeel 400,00 408,00 416,16 424,48 432,97 441,63

TOTAAL Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 165.300,00 168.606,00 171.978,12 175.417,68 178.926,04 182.504,56

Andere bedrijfskosten

640100 Billijke vergoeding 750,00 765,00 780,30 795,91 811,82 828,06

640200 Sabam 700,00 714,00 728,28 742,85 757,70 772,86

644000 Regularisatie vorderingen/schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Andere bedrijfskosten 1.450,00 1.479,00 1.508,58 1.538,75 1.569,53 1.600,92

Financiële kosten

650090 Nalatigheidsintresten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

656100 Banken- en postgirokosten 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

659001 Betalingsverschil debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL Financiële kosten 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

BRUTOMARGE 604.600,00 608.756,00 612.977,76 617.266,42 621.623,15 626.049,12

KOSTEN 583.250,00 594.910,00 606.803,20 618.934,26 631.307,95 643.929,11

WINST (+)  VERLIES (-) 21.350,00 13.846,00 6.174,56 -1.667,84 -9.684,80 -17.879,99
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Vincent Van Quickenborne

Staf Financieel Beheerder
2 2016_GR_00322 Budget 2016 - Tweede wijziging aan het 

budget 2016 - Vaststellen
2 - 2016_GR_00322 - Budget 2016 - Tweede wijziging aan het budget 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Het komt de gemeenteraad toe om de tweede wijziging aan het budget 2016 vast te stellen.

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

Argumentatie
A/Beleidsmatig

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota.

B/Financieel

De tweede aanpassing aan budget 2016 is een minimale technische aanpassing van het 
investeringsbudget, waarbij enkele budgetneutrale technische verschuivingen hebben plaatsgevonden.

Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge blijven ongewijzigd en bedragen 
respectievelijk 29 MIO en 1.4 MIO. 

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

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

- de omzendbrief van 15 juli 2016 met kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen- 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

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

Besluit
Punt 1
De tweede wijziging aan het budget 2016 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2016 van 29.033.597,99€
 Een autofinancieringsmarge in 2016 van 1.421.662,00€

Punt 2
De tweede wijziging aan het budget 2016 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid 
binnen de 20 dagen.
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Bijlagen
- Binder1 BW 2 2016 incl pag nr bis.pdf
- omzendbrief.pdf

3 2016_GR_00320 Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Achtste 
aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 
2019 - Goedkeuren

3 - 2016_GR_00320 - Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Achtste aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Deze meerjarenplanaanpassing is tot stand gekomen op basis van templates strategisch 
meerjarenplan 7.  Inhoudelijk zijn er geen echte wijzigingen aan het meerjarenplan.  De strategische 
nota diende echter ook technisch te worden bijgestuurd omdat bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstellingen, zijn aangepast.  Het komt de gemeenteraad toe om de achtste aanpassing aan het 
strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 vast te stellen.

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

Argumentatie
A/Beleidsmatig

Bij het strategisch meerjarenplan 2014-2019 aanpassing 8 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het 
niveau van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.
Drie nieuwe acties zijn toegevoegd, één actie werd uitgebreider omschreven en twee acties werden 
aangepast. Bij veertien acties werd de timing aangepast.

Vanaf 2017 worden de  subsidies van de Vlaamse Beleidsprioriteit Stedenfonds opgenomen in het 
Gemeentefonds.

Nieuwe acties en acties waarbij de omschrijving werd aangepast of uitgebreid:

 

  Actie-omschrijving Timing
Uitbreiding omschrijving Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk 

uitgewerkt winkel-wandelgebied : terrassenplan 
Leieboorden

2016-2017

Aangepaste omschrijving Actie 05.02.02.  Realiseren van stadsvernieuwingsproject 
Campus Kortrijk Weide.

2016-2019

Aangepaste omschrijving Actie 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de 
consumentendienst en consumentenbeleid.

2016-2017

 Acties waarbij de timing werd aangepast:
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 Actie-omschrijving Aangepaste 
timing

Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken : Heulepark en  Ghellinckpark. 2016-2018
Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.- Kortrijk Klimaatstad : 
update CO2 meting.

2016-2019

Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in 
bedrijventerrein.

2016-2017

Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied : 
terrassenplan Leieboorden

2016-2017

Actie 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw. 2017-2018
Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek. 2017
Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie : heraanleg Sint-Amandsplein. 2017
Actie 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide. 2016-2019
actie 07.05.01 : Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad. 2016-2018
Actie 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de consumentendienst en 
consumentenbeleid.

2016-2017

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

2016 
(gerealiseerd)

Actie 09.02.13 Cultuurregio Kortrijk - versterken en vernieuwen culturele aanbod op 
intergemeentelijk niveau

2016-2019         

Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.      2018-2019
Actie 10.03.05: Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal. 2017-2019

 

B/Financieel

De cijfers van de 8ste aanpassing aan het strategisch meerjarenplan blijven grotendeels behouden 
zoals ze waren vooropgesteld in SMJP 7 (goedgekeurd in september 2016).

De lichte wijzigingen aan budget 2017, in combinatie met behoud van de toen gedefinieerde 
parameters, zorgen slechts voor lichte afwijkingen, die per rubriek staan opgesomd in bijlage.

De vooropgestelde personeelsbudgetten werden zelfs exact op hetzelfde niveau aangehouden in het 
meerjarenplan 8.

Het investeringsritme blijft eveneens behouden, mits beperkte verschuivingen op transactiebasis en 
een lichte stijging van +/- 3 MIO over de jaren 2017-2019 met behoud van de grote projecten.

In dit meerjarenplan is er opnieuw voldaan aan de evenwichtsvereisten. Het resultaat op kasbasis 
blijft elk jaar positief en bedraagt ruim 10 MIO op jaarbasis. De autofinancieringsmarge eindigt 
opnieuw positief in 2019 nl. op 787 K, wat licht positiever is dan in SMJP 7.  

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

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

- de omzendbrief van 15 juli 2016 met kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen- 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel
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- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De achtste aanpassing aan het meerjarenplan vast te stellen zoals de staat van het financieel 
evenwicht (M2) in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2019 van 10.863.522,99€
 Een autofinancieringsmarge in 2019 van 787.830,00€

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

Bijlagen
- notulen MAT 8 nov.pdf
- Binder1 mjp 8 incl pag nr.pdf
- omzendbrief.pdf

4 2016_GR_00321 Budget  - dienstjaar 2017 - Vaststellen
4 - 2016_GR_00321 - Budget  - dienstjaar 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Het budget is tot stand gekomen op basis van templates strategische meerjarenplan 7.  Het budget 
werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd.  Het komt de 
gemeenteraad toe om het budget 2017 vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om het budget 2017 vast te stellen.

Argumentatie
A/Beleidsmatig

Bij het strategisch meerjarenplan 2014-2019 aanpassing 8 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het 
niveau van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.
Drie nieuwe acties zijn toegevoegd, één actie werd uitgebreider omschreven en twee acties werden 
aangepast. Bij veertien acties werd de timing aangepast.

Vanaf 2017 worden de  subsidies van de Vlaamse Beleidsprioriteit Stedenfonds opgenomen in het 
Gemeentefonds.

Nieuwe acties en acties waarbij de omschrijving werd aangepast of uitgebreid:

 

  Actie-omschrijving Timing
Uitbreiding omschrijving Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk 

uitgewerkt winkel-wandelgebied : terrassenplan 
2016-2017
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Leieboorden
Aangepaste omschrijving Actie 05.02.02.  Realiseren van stadsvernieuwingsproject 

Campus Kortrijk Weide.
2016-2019

Aangepaste omschrijving Actie 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de 
consumentendienst en consumentenbeleid.

2016-2017

 Acties waarbij de timing werd aangepast:

 Actie-omschrijving Aangepaste 
timing

Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken : Heulepark en  Ghellinckpark. 2016-2018
Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant.- Kortrijk Klimaatstad : 
update CO2 meting.

2016-2019

Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in 
bedrijventerrein.

2016-2017

Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied : 
terrassenplan Leieboorden

2016-2017

Actie 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw. 2017-2018
Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek. 2017
Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie : heraanleg Sint-Amandsplein. 2017
Actie 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide. 2016-2019
actie 07.05.01 : Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad. 2016-2018
Actie 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de consumentendienst en 
consumentenbeleid.

2016-2017

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

2016 
(gerealiseerd)

Actie 09.02.13 Cultuurregio Kortrijk - versterken en vernieuwen culturele aanbod op 
intergemeentelijk niveau

2016-2019         

Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'.      2018-2019
Actie 10.03.05: Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal. 2017-2019

 

B/Financieel

Het budget 2017 wijkt slechts zeer weinig af van de cijfers die voor het jaar 2017 waren voorzien in 
de 7de aanpassing van het strategisch meerjarenplan (goedgekeurd in september 2016) (zie extra 
bijlage).

Het exploitatiebudget is aan de uitgavenzijde slechts +/- 200 K gestegen (0,17%) en aan de 
ontvangstenzijde +/- 700 K gestegen (0,5%).

Bekijken we de rubrieken dan zien we het volgende :

De goederen en diensten bleven gebudgetteerd op het afgesproken bedrag van het meerjarenplan 7 
en worden verder gemonitord.

De personeelsbudgetten bleven ook behouden op niveau SMJP 7.

Ook de financiële uitgaven vertonen nauwelijks verschil met het vorig meerjarenplan.
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Enkel op de rubrieken toegestane werkingssubsidies en andere operationele uitgaven, zien we enkele 
lichte verschuivingen. Voornaamste oorzaken zijn daar stijging toelage SOK (na transitie Buda + 
fuifzaal), toelage citymarketing en het inschrijven van een aantal nieuwe Europese projecten + ook 
enkele dalingen en verschuivingen van toelagen (cf. lijst van de nominatieve subsidies).

Aan ontvangstenzijde zien we vooral een lichte stijging van de werkingsopbrengsten te verklaren door 
de gestegen saneringsbijdrage.

De belastingreglementen blijven behouden, op enkele kleine inhoudelijke aanpassingen na en de 
lichte daling op fiscaliteit is vnl. te verklaren door een daling van de opcentiemen OV t.a.v. het initieel 
geraamd bedrag.

Werkingssubsidies stijgen dan weer vnl. door het inschrijven van de Europese projecten aan 
ontvangstenzijde en de andere operationele ontvangsten werden gecorrigeerd n.a.v. het grondiger 
bekijken van de doorfacturatie van personeelskosten.

Het investeringsritme blijft behouden, er is een lichte stijging van +/- 3 MIO, gespreid over de 
jaren 2017-2019. Er is een netto-investeringsbudget van +/- 26.7 MIO voorzien in budget 2017 met 
behoud van alle grote projecten.

In 2017 bedraagt het resultaat op kasbasis 10.8 MIO en de autofinancieringsmarge bedraagt -
1.3 MIO.

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

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

- de omzendbrief van 15 juli 2016 met kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen- 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

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

Besluit
Punt 1
Het budget 2017 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2017 van 10.884.248,99€
 Een autofinancieringsmarge in 2017 van -1.299.181,00€

Punt 2
Het budget 2017 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
- Binder1 budget 2017 incl pag nr.pdf
- omzendbrief.pdf
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Kernadministratie
5 2016_GR_00328 Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone 

voor het dienstjaar 2017 - Vaststellen
5 - 2016_GR_00328 - Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sandra Decostere

Beknopte samenvatting
Jaarlijks dient de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage aan de Politiezone Vlas vast te stellen. 
Deze nota regelt de vaststelling van de dotatie 2017.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 4 oktober 2016 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van 
14.356.365,00 EUR in te schrijven in het budget 2017 van de stad Kortrijk als gemeentelijke 
toelage voor de zone.

Argumentatie
In zitting van het politiecollege van 25 oktober 2013 werd ingestemd om op de dotatie aan de 
politiezone voor budget 2017 een groeivoet van 2%  toe te passen ten opzichte van budget 2016.

De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2017 is ingeschreven in het budget 2017 van de stad 
Kortrijk voor het bedrag van 14.356.365,00 EUR.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen.

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

Besluit
Punt 1
de dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2017 vast te stellen op 14.356.365,00 EUR.

Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, Koning AlbertI-laan 1/5 
bus 6 te 8200 Brugge.

Bijlagen
- brief van PZ VLAS van 4 okt 2016 mbt dotatie 2017.pdf

6 2016_GR_00329 Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de 
brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 
2017 - Vaststellen

6 - 2016_GR_00329 - Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
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De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De 
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de 
verschillende betrokken gemeenteraden. Door de brandweerzone wordt gevraagd om de dotatie 2017 
door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone 
gefinancierd. De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een 
akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.

Argumentatie
In de Prezoneraad van 26/09/2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel en het macrobudget van 
2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. Deze meerjarenplanning en verdeelsleutel werden in 
2014 aan de gemeenten ter kennis/goedkeuring meegegeven.

 

 Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019
ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01
LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41
 100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

 

 

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 
van 2015-2019. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2017:

 

 Verdeelsleutel exploitatie investering totaal
     
ANZEGEM 3,21% 288.978,00 52.804,50 341.782,50
AVELGEM 2,24% 201.654,00 36.848,00 238.502,00
DEERLIJK 3,06% 275.474,00 50.337,00 325.811,00
HARELBEKE 7,13% 641.873,00 117.288,50 759.161,50
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KORTRIJK 37,26% 3.354.303,00 612.927,00 3.967.230,00
KUURNE 4,24% 381.703,00 69.748,00 451.451,00
LENDELEDE 1,38% 124.233,00 22.701,00 146.934,00
MENEN 9,95% 895.741,00 163.677,50 1.059.418,50
WAREGEM 10,83% 974.962,00 178.153,50 1.153.115,50
WEVELGEM 8,06% 725.595,00 132.587,00 858.182,00
ZWEVEGEM 6,84% 615.766,00 112.518,00 728.284,00
SPIERE-HELKIJN 0,64% 57.616,00 10.528,00 68.144,00
LEDEGEM 2,33% 209.756,00 38.328,50 248.084,50
WIELSBEKE 2,83% 254.769,00 46.553,50 301.322,50
     
 100,00% 9.002.423,00 1.645.000,00 10.647.423,00

 

 

 

De gemeenteraden dienen zich akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie.

 

 

 

 

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

Besluit
Punt 1
de dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia voor dienstjaar 2017 als volgt vast te stellen:

 · dotatie voor exploitatie 2017 : 3.354.303 EUR
 · dotatie voor investeringen 2017 : 612.927 EUR.

Punt 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de 
zone en de erin aangebrachte wijzigingen , binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 
goedkeuring naar de gouverneur te versturen. 

Bijlagen
- AkkoordPZR.xlsx
- budget HVZ Fluvia - 2017.xlsx
- goedgekeurd meerjarenbeleidsplan FLUVIA ZR 28-10-2016 versie 2016-1.5 .pdf
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Kelly Detavernier

Kernadministratie
7 2016_GR_00303 Aanvullende gemeentebelasting op de 

personenbelasting. Aanslagjaar 2017 - 
Vaststellen

7 - 2016_GR_00303 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

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

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2015, punt 4 het belastingreglement aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2017.

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

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd

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

Artikel 1:

Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek op de 
inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3: 
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De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen gebeuren, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

8 2016_GR_00304 Gemeentebelasting opcentiemen onroerende 
voorheffing. Aanslagjaar 2017 - Vaststellen

8 - 2016_GR_00304 - Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

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

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

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2015, punt 5 het 
belastingreglement gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2017.

Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 1.750 opcentiemen te behouden.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 464, 1° WIB
- Artikel 471 tot en met 504 WIB
- Vlaams Codex Fiscaliteit
   - Titel 1 en 3
   - Titel 2, Hoofdstuk 1

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

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2017 worden er duizend zevenhonderd vijftig (1.750) opcentiemen op de 
onroerende voorheffing gevestigd.

Artikel 2:
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De invordering van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het agentschap 
Vlaamse belastingdienst van het beleidsdomein Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid, 
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

9 2016_GR_00331 Gemeentelijk algemeen retributiereglement 
vanaf 1 januari 2017 - Vaststellen

9 - 2016_GR_00331 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Jaarlijks wordt de lijst met retributies voor het volgende aanslagjaar voorgelegd aan het college om te 
laten vaststellen door de gemeenteraad.
Deze nota omvat de door de diverse diensten voorgestelde tarieven om toe te passen met ingang van 
2017.

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

Argumentatie
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016 zijn de volgende:

- Algemeen - Personeel:
* 1.1. De uurtarieven zijn met 2% verhoogd door de indexaanpassing. 

- Beheer openbaar domein :
* 2.1. De titel wordt gewijzigd naar 'bedrijfsafvalstoffen' en naar aanleiding van de aangepaste 
zienswijze m.b.t. de BTW-belastingplicht wordt er bij vermeld dat de tarieven exclusief BTW zijn (zie 
GR-beslissing 2016_GR_00216 van 12/09/2016).

- Bouwen, milieu en wonen :
* 4.1. Bij vastgoedinfo + stedenbouwkundig uittreksel wordt 'per perceel' toegevoegd (zie GR-
beslissing 2016_GR_00006 van 25/01/2016).

- Economie - Groothandelsmarkt "Vier Linden" :
* 6.1. Wordt geschrapt en de stand- en plaatsrechten worden aangepast n.a.v. de herschikking van 
het resterende beschikbare terrein van de KGM (zie GR-beslissing 2016_GR_00206 van 04/07/2016).

- Burgerzaken :
* 7.10 Er wordt een tarief toegevoegd voor 'Opzoekingen' indien naam, voornaam, aktenummer en 
jaar opgenomen zijn in de aanvraag en de tekst werd aangepast.

- Archief :
* 8.1. Een aantal soorten fotokopieën, scans, CD-roms en DVD's worden geschrapt wegens zelden of 
nooit vraag naar.
* 8.2. De vroegere retributies voor foto's, filmfragmenten, audio,... staan nu allemaal onder 1 
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noemer: 'audiovisueel erfgoed'. Dit is voor de burger veel éénduidiger. Er wordt ook geen verschil 
meer gemaakt tussen commerciële of niet-commerciële publicaties.
* 8.3. De opzoekingen door het personeel van het stadsarchief zijn aangepast naar een geneologisch 
pakket. Dwz dat de retributies voor opzoekingen ook éénduidiger gemaakt werden. Daarnaast werd 
afgestemd met Burgerzaken zodat deze retributies op quasi dezelfde lijn zitten. Het pakket bestaat uit 
2 delen: - opzoekingen die maximum een kwartier duren en - opzoekingen die meer dan een kwartier 
duren. In het pakket zitten de kosten voor opzoekingen, voor de kopieën en de administratieve kost 
zodat er efficiënter en sneller kan gewerkt worden.

 - Cultuur :
* 9.3. Stedelijke openbare bibliotheek: boek@huis verhoogt van € 1 naar € 5. 
- Door het aanbieden van deze gratis service tekenen heel wat scholen in op dit project. Scholen 
maken (mis)(ge)bruik van deze gratis service om niet meer zelf de stap te moeten zetten naar de 
bibiotheek. Ze willen het bibliotheekbezoek door scholen echter blijven stimuleren en de educatieve 
meerwaarde hiervan blijven benadrukken.
- De maandelijkse leveringen en ophalingen zijn zeer arbeidsintensief. Binnen het huidige 
personeelsbestand beschikt de bibliotheek slechts over 1 logistiek medewerker met een 
gedifferentieerd takenpakket. Hierdoor ontstaat de noodzaak om overgekwalificeerd personeel in te 
zetten voor het rondbrengen van de pakketten. Dit kan echter niet de bedoeling zijn. Ze willen 
scholen hierbij stimuleren om zelf de stap te zetten naar de bib en/of leveringen zelf op te halen.
* 9.7. Er worden een aantal zalen/lokalen toegevoegd/geschrapt bij de verschillende types:
'Type polyvalente zaal met podium': Naam grote zaal Sint-Paulus wordt gewijzigd naar grote zaal OC 
Lange Munte.
'Type ontmoetingsruimte' : Erfgoedhuis Albrecht en Isabella en cafetaria Sint-Paulus wordt geschrapt 
én Ontmoetingsruimte OC Lange Munte en lokaal 25 Groeningeheem worden toegevoegd.
'Type ontmoetingsruimte in historische site': Atelier Texture wordt toegevoegd en Oranjerie Broel en 
Broeltorens worden geschrapt omdat dit vanaf 01/01/17 onder Agb SOK valt.
'Type kleine vergaderlokalen': Vergaderlokaal 1 & 2 OC Lange Munte worden toegevoegd en 
vergaderlokaal Texture wordt geschrapt.
'Type tentoonstellingsruimte': Mag volledig worden geschrapt omdat het enige lokaal daaronder 
'Paardenstallen' voortaan ook onder het beheer van Agb SOK valt.
'Gebruik uitrusting': Een groot aantal tarieven worden aangepast. Het gaat telkens over een lichte 
verhoging van de retributies die met materiaal te maken hebben. De reden is dat men daarvoor nu 
BTW-plichtig is en dat de tarieven nu 21% BTW inclusief zijn. Er werd wel gewerkt met afgeronde 
prijzen.
Extra micro Texture, 1302 werd toegevoegd. Receptietafels en micro + geluidsinstallatie Kortrijk 1302, 
paardenstallen en Texture werden geschrapt.
* 9.10. Gebruik infrastructuur Agb Buda werd volledig vervangen door 'Gebruik infrastructuur Agb 
SOK' op basis van de CBS-beslissing 2016_CBS_03061 van 17/10/2016. AGB Buda gaat eind dit jaar in 
vereffening. De exploitatie-activiteiten worden over gedragen aan AGB SOK. In deze transitieoefening 
werden een aantal zaken aangepast. Zo gaan de eigenaarslaten van de gebouwen via een 
verschuiving van de erfpachtregelingen over naar het AGB in de plaats van de Stad Kortrijk. Een 
aantal van de middelen van AGB Buda gaan ook niet over naar AGB SOK, maar schuiven door naar de 
nieuwe vzw die werd opgericht om de werking van de Budafabriek over te nemen. Voorts komt ook 
de fuifzaal, Broelkaai 6, de Paardenstallen op Buda, de Oranjerie in de tuin van het broelmuseum en 
de Broeltorens  in de exploitatieportefeuille. Het is evident dat in het kader daarvan een aangepaste 
exploitatiestrategie werd ontwikkeld. Deze houdt rekening met deze nieuwe situatie alsook met een 
aantal 'zwaktes' die uit de vorige retributieregeling naar boven kwamen.

- Sport :
* 10.1 Zwembaden: 
   ° De leeftijdscategorieën worden gelijkgesteld met deze van Sportplus VZW. Op deze manier wordt 
binnen de sportdienst uniform gewerkt.

mailto:boek@huis
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   ° De criteria voor het groepstarief worden expliciet uitgeschreven zodat hierover geen verwarring 
meer kan ontstaan.
   ° De overgangsmaatregelen voor het jaar 2016 zijn niet meer van toepassing en worden dan ook 
geschrapt.
   ° Er wordt een vrijstelling van retributie gevraagd voor bijzondere evenementen zodat niet telkens 
een aparte nota dient opgemaakt te worden omvrijstelling van retributie hiervoor te vragen.
   ° 'Schoolzwemmen' wordt aangepast op basis van de GR-beslissing 2016_GR_00120 van 09/05/16.

* 10.2. Sportcentra: 
   ° De retributies voor het gebruik van de kunstgrasvelden zijn ook bij categorie I (Provincie 
en Vlaamse Sportfederaties) opgenomen.
   °  Uit praktische overwegingen wordt opgenomen dat een reservatie vanaf nu op het kwartier 
begint en niet meer op het half uur. Er wordt duidelijk opgenomen dat wanneer er minder dan een 
uur tussen opeenvolgende reservaties zit, ook deze tijd aangerekend wordt omdat hierdoor de 
sporthal door niemand anders kan gebruikt worden.
   ° We herdefiniëren 2 categorieën: We hadden: Kortrijkse scholen en instellingen & Kortrijkse 
instellingen voor personen met een handicap en bijzondere jeugdzorg. Dit wordt in het voorstel: 
Kortrijkse scholen & Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor personen met een handicap en 
bijzondere jeugdzorg).
   ° Het tarief van zaal 1 SC Lange Munte wordt gelijk gesteld met het tarief voor het gebruik van een 
andere sporthal, maar enkel voor scholen en instellingen. Zij hebben immers weinig meerwaarde in 
het gebruik van de tribune. Voor niet-Kortrijkse verenigingen blijft het hogere tarief wel omdat het 
dan meestal om evenementen gaat waar de tribune een meerwaarde vormt.

- Jeugd :
* 12.1. : ° Titel werd aangepast zodat ook safe party zone eronder kan vallen.
   ° Ook niet-erkende verenigingen kunnen bij JC Tranzit terecht.
   ° Waarborg voor de zaal valt weg. De zaalretributie zal aangerekend worden na reservatie als 
bevestiging van de reservatie. Eventuele schade wordt met de afrekeningfactuur aangerekend.
   ° Prijs muziekstudio werd aangepast van een ganse dag naar per dagdeel. Prijs voor het atelier 
wordt goedkoper want na de verbouwing is er geen vast atelier meer, enkel nog verplaatsbare 
werkbanken in de hal.
   ° De annulatietermijnen werden aangepast om herverhuur na annulatie nog mogelijk te maken en 
om late annulaties meer te vermijden.
   ° Het aanrekenen van werkuren wordt toegevoegd bij een onnodige interventie.
   ° De drankprijzen worden aangepast volgens de nieuwe gunning. De prijzen zijn ook inclusief BTW 
voor de duidelijkheid naar de gebruiker. Het aanbod wordt ook wat uitgebreid.
   ° op alle soorten drank wordt 45% marge genomen. De 55% werd gekozen op basis van een 
foutieve berekening van gunningsprijzen waar taksen en accijnzen niet meegerekend werden. 
Schenkrecht en boete op inbreuk werden verplaatst naar het zaalreglement.
   ° Eigen bar- en automatenverkoop: De prijzen voor water worden aangepast ikv alcoholbeleid. 
Automaatverkoop wordt opnieuw toegevoegd en er is een uitbreiding van het aanbod (nieuw: 
condoomautomaat in de toiletten).
   ° Gebruik materiaal: Het aanbod en de bijhorende prijzen worden aangepast.
   ° Het gebruik van Safe Party Zone is toegevoegd n.a.v. het invoeren van een gebruiksreglement.
* 12.2. Warande: Een aantal toevoegingen in het materiaal wegens nieuw in het assortiment vanaf 
01/01/17. In de lijst met dranken zijn een aantal dranken uit het assortiment gehaald.
Er is ook een nieuwe regeling vanaf 01/01/17 waarbij er dranken optioneel af te nemen zijn via De 
Warande (puntje 4).

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
De lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- retributies2017_definitief.pdf

10 2016_GR_00301 Retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein - Vaststellen

10 - 2016_GR_00301 - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Het huidig retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
dat in de gemeenteraad van  18/11/2013 vastgesteld werd, vervalt op 31 december 2016.

Het nieuw reglement moet dit jaar nog opnieuw vastgesteld worden voor de periode 2017 tot en met 
2019.

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

Argumentatie
De stad en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan 
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutvoorzieningen vergen 
werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein.

De stad keurde de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goed, die tot doel 
heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform 
bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse 
Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden.

Er moeten ook geregeld dringende werken op het vlak van het onderhoud en de herstellingen 
uitgevoerd worden die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn 
er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die 
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

Sinds 2005 kunnen de Gaselwest-gemeenten aan de netbeheerder een retributie aanrekenen voor de 
hinder wegens het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de 
nutsvoorzieningen electriciteit en gas.

De mogelijkheid om bij de distributienetbeheerder de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk 
opgelegde retributieheffing vindt zijn grondslag in het artikel 38 van de statuten, waarvoor de raad 
van bestuur een algemeen kader kan creëren en voor zover dit aanvaard is in het distributienettarief 
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door de reguleringsinstantie. Er is eveneens voorzien dat de distributienetbeheerder aan haar 
vennoten alle informatie ter beschikking zal stellen die noodzakelijk is om de retributie te heffen.

Het huidig retributiereglement dat in de gemeenteraad van 18/11/2013 vastgesteld werd, vervalt op 
31 december 2016.

Het nieuw reglement moet dit jaar nog opnieuw vastgesteld worden voor de periode 2017 tot en met 
2019.

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

Besluit
Punt 1
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1 - Algemeen

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing 
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor 
het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
water, brandstof
- telecommunicatie
- radiodistributie en kabeltelevisie
- de transmissie van enigerlei data
 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts-
voorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 
december 2019.

 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor 
werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.  
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) 
bedrag(en).
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Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, 
kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een 
retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad aanwezig aansluitingspunt. 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de stad.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de stad. 

Artikel 4 - Inning

De retributie moet worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 5 - Definitief karakter

Deze beslissing wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomst artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en 
bekendgemaakt.

Bijlagen
- Brief a gemeenten - retributiereglement gemeente nutsvoorzieningen - vraag verlenging.pdf
- Brief a gemeenten - retributiereglement nutsvoorz - forfaitaire bedragen.pdf

11 2016_GR_00298 Belasting op het niet of niet optimaal 
afkoppelen van hemelwater (2017/2022) - 
Opheffen en opnieuw vaststellen

11 - 2016_GR_00298 - Belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater (2017/2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld het belastingreglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater, 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015 punt 14, op te heffen en opnieuw 
vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

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

Argumentatie
Het reglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater wordt opgeheven en opnieuw 
vastgesteld om in artikel 3 een alinea bij te voegen in verband met percelen met een verharde 
oppervlakte groter dan 5.000 m².

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

Om het beoogde effect ook bij grote verharde oppervlaktes te bekomen, wordt de forfaitaire belasting 
vastgesteld per aangevatte 5.000 m².

Er zijn eveneens een aantal tekstuele aanpassingen, die juridisch-technisch van aard zijn, aangebracht 
aan het reglement.

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

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Bijzondere bevoegheidsgrond en juridische grondslag:

- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit
- Het gemeenteraadsbesluit van 14 april 2008 houdende vaststelling van het gemeentelijk 
subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen en latere 
aanpassingen
- De Europese Kaderrichtlijn Water van 22 december 2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, 
de waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen
- Het Vlaams decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003
- De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 
latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende milieuvergunning (VLAREM I) en latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen
- Het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor 
de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en het vaststellen van de 
zoneringsplannen
- Het ministerieel Besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 
stad Kortrijk
- Het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de 
verhouding waarin, het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de 
verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals 



72/93 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de 
subsidiëringsprogramma’s
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende het algemeen 
waterverkoopreglement waardoor sinds 1 juli 2011 een keuring van de privéwaterafvoer verplicht is in 
volgende gevallen:
  * Voor de eerste ingebruikname
  * Bij belangrijke wijzigingen
  * Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften) op verzoek 
van de exploitant
  * Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binnen-
installatie en de privéwaterafvoer
- Het ministerieel Besluit van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor 
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

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

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2022, wordt een 
belasting geheven op:

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

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

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

Artikel 2:

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

In geval er een recht van opstal, erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is respectievelijk de 
opstalgever, de erfpachtgever of de vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting.
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In geval van meerdere eigenaars wordt desgevallend de vereniging van mede-eigenaars 
aangesproken tot het betalen van de verschuldigde belasting. Dit ontslaat echter elke eigenaar 
afzonderlijk niet van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van het volledige bedrag van de 
verschuldigde belasting met betrekking tot de entiteit waarvan hij mede-eigenaar is.

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

Artikel 3:

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

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

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

 de situatie op privaat terrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving betreffende 
optimale afkoppeling en aansluitplicht

 er geen positief keuringsattest van de private riolering wordt afgeleverd zoals bepaald in het 
Algemeen Waterverkoopreglement.

Voor percelen met een verharde oppervlakte groter dan 5.000,00 m² wordt de belasting vastgelegd 
op € 1.000,00 per aangevatte 5.000,00 m² verharde oppervlakte.

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

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

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

De belasting is elk jaar onverdeeld verschuldigd tot en met het jaar dat bij de stad:

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

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

Artikel 4:

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

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

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

Vrijstelling voor een nieuwe eigenaar zoals bedoeld in artikel 2:

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

Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen volledig gelegen binnen een onteigeningsplan:

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

Artikel 5:

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

Artikel 6:

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

Artikel 7:

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

Artikel 8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
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Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 14 december 2015 punt 14 opgeheven.

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

12 2016_GR_00300 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en 
-kaarten, catalogi en kranten en 
gelijkgestelde producten (2017-2022) - 
Opheffen en opnieuw vaststellen

12 - 2016_GR_00300 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2017-2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 8, gewijzigd in zitting van 14 december 2015 
punt 15, op te heffen en een nieuw belastingreglement goed te keuren met ingang van 1 januari 
2017.

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2014, punt 8 het belastingreglement op 
de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi 
en kranten en gelijkgestelde producten goed. 
Dit reglement werd gewijzigd in zitting van 14 december 2015, punt 15.

Argumentatie
Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld om de aantallen in artikel 7 van het 
reglement te kunnen aanpassen omdat deze aantallen al (ongewijzigd) vastliggen van bij het ingaan 
van het reglement in 2004. 
Bij de opstart werden de cijfers opgevraagd bij de Belgische Distributiedienst. Deze cijfers zijn nu niet 
meer correct, er zijn bv. verkavelingen bijgekomen.
Als de cijfers niet worden aangepast dan is het zo dat mensen, die hun aangifte correct doen, 
benadeeld zouden worden t.o.v. mensen die helemaal geen aangifte doen en de forfaitaire aantallen 
aangerekend krijgen.

De cijfers werden nu opgevraagd bij B-Post, op basis van de verdeling van de stadskrant.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, en latere wijzigingen, tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA)
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en 
-kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten als volgt vast te stellen :

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2017 tot met 31 december 2022, wordt er een belasting gevestigd op de 
voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet- geadresseerde publiciteitsbladen en -
kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met handelskarakter en 
gelijkgestelde producten.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die 
er toe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten, producten of 
transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief. Collectieve 
adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde 
geadresseerd.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om te 
drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. Wanneer deze persoon 
geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens de persoon die op 
het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3:

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

Artikel 4:

In afwijking van artikel 3 hiervoor wordt de belasting vastgesteld op 0,0125 euro per verspreid 
exemplaar voor de drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen, een gevarieerd aantal van 
minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en een vast redactioneel gedeelte bevatten van 
stadsberichten, wachtdiensten, agenda’s, kleine aankondigingen van particulieren, streeknieuws 
verzorgd door journalistieke medewerkers.

Artikel 5:

Vrijstelling wordt verleend:
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1°) voor publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten.

2°) voor een bedeling van drukwerken zonder beperking van papieroppervlakte, maar beperkt tot een 
oplage van hoogstens 2.500 exemplaren (verscheidene bedelingen van hetzelfde publiciteitsdrukwerk 
worden als één globale bedeling beschouwd) en beperkt tot een maximum van 4 bedelingen per jaar.

3°) aan de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de 
stad met een duur van meer dan twee maanden. De vrijstelling is van toepassing voor de volledige 
duur van de hinder en voor de periode van één maand voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt 
verleend na een positief advies van de bevoegde stedelijke directies waarbij wordt bevestigd dat er 
werken op het openbaar domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder 
ondervindt.

Wordt begrepen onder:

-Handelaars: zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die bovendien in Kortrijk slechts 
één vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk hun vestigingen hebben;

-Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken.

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige vermindering.

Artikel 6:

§ 1. Ten laatste de dag voor de verspreiding moet aangifte gedaan worden bij het stadsbestuur van 
Kortrijk en moeten alle inlichtingen verstrekt worden, nodig voor de vestiging van de aanslag.

§ 2. Van ieder drukwerk of gelijkgesteld product dient bij aangifte een specimen gevoegd te worden.

Artikel 7:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

§ 2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de artikel 6 vastgestelde termijn wordt 
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal verspreide 
exemplaren:

a)    Kortrijk 8500:    24.404
b)    Bissegem 8501:   2.573
c)     Heule 8501:        5.335
d)    Bellegem 8510:   1.838
e)    Kooigem 8510:      396
f)     Marke 8510:       3.569
g)    Rollegem 8510:   1.254
h)    Aalbeke 8511:     1.455

§ 3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van de belasting.

§ 4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
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Artikel 8:

Overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%, het bedrag 
van de verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen 
van de procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake 
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 10:

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

Artikel 11:

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

Artikel 12:

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

Artikel 13:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 8 en gewijzigd in zitting van 14 december 2015 
punt 15, opgeheven.

13 2016_GR_00302 Belasting op afgifte van administratieve 
stukken (2016-2022) - Opheffen en opnieuw 
vaststellen

13 - 2016_GR_00302 - Belasting op afgifte van administratieve stukken (2016-2022) - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken vastgesteld door 
de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 6 op te heffen en een nieuw 
belastingreglement vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen.

De gemeenteraad stelde in zitting van 15 december 2014, punt 6 het belastingreglement op 
afgifte van administratieve stukken vast.

Argumentatie
Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld om het onderdeel "C. Op de afgifte van 
een attest van immatriculatie: € 5,00" te schrappen uit artikel 3 van het reglement. 
Jaarlijks gaat het slechts om ongeveer 350 kartonnen kaarten (350 x € 5 = € 1.750) - meestal cash-
verrichtingen - en daarom werd er voor deze maatregel geopteerd. Omdat het meer werk vraagt om 
alles te innen en op te volgen dan het opbrengt.

Bovendien ondergaat het onderdeel G van artikel 3 een herformulering : "Spoedprocedure en extreme 
spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart + kids ID + (biometrische) elektronische 
vreemdelingenkaart". De reden hiervoor is dat de FOD Binnenlandse Zaken op 1 januari 2017 een 
aantal procedures voor het afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten wijzigt.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Het KB van 23 maart 1998, met latere wijzigingen, betreffende het rijbewijs
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2022 een belasting gevestigd op afgifte van 
administratieve stukken.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het attest of document door 
het stadsbestuur op aanvraag wordt uitgereikt.

Artikel 3: De belasting wordt als volgt bepaald:

A. Op de afgifte van EID(elektronische identiteitskaarten):
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting
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B. Op de afgifte van reispassen aan personen vanaf de leeftijd van 18 jaar:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 10 euro belasting

C. Op de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

D. Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor 
vreemdelingen:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

E. Elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids ID) verschuldigd door 
de aanvrager die het ouderlijk gezag uitoefent over het betrokken kind:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid

F. Spoedprocedure en extreme spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart + kids 
ID + (biometrische) elektronische vreemdelingenkaart:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid

G. Aflevering nieuw Europees rijbewijs:
    Ingevolge het KB van 23 juni 2010 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het 
rijbewijs (B.S 01 juli 2010).
    Voorlopig rijbewijs (of duplicaat) – Nieuw Europees rijbewijs (of duplicaat):
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 5,00 euro belasting

    Internationaal rijbewijs:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 5 euro belasting

    De aanvraag van een rijbewijs i.k.v. de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs 
categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1= o.a. CARA-patiënten, diabetespatiënten, …) om medische 
redenen is gratis.

H. Op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften aan de hand van het 
bevolkingsregister, vreemdelingenregister, het wachtregister of de registers van de burgerlijke stand, 
bewijs van goed gedrag en zeden, levensbewijs: gratis

I. Wettiging van handtekening: gratis

J. Eensluidend verklaren van een fotokopie: gratis

Artikel 4:

Zijn van belasting vrijgesteld:
De stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere 
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven.

Artikel 5:

De belasting moet bij afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een 
betalingsbewijs.
Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting van ambtswege 
ingekohierd.

Artikel 6:
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De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe 
van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbewijs 
afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 7:

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

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen 
van de procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake 
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 9:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 6 opgeheven.

14 2016_GR_00305 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

14 - 2016_GR_00305 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld de financiële reglementen Parko op te heffen en opnieuw vast te stellen.

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

Beschrijving
Aanleiding en context
In de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 14 december 2015 punt 17 en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 4 juli 2016 
punt 28, wordt voorgesteld in punt 5. 'Gesloten fietsenstallingen' de tarieven voor het gebruik 
van de nieuwe afgesloten fietsenparking P Budabrug op te nemen.

Eveneens wordt er een wijziging voorgesteld van tarief voor punt 4.1.4. 'Reservatie voor 
kortparkeerders'.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op 
te heffen of te wijzigen.
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Argumentatie
Fietsenparking P Budabrug opende in oktober. Deze fietsenparking bestaat uit een publieke zone en 
een afgesloten abonneezone.
In de afgesloten zone kan men enkel binnen met een badge. Tevens is deze parking voorzien van 7 
d/24u camerabewaking.

Voorstel is om een iets duurder tarief dan de fietstrommel en fietskluis vast te stellen gezien de extra 
faciliteiten in de parking.

Wat betreft de wijziging betreffende reservatie voor kortparkeerders dateert het 'dubbel tarief' reeds 
uit de periode P Expo (VIP's en standhouders).
Voorstel is om voor gewone gebruikers bij reservatie geen dubbel tarief meer aan te rekenen maar 
het gewone tarief te hanteren.

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

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

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

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

Besluit
Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen n.a.v. nieuwe tarieven voor afgesloten fietsenparkings 
(opening P Budabrug, verhuur van fietstrommels en -kluizen) en gewijzigde tarieven bij de reservatie 
van kortparkeerplaatsen vast te stellen:

1.     Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

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

 1e Bewonerskaart

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

 2e Bewonerskaart
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 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

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

2.     Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

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

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

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone
Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3.     P+R Expo

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

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

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

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

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

 

4.1.1. Parkeertickets 

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

 P Veemarkt

P Houtmarkt

P Budabrug

  

 P Schouwburg P Haven P Broeltorens 
Max 30 min Gratis Gratis  Gratis
Max 1 u Gratis Gratis  Gratis
Max 2 u € 2,00 € 1,50 € 2,00 
Max 3u € 4,50 € 2,00 € 3,00
Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50 € 4,00 

4.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt

P Houtmarkt

P Budabrug

P Broeltorens

 P  Schouwburg P Haven 
Max 30 min Gratis Gratis
Max 1 u Gratis Gratis
Max 2 u € 1,00 € 1,00
Max 3u € 2,50 € 1,50
Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

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

4.1.2 Parkeercheques

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

4.1.3 Reductietoestel (incl btw)



85/93 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

4.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW)

Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.

4.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens
 P Veemarkt P+R Expo
 P Houtmarkt P Haven 
 P Budabrug Buurtparkings *

1 maand € 40,00 € 30,00
6 maand € 220,00 € 160,001e kaart
1 jaar € 400,00 € 300,00
1 maand € 50,00 € 40,00
6 maand € 280,00 € 220,002e kaart
1 jaar € 550,00 € 400,00

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

4.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen incl. BTW P Schouwburg

P Veemarkt

P Houtmarkt

P Budabrug

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00
Type 4 2d/week tss 8u 
en 19u59

€ 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week 24u op 
24u

€ 35,00 € 25,00 n.v.t. € 40,00

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

€ 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week 24u op 
24u

€ 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00

Type 8 ma-vr
tss 19u en 8u59 

€ 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo
tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.
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De persoonsabonnementen "Kortrijk" type 1,2,4 en 6 verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R 
Expo daarentegen 24u op 24.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat

P Dam

P Koning Albertstraat

P St-Amand

P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat
Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59 € 40,00 n.v.t.

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59 € 50,00 n.v.t.

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

4.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

4.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

4.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

4.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

4.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u
Daaropvolgende uren € 15,00/24u

4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

4.2.1. voor de parkeertickets:

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

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

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

4.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

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

4.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik
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4.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

5.     Gesloten fietsenstallingen

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

5.1.1. Huurtarief

  

prijzen per 
fiets Fietskluis Fietstrommel P Budabrug – P Appel

incl. BTW plaats voor 
1 fiets Gezinstarief plaats voor 

1 fiets Gezinstarief plaats voor 
1 fiets Gezinstarief

  plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

Per 3 maand € 18 € 55 € 15 € 45 € 30 € 90
Per jaar € 50 € 150 € 40 € 120 € 60 € 180

 

5.1.2. Waarborg

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

5.1.3. Sleutel (fietstrommel/-kluis) of abonnementskaart

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

Aankoop abonnementskaart : € 15
Bij verlies of beschadiging, dient een nieuwe abonnementskaart aangekocht te worden twv € 15.

 

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart of sleutel, verlengen gebeurt via facturatie. Niet 
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken 
abonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk.

 

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

 

6.  Fietstassen
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Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. Deze fietstassen kosten 
€ 35/stuk incl. BTW.

 

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

Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 

Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen, die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015 punt 17 en gewijzigd in 
zitting van 4 juli 2016 punt 28, opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Parko - verslag DC 23-08-16.pdf
- Parko - verslag DC 28-06-16.pdf
- 19362 (Verslag RvB 20 sept 2016).pdf

Philippe De Coene

OCMW
15 2016_GR_00319 OCMW Kortrijk.  - Budgetwijziging 2016. - 

Goedkeuren
15 - 2016_GR_00319 - OCMW Kortrijk.  - Budgetwijziging 2016. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Het OCMW legt de budgetwijzing 2016, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 17 
november 2016, ter goedkeuring voor. 

Beschrijving
Aanleiding en context
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De OCMW-raad stelde de eerste budgetwijziging 2016 vast. Deze wordt nu ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Argumentatie
Toelichting bij de budgetwijziging

 

1.  Budgetwijziging investeringsbudget 

 

In de meerjarenplanning dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 2.316.981 tot 
54.414.508 EUR.

Voor 2016 vermeerderen de transactiekredieten met 2.660.816 en de desinvesteringen verminderen 
voor 2016 met 6.680.549 EUR omdat vele desinvesteringsprojecten verschuiven naar 2017.

Voor 2016 vermeerderen de investeringssubsidies met 934.013 EUR.

 

2.  Budgetwijziging exploitatiebudget

 

Met deze budgetwijziging blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.420.119 EUR.

 

De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2016, voor opbrengsten 60.535.264 EUR en voor kosten 
59.049.335 EUR dienen gebracht op respectievelijk 61.022.275 EUR en 59.262.445 EUR,  hetzij een 
procentuele stijging met 0,81% bij de opbrengsten en een procentuele stijging met 0,36% bij de 
kosten.

 

Exploitatiebudget 2016 oorspr. budget 2016 budgetwijziging
Beleidsdomein algemene financiering 14.742.524 14.863.939
Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.482.000 -5.518.050
Beleidsdomein dienstverlening - 7.774.595 -7.586.059
Totalen 1.485.929 1.759.830

 

Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.485.929 EUR tot 1.759.830 EUR. Deze 
verbetering wordt voornamelijk verklaard door:

 verminderd tekort op sociale tewerkstelling
 verminderd tekort op werkpunt
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Het exploitatieoverschot min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge. Deze 
laatste verbetert met de budgetwijziging van 1.474 naar 275.375 EUR.

 

 

 

3.  Budgetwijziging liquiditeitenbudget

 

Ingevolge het verschuiven van desinvesteringen naar 2017 is er met de budgetwijziging nood aan 
6.000.000 EUR leningen.

Het resultaat op kasbasis wijzigt heel weinig en blijft positief met 39.101 EUR.

 

 

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

Besluit
Punt 1
De OCMW-budgetwijziging 2016, zoals vastgesteld door de OCMW-Raad in zitting van 17 november 
2016, goed te keuren.

16 2016_GR_00332 OCMW Kortrijk  - meerjarenplan 2014-2019 
en budget 2017

16 - 2016_GR_00332 - OCMW Kortrijk  - meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Het OCMW legt het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 voor ter goedkeuring. Het budget 
2017 is identiek aan de cijfers zoals opgenomen in het meerjarenplan.

Beschrijving
Aanleiding en context

De OCMW-raad stelde in zitting van 17 november 2016 het meerjarenplan 2014-2019 en het 
budget 2017 vast. Het budget 2017 is identiek aan de cijfers zoals opgenomen in het 
meerjarenplan.
Het komt nu aan de gemeenteraad toe om deze goed te keuren.
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Argumentatie
 

1. De financiële nota 2014-2019

 

 

 

exploitatie investeringen andere

 

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2014 55.554.165 57.169.708 6.369.619 3.166.947 1.312.787 4.722.228

2015 56.711.296 58.511.162 6.862.422 1.855.502 1.596.222 3.535.709

2016 59.262.445 61.022.275 12.143.157 5.201.022 1.722.034 6.000.000

2017 60.754.082 62.333.681 13.071.539 11.200.007 2.132.956 4.000.000

2018 62.019.539 63.407.690 13.820.000 2.672.659 2.046.874 10.200.000

2019 62.162.276 64.477.990 2.147.770 2.442.965 2.545.828 0

 

 

 

Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag 
van 28.200.000,00 EUR  Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van 
22.291.885 naar 39.135.185 EUR.

 

 

 

Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor alle 
jaren positief. Met uitzondering van 2017 en 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks positief en de 
som van de jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief, waarmee beantwoord is aan de BBC-
voorwaarden.
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2. Gemeentelijke dotatie en kastekorten:

 

De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019 wordt behouden.
Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen van de 
Stad. De hiervoor aanvankelijk geraamde exploitatietekorten zijn bijkomend opgenomen in de 
gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage.
In dit meerjarenplan wordt de gemeentelijke bijdrage jaarlijkse verhoogd met het verschil tussen  het 
gemiddeld definitief geraamd tekort van de kinderopvang en de eerdere toekenning, in totaal 600.000 
EUR voor de periode tot en met 2019. Gelet op het beschikbaar overschot geeft het OCMW in dit 
meerjarenplan ook 600.000 EUR terug aan de Stad. Hierdoor sluit 2019 nog af met een beschikbaar 
overschot van 527.474 EUR.

Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan 
gemeentelijke bijdrage.

 

 

BASISTOELAGE REGULARISATIES

basis kinder- compensatie kinder-

jaarlijks  
+3% opvang convenanten opvang

verschuivingen
en gedeelt. 

aanwending 
overschot

TOEKENNING BEHOEFTE SALDO
TIJDELIJK

WERK-
KAPITAAL 

A B C D E A+B+C+D+E=F G F - G  

saldo         2.431.105

2013 11.107.183    11.107.183 10.942.942 164.241 2.431.105

Subtotaal periode voor BBC   11.107.183 10.942.942 164.241*

2014 11.440.398 280.000 65.000 -65.000 11.720.398 11.180.063 540.335 2.431.105

2015 11.783.610 270.000 23.000 75.000 -75.000 12.076.610 11.635.388 441.222 2.431.105

2016 12.137.119 260.000 23.000 85.000 -85.000 12.420.119 12.144.744 275.375 2.431.105

2017 12.501.233 240.000 108.000 105.000 -105.000 12.849.233 13.165.011 -315.778 2.431.105

2018 12.876.270 220.000 153.000 125.000 -370.000 13.004.270 13.425.414 -421.144 2.431.105

2019 13.262.558 200.000 153.000 145.000 100.000 13.860.558 13.853.094 7.464 2.431.105



93/93 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Subtotaal periode  BBC  600.000 -600.000 75.931.188 75.403.714 527.474 

TOTALEN PERIODE 2013 - 2019 600.000 -600.000 87.038.371 86.346.656 691.715  

* teruggegeven aan Stad        

3. Het zorgbedrijf in het meerjarenplan

 

Vanaf 2017 start het zorgbedrijf als IVA. De BBC voorziet hiervoor slechts weinig schema’s. 
Per beleidsitem zijn de kassaldi voor het IVA berekend op de bladzijden 62-63. Het IVA wordt jaarlijks 
globaal gesaldeerd lastens de gemeentelijke bijdrage. Samenvattend worden onderstaand de 
geraamde tekorten voor het IVA opgegeven:

      2017           →        3.563.225 EUR tekort
      2018           →        3.583.437 EUR tekort
      2019           →        3.909.257 EUR tekort

 

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 en aan het OCMW-budget 2017 die door de OCMW-raad 
vastgesteld zijn op 17 november 2016, goed te keuren.


