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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2017_GR_00053 VZW Cultuurcentrum Kortrijk - Vervanging 

van een bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

1 - 2017_GR_00053 - VZW Cultuurcentrum Kortrijk - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 17 januari 2017, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt de 
heer Luc Hoste ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 19 januari 2017 geeft de fractie N-VA aan dat zij de heer Luc Hoste wensen te 
vervangen door de heer Peter Sustronck als bestuurder van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor te dragen voor de 
raad van bestuur van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk:

1. Namens Open Vld: Delphine Beun
2. Namens Open Vld: Eline Brugman
3. Namens N-VA: Liesbet Maddens
4. Namens N-VA: Luc Hoste
5. Namens sp.a: Ronny Titeca
6. Namens sp.a: Tine Soens
7. Namens CD&V: Hannelore Vanhoenacker
8. Namens CD&V: Patrick Jolie
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Bart Rogé
11. Namens Vlaams Belang: Dirk Devoldere

Inmiddels is mevrouw Delphine Beun vervangen door de heer Arne Vandendriessche (GR 12-10-2015) 
en is de heer Dirk Devoldere vervangen door de heer Josky Deeren (GR 09-12-2013) waardoor de 
huidige samenstelling van de raad van bestuur is als volgt:

Arne Vandendriessche (Open Vld)
Eline Brugman (Open Vld)
Liesbet Maddens (N-VA)
Luc Hoste (N-VA)
Ronny Titeca (sp.a)
Tine Soens (sp.a)
Hannelore Vanhoenacker (CD&V)
Patrick Jolie (CD&V)
Mieke Blancke (CD&V)
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Bart Rogé (Groen)
Josky Deeren (Vlaams Belang)

Thans ligt de vervanging van de heer Luc Hoste door de heer Peter Sustronck voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“... §1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximaal elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke fractie 
een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde 
geslacht. ...”

Artikel 24 van de statuten bepaalt:
“§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt: ...
- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur 
...”

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

Besluit
Punt 1
de heer Peter Sustronck voor te dragen namens N-VA als bestuurder van de VZW Cultuurcentrum 
Kortrijk ter vervanging van de heer Luc Hoste.

Bijlagen
- brief Luc Hoste 17-01-2017.pdf
- mail Liesbet Maddens 19-01-2017.pdf
- GR-01-07-2013.pdf
- gecoordineerde statuten - DEF2013.doc

2 2017_GR_00049 Immobiliën (immo 2014/014) - Onderhandse 
verkoop 258,04m² grond gelegen naast 
schoolgebouw Olmenlaan +11 te Kortrijk. - 
Goedkeuren

2 - 2017_GR_00049 - Immobiliën (immo 2014/014) - Onderhandse verkoop 258,04m² grond gelegen naast schoolgebouw Olmenlaan +11 te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 april 2015 een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een verblijf voor jongeren met een 
mentale beperking in de Olmenlaan te Kortrijk. Voor de realisatie van dit project zijn er twee stroken 
stadsgrond vereist, één voor de realisatie van de inrit naar de ondergrondse garage en één voor de 
realisatie van een tuinzone met terrassen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 juli 2015 principieel ingestemd 
met de onderhandse verkoop van deze stroken stadsgrond.

Alle voorwaarden en verplichte documenten zijn ondertussen verkregen. Het ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt ter 
goedleuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 juli 2015, punt 4, 
principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, beslist in te stemmen met de 
onderhandse verkoop van 2 strookjes stadsgrond van ongeveer 120m² en 137,7m² uit het 
kadastraal perceel Kortrijk, 3de afdeling, sectie B, nr. 198/L3 aan de aanpalende eigenaar 
voor de realisatie van een bouwproject en dit onder de volgende voorwaarden:

-verkoopprijs €100 per m²;

-alle kosten verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de aanvrager-koper;

-geen interesse van de andere aanpalende eigenaar(s).

Er werd gezorgd voor een verklaring van de andere aanpalende eigenaars, een opmetingsplan 
en een visum van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

De stad verkoopt 258,04m² stadsgrond uit het kadastrale perceel Kortrijk, 3de afdeling, sectie 
B, nr. 198/L3 aan de VZW "Katholiek Orthopedagogisch Centrum - De Hoge Kouter" voor 
de realisatie van een inrit naar de ondergrondse parking en de inrichting van een tuinzone met 
terrassen in het kader van de bouwvergunning voor het bouwen van een verblijf voor jongeren 
met een mentale beperking.

Het ontwerp van akte verkoop werd opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang.

De betreffende stroken stadsgrond situeren zich links en achter het bestaande schoolgebouw en 
vormen groenstroken met gras (zijkant) en struiken (achterkant) die niet dienstig zijn voor de stad. 
De koper is ook de enige aangelande die interesse heeft in de aankoop van de beide stadsgronden, 
zoals blijkt uit de ondertekende verklaringen van de andere aangelanden. Bovendien worden beide 
stroken aangekocht om een verblijf voor jongeren met een mentale beperking te realiseren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €25.804

op budgetsleutel 2017/GBB-CBS/0119-04/2200400/IE-12.
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Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 258,04m² stadsgrond palend aan het schoolgebouw 
gelegen Olmenlaan +11 te Kortrijk voor de realisatie op deze plaats van een verblijf voor jongeren 
met een mentale beperking en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte 
en kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen
- Beslissing CBS d.d. 13jan2015.pdf
- Verklaringen aangelanden.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Visum Vastgoedtransacties.pdf
- Ontwerp akte verkoop.pdf
- Kadastrale gegevens en foto (2).pdf
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3 2017_GR_00050 Immobiliën (immo 2003/033) - Campus 
Kortrijk Weide. Onderhandse verkoop 
tuingronden aan aangelanden 
Magdalenastraat te Kortrijk. - Goedkeuren

3 - 2017_GR_00050 - Immobiliën (immo 2003/033) - Campus Kortrijk Weide. Onderhandse verkoop tuingronden aan aangelanden Magdalenastraat te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 november 2014 beslist om over te 
gaan tot het verkopen van een strook grond van ongeveer 11 meter breed gelegen achter de 
woningen gelegen langs de Magdalenastraat gelegen ten oosten van de huidige toegang tot de 
parking, dit in functie van het verruimen van de tuinen. Een smallere strook kan eventueel (indien 
inpasbaar binnen het ontwerp voor Kortrijk Weide) verkocht worden aan de eigenaars van de 
woningen gelegen ten westen van de huidige toegang.

Door de geïnteresseerde aangelanden (4 voor 6 loten) werden er intentieverklaringen ondertekend. 
Van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een gunstig visum bekomen voor 
de voorgestelde verkoopprijs. Een opmetingsplan werd opgemaakt.

De gemaakte akkoorden werden opgenomen in een ontwerp van akte aankoop opgemaakt door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Dit ontwerp wordt aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2014 werd er 
beslist om over te gaan tot het verkopen van een strook grond van ongeveer 11m breed 
gelegen achter de woningen langs de Magdalenastraat gelegen ten oosten van de huidige 
toegang tot de parking, dit in functie van het verruimen van de tuinen. Indien inpasbaar 
binnen het ontwerp voor Kortrijk Weide kan een smallere strook worden verkocht aan de 
eigenaars van de woningen gelegen ten westen van de huidige toegang.

Hiervoor worden de volgende modaliteiten vastgelegd:

-er wordt pas overgegaan tot verkoop van de gronden indien er vanuit de eigenaars van de 
woningen voldoende interesse blijkt tot aankoop van de tuinstrook.

-er wordt uitgegaan van een richtprijs van 55€/m², dit onder voorbehoud van een gunstig 
visum/schattingsverslag. De overige kosten (akte- en notariskosten, kosten van de opmeting) 
zijn ten laste van de kopers.

-er wordt verder onderzocht of er interesse is om aan de achterzijde van deze tuinstrook een 
kruiwagenpad te voorzien. In dat geval zal het kruiwagenpad worden aangelegd door de stad, 
maar zal het geen onderdeel uitmaken van het publiek domein.

-de eigenaars van de betreffende woningen zullen worden gecontacteerd. Daarbij zal de 
interesse tot aankoop worden getoetst.

De eigenaars werden aangeschreven en 4 eigenaars ondertekenden een intentie tot aankoop 
van bijkomende tuingrond. Het betreft de eigenaars van de woningen gelegen 
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Magdalenastraat nrs. 34-36, 42, 44-46 en 52. Er werd een gunstig visum bekomen voor de 
voorgestelde verkoopprijs van €55 per m² van het Aankoopcomité, nu afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Er werd een opmetingsplan opgemaakt met de 
aanduiding van de 6 te verkopen loten.

Voor de verschillende verkopen werden er ontwerpen van akte opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid:

-lot 1 met een oppervlakte van 15m² wordt verkocht aan de eigenaar van de woning gelegen 
Magdalenastraat 52 voor een totale prijs van €1.048,85; zijnde €825 verkoopprijs te verhogen 
met €223,85 opmetingskosten.

-loten 2 en 3 met een oppervlakte van 82m² en 52m² of 134m² wordt verkocht aan de eigenaar 
van de woningen gelegen Magdalenastraat 44 en 46 voor een totale prijs van €7.817,70; 
zijnde €7.370 verkoopprijs te verhogen met €447,70 opmetingskosten.

-lot 4 met een oppervlakte van 51m² wordt verkocht aan de eigenaar van de woning gelegen 
Magdalenastraat 42 voor een totale prijs van €3.028,85; zijnde €2.805 verkoopprijs te 
verhogen met €223,85 opmetingskosten.

-loten 5 en 6 met een oppervlakte van 64m² en 235m² of 299m² wordt verkocht aan de 
eigenaar van de woningen gelegen Magdalenastraat 34 en 36 voor een totale prijs van 
€16.892,70; zijnde €16.445 verkoopprijs te verhogen met €447,70 opmetingskosten.

De aktekosten worden door de afdeling Vastgoedtransacties rechtstreeks aan de kopers 
aangerekend.

Het ontwerp van akte dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, bevat enkel 
de algemene gegevens. De gegevens van de koper, de exacte omschrijving van het verkochte 
en de exacte koopprijs werd weggelaten.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden aangetoond 
dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen belang, zal 
een dergelijke verkoop aanvaard worden.

Aangezien de woningen gelegen Magadalenastraat te Kortrijk geen of weinig tuin bezitten, werd er in 
het kader van de (her)inrichting van de site Campus Kortrijk Weide besloten om de strook tussen het 
schoolgebouw van de CVO MIRAS en de eigendommen te reserveren als private tuinzone. De strook 
stadsgrond zal dan ook verkocht worden in loten aan de aanpalende eigenaars van de betreffende 
woning en dit enkel voor de uitbreiding van hun tuin.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
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Opbrengst voor de stad: €28.788,10, zijnde €27.445 als verkoopprijs en €1.343,10 als terugbetaling 
van factuur 2015/0303 van landmeetkantoor Koen Roelandt bvba

op budgetsleutel 2017/02.03.01/0600-00/2200200/IE-2.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | Behouden van 
en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkopen van tuingrond gelegen site Campus Kortrijk Weide uit 
het kadastraal perceel gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/N5 aan de aangelande 
eigenaars van de woningen gelegen Magdalenastraat:

-nr. 52, mevrouw R. Dhondt: 15m² grond voor een totale prijs van €1.048,85;

-nr. 44 en 46, AGB SOK: 82 en 52 of 134m² grond voor een totale prijs van €7.817,70;

-nr. 42, mevrouw M.H. Sayoen: 51m² grond voor een totale prijs van €3.028,85;

-nr. 34 en 36, de heer M. Sagaert: 64 en 235 of 299m² grond voor een totale prijs van €16.892,70;

en verder conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte 
en kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen
- Beslissing CBS 17 nov 2014.pdf
- Intentieverklaringen.pdf
- Visum verkoopprijs.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerpen van akte per koper.pdf
- Samenvattend overzicht verkopen.pdf
- Ontwerp van akte algemeen.pdf
- Kadastrale gegevens + foto.pdf
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4 2017_GR_00051 Immobiliën (immo 2016/005) - Kosteloze 
grondafstand 9.691m² stadsgrond ter hoogte 
van Broelkaai, Handboogstraat en 
Verzetskaai voor de heraanleg van de 
boorden van de oude Leiearm. - Goedkeuren

4 - 2017_GR_00051 - Immobiliën (immo 2016/005) - Kosteloze grondafstand 9.691m² stadsgrond ter hoogte van Broelkaai, Handboogstraat en Verzetskaai voor de heraanleg van de boorden van de oude Leiearm. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
In het kader van de heraanleg van de boorden van de oude Leiearm te Kortrijk, gedeelte van de 
Dambrug tot aan de Handelskaai, werd er tussen Waterwegen en Zeekanaal en stad Kortrijk een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

In artikel 17 van deze overeenkomst werd er een eigendomsoverdracht van stadsgronden naar 
Waterwegen en Zeekanaal opgenomen.

De afgesproken overdracht van 9.691m² grond gelegen Broelkaai - Verzetskaai - Handboogstraat 
werd opgenomen in het ontwerp van akte gratis grondafstand opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de heraanleg van de (zuidelijke) oude Leiearm, meer bepaald het gedeelte van de 
Dambrug tot aan de Handelskaai, zullen de stad Kortrijk en Waterwegen en Zeekanaal 
(W&Z) samenwerken om zowel de scheepsvaart te vrijwaren en de aantrekkelijkheid van de 
stad te verhogen.

De betreffende afspraken rond de verdeling van de taken en kosten verbonden aan deze 
heraanleg werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst betreffende 'de heraanleg 
van de boorden van de oude Leiearm te Kortrijk.' Deze samenwerkingsovereenkomst werd 
ondertekend op 23 april 2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 mei 
2015, punt 24.

Artikel 17 van deze samenwerkingsovereenkomst voorziet een eigendomsoverdracht:

"De werken vervat in artikel 1 worden uitgevoerd op grond in eigendom van de Stad.

De gronden van de Stad waarop W&Z werken zal uitvoeren en financieren, zijnde de werken 
aan de Broelkaai en de Verzetskaai, zullen door de Stad kosteloos in eigendom worden 
overgedragen aan W&Z, en dit conform het plan D3_100 045_OVK_01 in bijlage. W&Z zal 
deze gronden enkel aanwenden conform haar opdracht en doelstellingen.

Deze eigendomsoverdracht wordt vóór de start der werken geformaliseerd via authentieke 
akte."

De overdracht van 9.691m² grond gelegen Broelkaai, Handboogstraat en Verzetskaai van de 
stad naar W&Z werd opgenomen in een ontwerp van akte gratis grondafstand opgemaakt door 
de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.



33/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Argumentatie
De kosteloze overdracht van stadsgrond maakt een daad van beschikking uit en de goedkeuring ervan 
behoort tot de bevoedheid van de gemeenteraad. De overdracht is tevens opgenomen in artikel 17 
van de samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 11 mei 
2015. De overdracht van de gronden is vereist om W&Z toe te laten er werken op uit te voeren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen uitgave, geen opbrengst. Kosten akte ten laste van W&Z als verkrijger.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de kosteloze grondoverdracht van 9.691m² stadsgrond gelegen Broelkaai, 
Handboogstraat en Verzetskaai, om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder teneinde de 
verkrijger toe te laten er werken in het kader van de heraanleg van de boorden van de oude Leiearm 
te kunnen uitvoeren en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte gratis 
grondafstand opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

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

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Samenwerkingsovereenkomst 23 april 2015.pdf
- Beslissing gemeenteraad 11 mei 2015.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerp van akte gratis grondafstand.pdf



34/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



35/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



36/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



37/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



38/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



39/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



40/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



41/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



42/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



43/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



44/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

5 2017_GR_00048 Immobiliën (immo 2016/023) - Kosteloze 
grondafstand 25m² grond gelegen op hoek 
Blekerijstraat met Tientjesstraat te K.-
Bissegem. - Goedkeuren

5 - 2017_GR_00048 - Immobiliën (immo 2016/023) - Kosteloze grondafstand 25m² grond gelegen op hoek Blekerijstraat met Tientjesstraat te K.-Bissegem. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Naast de woning gelegen Blekerijstraat nr. 1 te K.-Bissegem ligt er nog een kadastraal perceel 
Kortrijk, 5de afdeling, sectie A, nr. 205/V2 met een oppervlakte van 25m² op naam van de eigenares 
van de woning, terwijl dit in feite opgenomen is in het openbaar domein. De erfgenamen van de 
eigenares vragen om deze toestand te regulariseren en de 25m² over te nemen.

De overname werd opgenomen in een ontwerp van akte gratis grondafstand opgemaakt door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de hoek van de Blekerijstraat met de Tientjesstraat te Kortrijk-Bissegem, naast de woning 
gelegen Blekerijstraat nr. 1, ligt er een kadastraal perceel Kortrijk, 5de afdeling, sectie A, nr. 
205/V met een totale oppervlakte van 25m². Alhoewel dit perceel in feite opgenomen is in het 
openbaar domein (straat - voetpad - groen), staat dit nog steeds op naam van mevrouw 
Taillieu.

De erfgenamen van de eigenares vragen nu om dit te regulariseren en dit perceel over te 
nemen. Na gunstig advies van Forum II werd aan de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid gevraagd om een ontwerp van akte kosteloze grondafstand op te maken.

Argumentatie
De kosteloze overname van grond door de stad maakt een daad van beschikking uit en behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Het betreft hier een regularisatie van een bestaande toestand. De 
private eigendom is aangelegd als openbaar domein, meer bepaald als straat, voetpad en groenzone 
met straatnaambord.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen uitgave, geen opbrengst.

De aktekosten zijn ten laste van de stad en zullen via de provisierekening van de stad bij de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid vereffend worden.

Besluit
Punt 1
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In te stemmen met de kosteloze grondoverdracht van 25m² grond, zijnde het kadastraal perceel 
Kortrijk, 5de afdeling, sectie A, nr. 205/V2, om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder om 
dit in te lijven in het openbaar domein en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
akte gratis grondafstand opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen. 

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

Bijlagen
- Vraag om over te nemen.pdf
- Ontwerp van akte gratis grondafstand.pdf
- Kadastrale gegevens + foto-2.pdf
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6 2017_GR_00039 Immobiliën (2015/005) - Verkrijgen 
erfdienstbaarheid van doorgang op gronden 
gelegen te Schuddevisstraat en Reepkaai in 
KORTRIJK. - Goedkeuren

6 - 2017_GR_00039 - Immobiliën (2015/005) - Verkrijgen erfdienstbaarheid van doorgang op gronden gelegen te Schuddevisstraat en Reepkaai in KORTRIJK. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
In zitting van 31.03.2014 verleende het college van burgemeester en schepenen stedenbouwkundige 
vergunning aan de NV CORES DEVELOPMENT voor het bouwen van 38 appartementen en 9 
penthouses met ondergrondse parking en binnengebied. De stedenbouwkundige vergunning werd 
verleend onder de voorwaarde dat een erfdienstbaarheid van doorgang over de gronden gevestigd 
zou worden. De ontwerpakte tot erfdienstbaarheid werd opgemaakt door een notaris naar keuze van 
de eigenaars. Bij voorlegging van het dossier aan de gemeenteraad van 05.12.2016 bleek dat in de 
individuele koopaktes en basisakte van de kopers andere uren, tijdens dewelke de erfdienstbaarheid 
kan uitgeoefend worden, werden opgenomen. Met verbeterende akte dd. 16.01.2017 werd deze 
materiële vergissing rechtgezet. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de 
opgemaakte ontwerpakte tot vestiging van de erfdienstbaarheid. Na goedkeuring van de ontwerpakte 
door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn kan de akte tot 
erfdienstbaarheid dan effectief door de notaris verleden worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Schepen Axel Weydts en raadslid Carol Leleu verlaten de zitting voor dit punt.

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

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

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

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

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

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

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

avonds,
 de eigenaars van het lijdend erf hebben het recht om een afsluiting te plaatsen tussen het 

lijdende erf en het openbaar domein, met dien verstande dat de doorgang enkel afgesloten 
zal worden tussen tien uur 's avonds en zeven uur 's morgens,

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

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

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

Bij behandeling van huidig dossier in zitting van 05.12.2016 van de gemeenteraad werd vastgesteld 
dat in de basisakte en individuele koopaktes van de kopers een andere tijdspanne binnen dewelke de 
erfdienstbaarheid uitgeoefend kan worden, werd opgenomen. Om eventuele problemen in de 
toekomst te vermijden werd het punt dan ook verdaagd.

Na contact met de notaris bleek dat in de basisakte en de koopaktes een materiële vergissing door het 
notariskantoor werd begaan. Deze materiële vergissing kon via verbeterende akte rechtgezet worden. 
Met verbeterende akte dd. 16.01.2017 werd de materiële vergissing rechtgezet zodat duidelijk is dat 
de erfdienstbaarheid uitgeoefend mag worden tussen zeven uur 's morgens en tien uur 's avonds en 
werden de verschillende aktes in overeenstemming met elkaar gebracht.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de voorliggende ontwerpakte tot vestiging 
van de erfdienstbaarheid.

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

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het betreft een kosteloze erfdienstbaarheid.

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

Bijlagen
- stedenbouwkundige vergunning dd. 31.03.2014.pdf
- eenzijdige verbintenis dd. 23.12.2014.pdf
- opmetingsplan.pdf
- ontwerpakte.pdf
- verbeterende akte dd. 16.01.2017.pdf
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 Te betalen registratierechten 

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

 

Rep. Dossier 214 1504-06 ROG € 0,00 

Datum #/#/# RESIDENTIE REEPKAAI 
Erfpacht - Erfdienstbaarheid 

Bijlagen totaal: # 

Over te schrijven: # 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

Hij verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58. De heer Vandendriessche, Wim Adrien Julien, 
geboren te Wevelgem op 28 februari 1955, weduwnaar van mevrouw 
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Dekeirel Thérèse Susanne, gedomicilieerd en verblijvende te 8560 
Wevelgem, Nonnebosstraat 41. 

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te 
hebben afgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier vertegenwoordigd door haar Gemeenteraad, voor wie 
handelen: 

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

2. de heer HILLAERT Geert Maurice Leontine, geboren te Gent 
op 18 maart 1968 (rijksregister 68.03.18-371.53), met woonplaats te 
8501 Kortrijk (Heule), Vlaschaard 56, handelend in zijn hoedanigheid 
van gemeentesecretaris. 

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

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

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

ondernemingsnummer van elke partij bij de akte wordt hierna 
vermeld. 

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

Cores Properties    ON 0881.515.412  

Eversite  ON 0467.192.184 

HEIJMANS BOUW  ON 0415.061.515 

#aanvullen met eigenaars op basis 

van recent uittreksel rijksregister# 

  

Lombaerts Piet 591-8655490-88  

Hillaert Geert #  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorafgaande uiteenzetting 
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met welke vaststelling van eigendom de partijen zich 
vergenoegen. 

Voorwerp van de akte:  

DEEL I. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG 

Voorafgaande uiteenzetting 
Ingevolge voormelde stedenbouwkundige vergunning  de dato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 
De erfdienstbaarheid van doorgang zal worden uitgeoefend 

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

Bijzondere voorwaarden 
De erfdienstbaarheid van doorgang wordt gevestigd onder de 

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijk Wetboek gelden. 

DEEL II. VESTIGING ERFPACHTRECHT IN VOORDEEL EANDIS 
ASSETS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 
Zoals dit lokaal nader opgemeten werd en afgebeeld staat, 

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

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

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

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

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

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

werd volgend gereserveerd perceelsidentificatienummer toegekend: 
F 912 A P0144. 

ERFPACHTVOORWAARDEN 
Dit recht van erfpacht wordt gevestigd onder de volgende 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 8 
De erfpachter behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIKEL 12 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze 

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

DEEL III. WIJZIGING BASISAKTE 

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

Vestiging erfdienstbaarheden ten voordele van het in 
erfpacht gegeven lokaal 

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

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

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

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

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

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

DEEL IV. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

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

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

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

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

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

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

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

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
Opmerkingen: 
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 
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vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd 
met melding van de overdracht. 

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

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

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

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

Voor zover voorgaande verklaring door de erfpachtgever te 
goeder trouw afgelegd werd, neemt de erfpachter de risico's van 
eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten 
die daaruit kunnen voortvloeien op zich en verklaart hij dat de 
erfpachtgever hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algemeen 
Ondergetekende notaris heeft de erfpachter erop gewezen 

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

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

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

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

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

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

Onroerend erfgoed 
De erfpachtgever verklaart met betrekking tot het goed geen 

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

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

Postinterventiedossier 
Partijen bevestigen door de instrumenterende notaris op de 

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

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

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

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

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

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

Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk 

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

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

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

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

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

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

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

Vrijstelling van registratierechten in hoofde van de 
erfpachter 

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

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

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

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

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

Bijlagen. 
Aan deze akte worden volgende bijlagen gehecht om samen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

optreedt in onderhavige akte bevestigt dat zijn handtekening 
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheden 
onderschreven verrichtingen in deze akte. 
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7 2017_GR_00052 Immobiliën (immo 2015/010) - Toelating 
plaatsen poortje met uitweg over 
stadsdomein gelegen Moorseelsestraat 102 te 
K.-Heule naar Vlasboemstraat te Kortrijk. - 
Goedkeuren

7 - 2017_GR_00052 - Immobiliën (immo 2015/010) - Toelating plaatsen poortje met uitweg over stadsdomein gelegen Moorseelsestraat 102 te K.-Heule naar Vlasboemstraat te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van het uitvoeren van verbouwingswerken aan de woning gelegen Vlasbloemstraat 
nr. 49 te Kortrijk kregen de eigenaars van de woning de toelating om een tijdelijke doorgang via de 
zijmuur te maken. Zij vragen nu om deze te kunnen bestendigen door het plaatsen van een poortje.

Teneinde de eventuele toekomstige ontwikkeling van het stadsdomein en de eventuele afwerking van 
de bestaande wachtgevel niet te hypotheceren, werd er geopteerd voor een precaire toelating tot het 
plaatsen van een poortje met uitweg over de stadsgrond opgenomen in een overeenkomst.

Het ontwerp van overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Schepen Axel Weydts verlaat de zitting voor dit punt.

De eigenaars van de woning gelegen Vlasbloemstraat nr. 49 te Kortrijk hebben naar 
aanleiding van de verbouwingswerken aan hun woning, een tijdelijke doorgang bekomen door 
een gat in de zijmuur te maken om overgang te nemen over het stadseigendom "Depot 102" 
gelegen Moorseelsestraat 102 te K.-Heule.

Deze zijmuur zal nu afgebroken en vervangen worden door een nieuwe afsluiting. De 
eigenaars vragen aan de stad om deze doorgang te kunnen bestendigen door het plaatsen van 
een poortje in deze nieuwe afsluiting.

De zijgevel van de woning is echter een wachtgevel die eventueel in de toekomst nog 
afgewerkt kan worden en ook om de toekomstige ontwikkeling van het stadseigendom niet te 
hypotheceren, wordt er een precaire toelating tot het plaatsen van een poortje met uitweg over 
het stadsdomein voorgesteld. De toelating is ten alle tijde opzegbaar, mits een opzegtermijn 
van 1 maand. De toelating kan ook niet overgedragen worden aan derden zonder 
uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de stad.

Op de grond waarover er uitweg zal genomen worden, rust er een erfdienstbaarheid van door- 
en overgang, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 15 februari 2016, punt 6, ten voordele 
van een garagecomplex in de Moorseelsestraat. Deze akte werd verleden op 03 mei 2016. 
Wanneer er in de toekomst een ontwikkeling op de site zou gebeuren, dan zal deze 
erfdienstbaarheid naar een andere plaats verlegd worden.

Argumentatie
De toelating tot het plaatsen van een poortje met uitweg werd opgenomen in een overeenkomst van 
onbepaalde duur en de goedkeuring ervan behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
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Er wordt geopteerd voor een precaire toelating en niet voor een erfdienstbaarheid, aangezien bij een 
eventuele toekomstige ontwikkeling (bebouwing tegen de woning nr. 49) een verlegging niet mogelijk 
is in dit geval en dit de toekomstige ontwikkeling van de site kan hypotheceren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen uitgave, geen opbrengst.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de toelating tot het plaatsen van een poortje dat uitweg voorziet naar en over het 
stadseigendom gelegen Moorseelsestraat nr. 102 te Kortrijk-Heule en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van overeenkomst opgemaakt door Communicatie en Recht, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Foto.pdf
- Beslissing gemeenteraad 15 feb 2016.pdf
- Ontwerp van overeenkomst.pdf
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Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme
8 2017_GR_00042 Invoeren van een digitaal platform voor 

handel en horeca in Kortrijk - Stedelijk 
reglement houdende de toekenning van een 
éénmalige premie voor Kortrijkse 
ondernemingen - Goedkeuren

8 - 2017_GR_00042 - Invoeren van een digitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk - Stedelijk reglement houdende de toekenning van een éénmalige premie voor Kortrijkse ondernemingen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Wouter Lecluyse

Beknopte samenvatting
Het College van Burgemeester en Schepenen gunde in zitting van 7 november 2016 de opdracht voor 
het invoeren van een digitaal platform voor handel en horeca aan Het Opzet bvba en gaf opdracht om 
hiervoor een financiële ondersteuning uit te werken voor de Kortrijkse handelaars die willen instappen 
in het systeem.

Deze premie moet Kortrijkse ondernemers stimuleren om in te stappen in het systeem, teneinde zo 
snel als mogelijk een grote kritische massa aan handelszaken op te nemen in het digitaal platform. 

De invoering van  een digitaal platform voor handel en horeca is een voorgestelde actie onder het 
speerpunt 'Innovatie' binnen het Strategisch Commecieel Plan voor Handel en Horeca.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Strategisch Commercieel Plan, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 14 november 2016, 
stelt heel wat acties voor om de handel en horeca in Kortrijk te stimuleren. Eén van de acties 
onder het speerpunt 'Innovatie' is het invoeren van een digitaal platform voor handel en 
horeca:

"Momenteel zijn er enkele aanbieders van digitale platformen voor handel en horeca. Het 
succes van het invoeren van dit type van systemen staat of valt met de voldoende kritische 
massa. Er moeten zowel voldoende ondernemers zijn als consumenten die gebruik maken van 
het digitaal platform.

Omwille van die reden wil het stadsbestuur één bepaalde leverancier ondersteunen. Het 
stadsbestuur nodigt verschillende leveranciers uit om een offerte in te dienen en kiest samen 
met de ondernemers welk systeem ze ondersteunen.
Ondernemers die instappen op het systeem kunnen rekenen op een tussenkomst van de stad 
onder de vorm van een terugbetaling van de instapkost en/of een tijdelijke tussenkomst in de 
maandelijkse bijdrage."

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 7 november 2016 om de 
opdracht voor het invoeren van een digitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk te 
gunnen aan Het Opzet bvba.

Team WEL kreeg ook de opdracht om een financiële ondersteuning uit te werken voor de 
Kortrijkse handelaars die willen instappen in het project. 

Argumentatie
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Door het financieel ondersteunen van ondernemers die instappen in het digitaal platform wil de stad 
zo snel mogelijk een groot aantal ondernemingen laten intekenen in het digitaal platform. Op die 
manier wordt het digitaal platform ook aantrekkelijker voor de consument en is de data waarover de 
stad zal kunnen beschikken representatief en dus ook waardevol en bruikbaar.

Binnen het voorgestelde voorzien we in 2017 een tussenkomst van 50% van de jaarlijkse aansluitkost 
exclusief BTW, met een maximum van € 250,00 per vestiging. De jaarlijkse kostprijs voor een 
onderneming bedraagt in principe € 39,00 x 12= 468,00.
Er is voor de ondernemers geen instapkost voorzien, de aansluitkost bevat alle kosten voor een 
vestiging van een onderneming om in te stappen in het digitaal platform. 

Deze premie kan enkel worden toegekend als het om een BTW-plichtige handelsonderneming gaat 
met minstens één vestigingseenheid in de stad Kortrijk. De premie kan éénmalig toegekend worden 
voor elke actieve vestigingseenheid in de stad Kortrijk waarvoor in 2017 een overeenkomst werd 
afgesloten of verlengd met een leverancier van een digitaal platform.

Het digitaal platform waarvoor er een tussenkomst kan gevraagd worden in de jaarlijkse aansluitkost 
bevat minstens de volgende elementen:

 een individueel loyalty systeem voor de handelaar (klantenkaart);
 een stadsbreed loyalty systeem waar stad, verenigingen en andere organsiaties voordelen 

kunnen aan koppelen;
 mogelijkheid voor de stad om via een online dashboard te beschikken over de geaggregeerde 

data van de aangesloten ondernemingen en hun klanten.

Aanvragen voor de premie kunnen enkel digitaal ingediend worden via de website van de stad 
Kortrijk.

Dit gaat om een tijdelijk reglement dat geldt tot en met 31 december 2017. Omwille van 
administratieve redenen kunnen aanvraagdossiers ingediend worden tot en met 31 oktober 2017, 2 
maanden voor de einddatum van het reglement.

Voor dit reglement wordt een maximaal budget voorzien van € 50.000,00, waarmee wij 250 
vestigingen kunnen betoelagen. De datum van ontvangst van de aanvraagdossiers geldt als 
opvolgingsdatum, waarbij de eerste indieners voorrang zullen krijgen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen retail, handel en horeca. | Uitwerken en start 
uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid.

Besluit
Punt 1
Het "Stedelijk reglement houdende de toekenning van een éénmalige premie voor Kortrijkse 
ondernemingen voor het invoeren van een digitaal platform voor handel en horeca", zoals opgenomen 
als bijlage, goed te keuren.

Punt 2
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Opdracht te geven aan Team WEL, Economie Kortrijk, om dit reglement administratief en inhoudelijk 
op te volgen.

Bijlagen
- Stedelijk reglement houdende de toekenning van een eenmalige premie voor Kortrijkse 

ondernemingen voor het invoeren van een digitaal platform voor handel en horeca



Stedelijk reglement houdende de toekenning van een éénmalige 

premie voor Kortrijkse ondernemingen voor het invoeren van een 

digitaal platform voor handel en horeca 
 

Artikel 1: Begrippenkader 

a) Digitaal platform voor handel en horeca: een centraal platform met een centrale technische 

database van handels- en horecazaken (panden, gegevens van handelaars, nieuws, 

evenementen …) en een virtuele identiteit voor elke consument waarmee hij kan sparen, 

betalen, winnen … 

b) Vestigingseenheid: een plaats die men, geografisch gezien kan identificeren door een adres, 

waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de 

activiteit wordt uitgeoefend en die geregistreerd staat in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO) 

c) BTW-plichtige handelsonderneming: een onderneming die op regelmatige en zelfstandige 

basis als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het Btw-

Wetboek worden omschreven en die geregistreerd staan in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen met de hoedanigheid “handelsonderneming”. 

Artikel 2: Doel 

De stad Kortrijk wil via deze premie BTW-plichtige handelsondernemingen, actief met minstens één 

vestigingseenheid op grondgebied van de stad Kortrijk, financieel ondersteunen bij het instappen in 

een digitaal platform voor handel en horeca. 

Artikel 3: Onderwerp van de premie 

De premie bestaat uit een gedeeltelijke terugbetaling van de aansluitkost die de onderneming 

betaalt voor het aansluiten bij een digitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk. 

De premie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Jaarlijkse aansluitkost exclusief 

BTW x 50%. De premie bedraagt maximaal € 250,00. 
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Artikel 4: Voorwaarden 

1. De begunstigde van de premie is een BTW-plichtige handelsonderneming met minstens één 

vestigingseenheid in de stad Kortrijk. 

2. Het digitaal platform waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd bevat minstens de volgende 

elementen: 

o Een individueel loyalty systeem voor de onderneming (klantenkaart) 

o Een stadsbreed loyalty systeem waar stad, verenigingen en andere organisaties 

voordelen kunnen aan koppelen 

o Mogelijkheid voor de stad om via een online dashboard te beschikken over de 

geaggregeerde data van de aangesloten ondernemingen en hun klanten 

3. De begunstigde van de premie heeft in 2017 een overeenkomst afgesloten of verlengd voor 

minstens één jaar met een leverancier van een digitaal platform voor handel en horeca in 

Kortrijk. 

4. De onderneming staat vermeld in het digitaal platform voor handel en horeca in Kortrijk en 

gebruikt minimaal het individueel loyalty systeem. 

5. De premie kan voor éénzelfde vestigingseenheid slechts één keer toegekend worden. 

6. De premie kan aangevraagd worden tot en met 31 oktober 2017, 2 maanden voor de einddatum 

van dit reglement. 

Artikel 5: Aanvragen 

De aanvraag gebeurt via een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, samen met de nodige 

bijlagen: 

1. Overeenkomst met een leverancier van een digitaal platform voor handel en horeca met 

vermelding van de jaarlijkse kostprijs exclusief BTW. De overeenkomst is voor minimaal 1 jaar 

afgesloten. 

2. Een kopie van de facturen en betaalbewijzen voor de aansluitkost voor drie maanden die vallen 

in het kalenderjaar 2017. 

3. Voorstelling van het platform waaruit blijkt dat het platform voldoet aan de vereisten zoals 

vermeld in artikel 4. 

Artikel 6: Behandeling van de aanvraag 

De datum van ontvangst van het subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste 

indieners voorrang krijgen. 

Binnen de 14 dagen na ontvangst krijgt de onderneming een ontvangstmelding van de stad. 

Binnen de 14 dagen na ontvangstmelding zal de stad het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk 

verklaren of zal de stad bijkomende informatie opvragen. 

Bij een onvolledig dossier kan de onderneming de aanvraag binnen de 14 dagen na de 

onvolledigheidsverklaring vervolledigen. Indien de onderneming dit niet binnen deze termijn doet, 

wordt de aanvraag als nietig beschouwd. Indien de onderneming alsnog beroep wil doen op de 

premie, dient zij een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Binnen de 30 dagen na de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring beslist het college van 

burgemeester en schepenen om de aanvraag voor de premie goed te keuren of te weigeren. Deze 

beslissing wordt gemotiveerd op basis van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4 §2. 

  

106/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



Artikel 7: Uitbetaling van de premie 

Het bedrag van de premie wordt berekend aan de hand van de ingediende en aanvaarde 

documenten. 

De premie wordt gestort op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier en dit binnen de 

drie maanden na de gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen zoals 

vermeld in artikel 6. 

Alle door de stad Kortrijk aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege wanneer tussen de 

aanvraag en de uitbetaling van de premie één van de volgende feiten plaatsvindt: 

• Het overlijden van de ondernemer of ontbinding van de onderneming 

• De stopzetting van de exploitatie op het grondgebied van Kortrijk 

• De opening van het faillissement van de onderneming 

Deze premies kunnen slechts uitbetaald worden in zoverre de nodige kredieten op de stadsbegroting 

voorzien en beschikbaar zijn. 

Artikel 8: Inwerkingtreding en duur 

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de Gemeenteraad van de Stad Kortrijk en 

blijft van toepassing tot en met 31 december 2017. 
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder
9 2017_GR_00033 Kapitaalsinbreng Imog - Vraag tot 

kapitaalsverhoging Imog
9 - 2017_GR_00033 - Kapitaalsinbreng Imog - Vraag tot kapitaalsverhoging Imog

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
De Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, Imog, 
vraagt bij brief van 20 december 2016 aan de stad Kortrijk de volstorting van de in 2016 besliste 
kapitaalsverhoging, die doorgevoerd wordt in het kader van de impact van het energiedecreet.

Het kapitaal wordt opgevraagd over een periode van 3 jaar om na het volstorten van 1/4 van het 
kapitaal, in 2018 een kapitaalsverhoging door te voeren.  Voor Kortrijk betekent dit dat er vanaf 2017 
gedurende 3 jaar telkens een bedrag van 442.931,19 € aan kapitaalsinbreng gestort dient te worden 
aan Imog.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de ontwerpbegroting 2017 van Imog was een ontvangst voorzien onder de rubriek "impact 
wijziging energiedecreet", ten laste van de vennoten.  Het betrof een bedrag van 1.371.981 € 
verdeeld over de 11 gemeenten, op basis van de verdeelsleutel verbranding.  Initieel werd dit 
gedaan om het wegvallen van de opbrengst uit de groene stroomcertificaten (GSC's) te 
compenseren.  Later werd duidelijk dat die opbrengsten uit de GSC's wel nog toegekend 
werden.  In de ontwerpbegroting 2017 liet Imog de ontvangst ten laste van de vennoten staan 
en zou het de opbrengst van de GSC's, via het overboeken naar een onbeschikbare reserve, 
gebruiken om het eigen vermogen te versterken.

Op die wijze werden de vennoten eigenlijk verplicht een verhoging van het eigen vermogen 
van Imog te financieren vanuit hun exploitatie, wat dan weer een negatieve invloed zou 
hebben op hun autofinancieringsmarge.  Bovendien zou het bedrag dat de Stad Kortrijk voor 
die verhoging van het eigen vermogen van Imog zou bijdragen, nooit in de balans van de stad 
Kortrijk terug te vinden zijn.

Omwille van voormelde argumenten, werd door de stad Kortrijk op 14 oktober 2016 hierover 
een brief gestuurd aan Imog.  In deze brief werd gesteld dat in het kader van de transparantie, 
zowel in de financiële verslaggeving van Imog als in die van de vennoten, het meer 
aangewezen was om de opbrengsten van de GSC's in mindering te brengen van het aandeel 
van de vennoten in de werkingskost van de intercommunale.  Een verhoging van het eigen 
vermogen werd dan beter gerealiseerd door een werkelijke kapitaalsverhoging.

Bijgevolg werd door de stad Kortrijk aan Imog voorgesteld hun ontwerpbegroting 2017 als 
volgt te wijzigen :

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

- Het kapitaal wordt geleidelijk verhoogd in die mate dat er opbrengsten zijn uit GSC's.
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Met dit voorstel werd zowel de vraag van de intercommunale naar een verhoogd eigen 
vermogen beantwoord, werd de autofinancieringsmarge van de vennoten niet onnodig 
bezwaard en krijgen we transparantere financiële verslaggeving bij zowel de intercommunale, 
als bij de vennoten.

Ten gevolge van o.a. deze brief van de stad Kortrijk heeft Imog in vergadering van 18 oktober 
de begroting 2017 als volgt aangepast :

* de rubriek "impact wijziging energiedecreet" werd geschrapt.

* aan de vennoten wordt voorgesteld zich te engageren om voor het bedrag van de opbrengst 
van de GSC's over de jaren 2017, 2018 en 2019 het variabel kaptiaal te verhogen.  Voor de 
resterende toekomstige GSC's zal in de daaropvolgende jaren een engagement gevraagd 
worden overeenkomstig de behoeften van een gezonde vermogensstructuur.

 * De impact van de wijziging van het energiedecreet wordt ten behoeve van de 
autofinancieringsmarge van de aandeelhouders vanaf de begroting 2017 via een procedure 
van kapitaalsverhoging gerealiseerd.

* Bij het volledig vervallen van de ontvangst van GSC's kan de kost van de exploitatie ook 
niet meer worden verlaagd met deze opbrengsten en zal de kost vanaf dan opnieuw ten volle 
wegen op de begroting.

*In overeenstemming met het vennootschapsrecht en het decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, zullen de modaliteiten voor het overmaken van de gelden 
op de post "achtergestelde leningen" opgenomen worden in een afzonderlijk deel van de 
begroting.

* De kapitaalsverhoging kan ten vroegste doorgevoerd worden als er tenminste 1/4 van het 
bedrag volstort is op de post "achtergestelde leningen" en voor het einde van de 
bestuursperiode.

* De vennoot vergewist er zich van dat  wanneer de achtergestelde lening wordt omgezet in 
kapitaal, er in geval van calamiteiten, het kapitaal slechts via een beslissing van de algemene 
vergadering kan worden omgezet in beschikbare reserves.

Argumentatie
De raad van bestuur van Imog besliste in haar vergadering van 15 november 2016 om de impact van 
de wijziging van het energiedecreet vanaf de begroting 2017 voor een periode van 3 jaar te 
schrappen uit de exploitatierekening en een kapitaalsverhoging te realiseren.  Zo heeft deze operatie 
geen invloed op de autofinancieringsmarge van  de aandeelhouders.

Het kapitaal wordt opgevraagd over een periode van 3 jaar om na het volstorten van 1/4 van het 
kapitaal, in 2018 een kapitaalsverhoging door te voeren.

Voor de Stad Kortrijk betekent dit een investering voor de jaren 2017, 2018 en 2019 van telkens 
442.931,19 € of 1.328.793,57 €.  De bedragen die minimum gelijk zijn aan de solidaire bijdrage 
worden elk jaar aan Imog overgemaakt voor 1 februari.  Wordt dit solidair bedrag niet of niet tijdig 
ingevuld, dan kan er overeenkomstig de statuten en de beslissingen van de raad van bestuur van 15 
november 2016 hierop een intrest verschuldigd zijn bovenop dit bedrag.

Indien er een kapitaalinbreng betaald wordt die bovenop de gesolidariseerde inbreng gebeurt, dan 
wordt die vergoed tegen een intrest die de Euribor (1 jaar) volgt.  De Euribor (1 jaar) wordt 
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vastgelegd op 1 februari van het jaar dat het bedrag wordt gestort. De vergoeding voor het bedrag 
dat boven de solidaire bijdrage wordt ter beschikking gesteld, wordt betaald op 1 februari van het 
jaar, volgend op het jaar dat het bedrag werd overgemaakt.

Het percentage voor de vergoeding is :

2017 euribor 1 jaar + 50 basispunten
2018 euribor 1 jaar + 45 basispunten
2019 euribor 1 jaar + 40 basispunten.

Vanaf 2019 dienen er nog beslissingen genomen te worden door de nieuwe besturen om een invulling 
te geven aan de conclusies van de financiële begeleidingscommissie en de beslissingen hieruit 
vloeiend in de raad van  bestuur van 15 maart 2016 en de algemene vergadering van mei 2016.

In het investeringsbudget 2017 van de Stad Kortrijk is hiervoor een bedrag voorzien van 442.932,00 
€.  Er wordt dan ook voorgesteld om in te schrijven in de voorgestelde kapitaalsverhoging van Imog 
voor een totaalbedrag van 1.328.793,57 €, gespreid over de jaren 2017, 2018 en 2019 voor telkens 
een bedrag van 442.931,19 €.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die veilig en proper is | We werken dagelijks aan een propere stad.

Besluit
Punt 1
In te tekenen op de kapitaalsverhoging van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, Grote Markt 54 te  8500 Kortrijk, voor een bedrag van 
1.328.793,57 €, en dit te voldoen over de jaren 2017, 2018 en 2019 telkens voor een bedrag van 
442.931,19 €.

Punt 2
De eerste schijf 2017 voor een bedrag van 442.931,19 € van deze kapitaalsverhoging betaalbaar te 
stellen aan de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen.

Bijlagen
- brief Imog 20/12/2016 vraag tot kapitaalsinbreng
- brief Kortrijk ivm ontwerp budget 2017

10 2017_GR_00034 Intercommunale Leiedal - Verlenging 
borgstelling voor lopende financieringen 
project Emdeka, Heule-Peperstraat, 
Beneluxpark

10 - 2017_GR_00034 - Intercommunale Leiedal - Verlenging borgstelling voor lopende financieringen project Emdeka, Heule-Peperstraat, Beneluxpark

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
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Leiedal heeft voor een aantal onafgewerkte projecten bij KBC verlenging aangevraagd van daaraan 
gekoppelde lopende financieringen. Daar deze financieringen door de stad worden gewaarborgd, 
wordt ook aan de stad de verlenging van de waarborg gevraagd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 15 december 2016 vraagt Leiedal om de waarborgen van de lopende financiering 
van een aantal onafgewerkte projecten te verlengen.

Argumentatie
Leiedal heeft voor een aantal onafgewerkte projecten verlenging aangevraagd bij KBC voor de 
daaraan gekoppelde financiering.

Het betreft volgende projecten:

Project Initieel bedrag Uitstaand saldo einddatum  vraag

EMDEKA  €  1.000.000,00  €  1.000.000,00 31/12/2016 verlengen tot 31/12/2019
Heule-Peperstraat  €  1.600.000,00  €     400.000,00 31/12/2016 verlengen tot 31/12/2019
Beneluxpark Kortrijk  €  2.500.000,00  €  2.200.000,00 31/12/2016 verlengen tot 31/12/2021
   €     300.000,00 31/12/2017 behouden

 

  

 

Bij brief van 13 december 2016 bevestigt KBC de bereidheid om vermelde kredieten te verlengen 
onder volgende voorwaarden:

1) voor krediet van 1.000.000 eur voor project EMDEKA

onder de vorm van een wentelkrediet met als modaliteiten:

-opnameperiode tot 31.12.2016

-looptijd van 3 jaar, tot 31.12.2019

-op te nemen onder de vorm van hernieuwbare vaste voorschotten op 1 maand

-terugbetaling: uiterlijk op 31.12.2019

-renteformule: WAD/360

De oorspronkelijke solidaire borgstelling werd beslist door de gemeenteraad in zitting van 17/11/2008 
punt 38.

 

2) voor het krediet van 400.000 EUR voor project Peperstraat in Heule

eveneens onder de vorm van een wentelkrediet met als modaliteiten:
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-opnameperiode tot 31.12.2016

-looptijd van 3 jaar, tot 31.12.2019

-op te nemen onder de vorm van hernieuwbare vaste voorschotten op 1 maand

-terugbetaling: uiterlijk op 31.12.2019

-renteformule: WAD/360

 

De oorspronkelijke solidaire borgstelling beslist in gemeenteraadszitting dd. 17/11/2008 punt 38  voor 
een bedrag van 1.600.000 EUR wordt herleid tot 400.000 euro. Per 31/12/2016 werd immers 800.000 
en 400.000 euro terugbetaald.

 

 

3) voor het krediet van 2.200.000 EUR voor project Beneluxpark:

 onder de vorm van een termijnkrediet met volgende modaliteiten:

-opnameperiode: tot 31.12.2016

-looptijd: 5 jaar, tot 31.12.2021

-terugbetaling: in één maal, op 31.12.2021

-renteformule: 360/360

-vaste rente voor de hele looptijd

 

 

De eerder verleende solidaire borgstelling van dit krediet werd verleend door de gemeenteraad in 
zitting van 10/10/2011 punt 25.

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

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan om de reeds eerder besliste verleende solidaire  waarborgen van volgende kredieten 
te verlengen:

- project EMDEKA: uitstaand saldo van 1.000.000 EUR verlengen tot 31.12.2019

- project Heule-Peperstraat: uitstaand saldo van 400.000 EUR verlengen tot 31.12.2019

- project Beneluxpark: uitstaand saldo van 2.200.000 EUR verlengen tot 31.12.2021



113/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen
- gr beslissing waarborg leiedal 17 11 2008.pdf
- gr beslissing waarborg leiedal 10 10 2011.pdf
- vraag verlenging waarborgen voor emdeka peperstraat en beneluxpark.pdf

Kernadministratie
11 2017_GR_00056 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 

opnieuw vaststellen
11 - 2017_GR_00056 - 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 12 december 2016 punt 14, komen de tarieven van een regularisatievergunning en 
tarieven voor P Onze-Lieve-Vrouwestraat erbij.

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

 

Argumentatie
1) Opstart van buurtparking Onze-Lieve-Vrouwestraat. De tarieven van de nieuwe parking worden 
vastgesteld overeenkomstig deze van de bestaande buurtparkings. P Onze-Lieve Vrouwestraat is 
gesitueerd in de Onze-Lieve-Vrouwestraat boven de bib en is het alternatief voor het verdwijnen van 
de on-street parkeerplaatsen tgv de verlaging van de Leieboorden. De functie 'buurtparking' wordt 
gerealiseerd door enkel abonnementen voor bewoners en personeel uit de omgeving uit te reiken – en 
dit ten nadele van de toevallige bezoeker - en het niet structureel opnemen van de parking op het 
parkeergeleidingssysteem. Gezien de werken aan de Leieboorden reeds gestart werden, is dit dossier 
dan ook hoogdringend.

2) Sinds 2015 wordt er in de voetgangerszone toezicht gehouden dmv LPR-camera’s. Deze camera’s 
maken automatisch een GAS-sanctie op indien iemand binnenrijdt  in de voetgangerszone buiten de 
raamtijden zonder vergunning. Wanneer men echter wegens hoogdringendheid of overmacht niet 
voorafgaandelijk een vergunning kon aanvragen, kan het onregelmatig betreden van het 
voetgangersgebied tot de volgende werkdag 23u geregulariseerd worden. Deze aanvraag dient via de 
website www.parko.be aangevraagd te worden met de nodige motivatie en bewijsstukken. 
Bij goedkeuring van de regularisatie door Parko, ontvangt de aanvrager een virtuele dagvergunning 
voor de dag waarop men onrechtmatig door de voetgangerszone gereden heeft. Deze 
regularisatievergunning biedt dezelfde faciliteiten cfr. een dagvergunning inname openbaar domein. 
Gezien beide vergunningen dezelfde parkeerfaciliteiten bieden, dient het tarief dan eveneens hetzelfde 
te zijn nl. €15/dag.

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

http://www.parko.be/
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Ten einde steeds te kunnen beschikken over gecoördineerde reglementen worden de volledige 
reglementen opgeheven en opnieuw vastgesteld.

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

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

Besluit
Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met onmiddellijke ingang als volgt vast te stellen:

1. Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

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

 1e Bewonerskaart

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

 2e Bewonerskaart

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

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

2. Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* 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 

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
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gebruik
Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3. Regularisatievergunning

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 15,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

4. 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.

5. Andere afgesloten parkings

5.1. 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): 

 

5.1.1. Parkeertickets 

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

 P Veemarkt   
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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.

5.1.2 Parkeercheques

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

5.1.3 Reductietoestel (incl btw)

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

5.1.4 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.

5.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens
 P Veemarkt P+R Expo
 P Houtmarkt P Haven 
 P Budabrug Buurtparkings *
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1 maand € 40,00 € 30,00
6 maand € 220,00 € 160,00
1 jaar € 400,00 € 300,00

1e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

niet van toepassing € 20,00 

1 maand € 50,00 € 40,00
6 maand € 280,00 € 220,00
1 jaar € 550,00 € 400,00

2e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

 niet van toepassing € 28,00 

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

5.1.6 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.

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.
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prijzen per maand incl. 
BTW

P Kasteelstraat

P Dam

P Koning Albertstraat

P St-Amand

P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

P Onze-Lieve-
Vrouwestraat

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59 € 40,00 n.v.t. n.v.t.

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59 € 50,00 n.v.t.  n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 60,00 € 40,00  n.v.t.
Type 6
tss ma-vrij 18u en 8u en 
zat/zon 24u/24u 

n.v.t. n.v.t.  € 35,00

5.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

5.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

5.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

5.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

5.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u
Daaropvolgende uren € 15,00/24u

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

5.2.1. 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.

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

5.2.3. 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.

5.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

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

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

6.1.1. 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

 

6.1.2. Waarborg

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

6.1.3. 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.

 

6.2. 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.

 

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

 

7. Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. Deze fietstassen kosten 
€ 35/stuk incl. BTW.
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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 12 december 2016 punt 14 opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

12 2017_GR_00055 Belasting op het straatparkeren - Wijziging 
belastingreglement

12 - 2017_GR_00055 - Belasting op het straatparkeren - Wijziging belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren, goedgekeurd in de 
gemeenteraad in zitting van 25 maart 2013 punt 9, te wijzigen met ingang van 1 april 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 25 maart 2013, punt 9 het belastingreglement op het 
straatparkeren goed. Dit reglement werd gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 
punt 16.

Er wordt voorgesteld om een nieuw tarief betalend parkeren nl. KOR6 in te voegen in zone 
Howest.
Hiervoor is een wijziging van het belastingreglement noodzakelijk.

Argumentatie
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Door de bouwplannen van de Howest in de Graaf Karel de Goedelaan vrezen de bewoners een 
toename van parkeerdruk in hun omgeving. Na diverse overlegmomenten met bewoners blijkt dat het 
invoeren van een parkeerregulering in deze zone noodzakelijk is. Er wordt geopteerd voor 
voorbehouden bewonersplaatsen gecombineerd met een betalend dagparkeren van maandag tot en 
met vrijdag van 9u tot 18u.

Gezien deze modaliteiten nieuw zijn, dient het belastingreglement aangepast te worden.

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

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

 

Besluit
Punt 1
Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 
1 april 2017:

Artikel 3:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOR 6 = dagparkeren rand centrum max. 9 uur (maan- tem vrijdag)

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

(1)  Zie parkeerplan in bijlage

Deze belasting kan gekweten worden op volgende wijze:

§ 1.1. Met gebruik van de parkeermeter- of automaat

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

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

Betaling geeft recht op een onafgebroken parkeerduur waarvan de duur beperkt wordt tot max. 2 uur 
of tot max. 9 uur conform de hierboven vermelde tabel.

§ 1.2. Met gebruik van de gsm

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

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Parko - Verslag RvB 10 jan 2017.pdf
- Punt 4  - Invoeren betalend- en bewonersparkeren in zone Howest.docx
- Punt 4  - bijlage 6 - voorstel modaliteiten.pdf

Werk, Economie, Leren en Toerisme
13 2017_GR_00037 Europese projecten  - EFRO project SPEK - 

samenwerkingsovereenkomst met partners - 
Goedkeuren

13 - 2017_GR_00037 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - samenwerkingsovereenkomst met partners - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ellie Samyn

Beknopte samenvatting
In het kader van het programma EFRO Vlaanderen  2014 - 2020 heeft Vlaanderen een projectoproep 
gelanceerd voor ondernemende, innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden. De 
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stad Kortrijk diende samen met partners het project SPEK in. Dit project werd op 5 augustus 2016 
goedgekeurd.

Er werd reeds een projectovereenkomst goedgekeurd tussen de managementautoriteit en de stad 
Kortrijk als projectleider en een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-
promotoren. Deze nota regelt de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de partners.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 1 februari 2016 verklaarde het college zich akkoord om het SPEK project in te 
dienen binnen het programma EFRO-Vlaanderen. Dit project werd goedgekeurd op 5 
augustus 2016. Het project loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018. 

Argumentatie
Bij de opstart van het project werd een projectovereenkomst afgesloten tussen de 
managementautoriteit van het programma en de stad Kortrijk als projectleider en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-promotoren (Katholieke Hogeschool 
Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome 
hogeschool en VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen). Beide overeenkomsten werden 
goedgekeurd door CBS en GR. 

Naast de samenwerking met de co-promotoren, wordt er ook samengewerkt met een aantal lokale 
partners: Quindo, Bolwerk vzw, Muziekcentrum Track* en SK Seniorenkonvent Kortrijk. Om deze 
samenwerking te regelen, wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de partners 
Quindo, Bolwerk vzw en muziekcentrum Track*. Gezien SK Seniorenkonvent Kortrijk niet over 
rechtspersoonlijkheid beschikt, worden zij niet opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. Hun 
verantwoordelijkheden (werkpakketten en acties waartoe ze bijdragen) zijn wel omschreven in het 
projectdossier dat ze als partner mee indienden. Het seniorenkonvent is aanwezig op de 
werkgroepvergaderingen waarop de realisatie van de acties besproken wordt, financiële afspraken 
gemaakt worden en de opvolging van de realisaties gebeurt. De onkosten van hun acties zullen 
rechtstreeks via de stad geregeld worden. De stad kan dus hun vooruitgang en onkosten controleren 
via de bestelaanvragen en facturen die via de stad zullen verlopen

Het totale budget van het project bedraagt €499.995,28. 
Het aandeel dat hierin voor de stad voorzien is bedraagt:

 €74.983,9: personeelskost
 €11.250: overheadkost
 €15.000,00: werkingskosten activiteiten
 €60.000,00: onderaanneming partners
 €5.000,00: communicatie
 €5.000,00: reiskosten

TOTAAL: €171.233,9.

Financiering:

 De ingebrachte personeelskosten zijn voor bestaand personeel: onderwijscoördinator, 
administratieve ondersteuning vanuit SPMO, financiële opvolging, communnicatie, ....

 De €85.000,00 kosten voor activiteiten zijn extra, te verdelen over 3 budgetjaren. 
 Het subsidiëringspercentage van EFRO bedraagt 40%, het subsidiëringspercentage van 

Vlaanderen 30% en van de provincie 10%, totaal% 80% of €137.000,00 
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Totaal op het einde van het project: + €52.000,00

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
De nodige middelen voor de uitbetaling van deze toelagen zijn voorzien in de meerjarenbegroting, in 
de jaren 2017 en 2018. Budgetsleutel 0879 GBB-EUR9/0879-00/6493000.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Punt 2
2. De toelage voor 2017 voor Quindo (ondernemingsnummer 546981614) betaalbaar te stellen: 
€5.000,00 op rekening BE82 0017 2239 9768

Punt 3
3. De toelage voor 2017 voor Bolwerk (ondernemingsnummer 860556680) betaalbaar te stellen: 
€5.000,00 op rekening BE65 8508 3094 0996

Punt 4
4. De toelage voor 2017 voor Muziekcentrum Track* (ondernemingsnummer cultuurcentrum Kortrijk 
0476723623) betaalbaar te stellen: €5.000,00 op rekeningnummer BE20 0682 2160 9156

 

Bijlagen
- Spek Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en partners.pdf
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Projecten
14 2017_GR_00059 Een toekomstvisie voor de parochiekerken in 

Kortrijk - Kerkenplan fase 1 - Goedkeuren
14 - 2017_GR_00059 - Een toekomstvisie voor de parochiekerken in Kortrijk - Kerkenplan fase 1 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mathieu Desmet

Beknopte samenvatting
De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht 
gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. 
Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois, “Een toekomst 
voor de Vlaamse parochiekerk”, 24 juni 2011. Het is de bedoeling hiermee een langetermijnsvisie op 
de toekomst van de parochiekerken uit te werken door de lokale actoren.
Een goedgekeurd kerkenplan vormt daarnaast een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van 
erfgoedpremies in het uitvoeren van onderhouds- en/of restauratiewerken aan de beschermde 
kerkgebouwen.

Het initiatief om te komen tot een kerkenbeleidsplan in Kortrijk kwam er in augustus 2014 waarop de 
start van een studie en inventarisfase volgde doorheen het jaar 2015.  Het jaar 2016 resulteerde in de 
opmaak van concrete principes en engagmenten. 

Het resultaat van dit intens proces tussen alle betrokken actoren - het kerkenplan fase 1 - wordt ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de conceptnota van minister Bourgeois ('een toekomst voor de Vlaamse 
parochiekerk' – juni 2011) en de pastorale brief van bisschop De Kesel ('Kerk zijn vandaag en 
de toekomst van de parochies’ – december 2011) nam de Stad Kortrijk medio 2014 het 
initiatief voor het opstarten van een proces in functie van het opmaken van een kerkenplan 
voor de parochiekerken.

De eerste stap was de aanstelling van architectencollectief Urbain met de vraag de 
voorbereidende studie voor het kerkenplan op te maken.

Argumentatie
De studie werd aangevat begin 2015. De opdracht was niet specifiek het kerkenplan zelf te maken, 
maar de diverse puzzelstukken om tot een kerkenplan te komen, op tafel te leggen. In het 
studieproces werden de vertegenwoordigers van de stad, de kerkfabrieken, centrale kerkbesturen, 
dekenij, pastoors en pastorale werkgroepen betrokken. Tussentijds is er regelmatig overleg geweest 
met een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Kerkgemeenschap en de Stad. 
Urbain architectencollectief heeft de studie eind zomer 2015 afgerond en aan de Kerkgemeenschap 
gepresenteerd in de Mariadorpkerk te Bissegem op 29 september 2015.

Met de studie heeft urbain architectencollectief trachten aan te tonen dat een kerkenplan geen 
noodzakelijk kwaad hoeft te zijn, maar kansen biedt tot heroriëntering en een nieuwe dynamiek op 
gang kan brengen. Urbain architectencollectief heeft opgeroepen invulling te geven aan de ruimtelijke 
idee 'Kerk in Kortrijk'. Het studiewerk heeft aanzet gegeven aan hoe de Kerkgemeenschap deze 
oproep kan beantwoorden.

http://crkc.be/sites/default/files/conceptnota_toekomst_parochiekerk.pdf
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Deken E.H. Morlion heeft op 29 september 2015 zijn waardering voor de procesmatige aanpak van de 
stad en het geleverde studiewerk uitgesproken. Hij heeft vervolgens de Kerkgemeenschap 
opgeroepen het heft in handen te nemen en intern een gemeenschappelijke visie op de toekomst te 
ontwikkelen om zo tot een besluitvorming omtrent het patrimonium te komen.

Een vervolgtraject kreeg vorm in de stuurgroep van 14, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
pastorale eenheden, de  vijf pastorale moderatoren, voorzitters van de centrale kerkbesturen dit alles 
gemodereerd door Deken Morlion.

De stad Kortrijk werd op de hoogte gehouden van de vordering van de gesprekken om te komen tot 
een voorstel kerkenplan.  

Na een periode van overleg in de stuurgroep van 14 werd in juni 2016 door stad aangedrongen om 
tot resultaten te komen.  Een kleinere gemengde commissie samengesteld uit een delegatie van de 
stuurgroep van 14 en bestaande uit de schepenen Wout Maddens en Kelly Detavernier en aangevuld 
met Mathieu Desmet zijn daarop verder aan de slag gegaan om tot een concreet en gedragen voorstel 
voor Kerkenplan fase 1 te komen. Daar werden de verwachtingen en ambities van de stad 
uitgesproken en afgezet t.o.v. de tot dan bereikte resultaten in de stuurgroep van 14.

Het overleg van de 'beperkte commissie' heeft geleid tot een eerste besluitvorming en een aantal 
afspraken die het voorwerp vormen van Kerkenplan Kortrijk fase 1. Er is ook een engagement 
aangegaan om verder te werken in functie van een vervolg voor Kerkenplan Kortrijk.

De beperkte commissie heeft Dieter Delbaere (Urbain architectencollectief) gevraagd een nota 
kerkenplan fase 1 op te stellen. De nota werd ter bespreking voorgelegd aan de Stad en de 
Kerkgemeenschap wat heeft geleid tot de finale redactie ervan.

Resultaat

Het resultaat dat voorligt “Kerkenplan fase 1 : beslissingen en engagementen “ is het resultaat van de 
gevoerde besprekingen en draagt de goedkeuring van de kerkelijke betrokkenen en werd door het 
Bisdom voor kennisname ondertekend.

Met het kerkenplan fase 1 wordt geantwoord op de vraag van de hogere overheid naar de opmaak 
van een kerkenplan in functie van de verdere subsidiëring van het patrimonium. 

Het Kerkenplan fase 1 is daarnaast de tussentijdse bevestiging van de dialoog en het vertrouwen die 
tussen de stad en de Kerk in Kortrijk is ontstaan. Het stelt het Stadsbestuur in staat de engagementen 
die zij inzake de financiering van de kerkbesturen is aangegaan te kunnen aanhouden in afwachting 
van de volgende fase van het Kerkenplan.

Het document in bijlage "visietekst totstandkoming van de beslissingen en engagementen van 
Kerkenplan fase 1” geeft de visie van stad weer in deze, geeft inzicht in het traject dat gevolgd werd 
om te komen tot het kerkenplan fase 1 en geeft de achterliggende wederzijdse bezorgdheden en 
verdere uitdagingen weer die de basis vormen van het verder ontwikkelen van meerjarenvisie voor 
Kerk(gebouwen) in Kortrijk.

Juridische grond
de conceptnota ‘een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van Vlaams minister Geert Bourgeois 
van 24 juni 2011;

de omzendbrief van Vlaams minister Geert Bourgeois van 30 september 2011;
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het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van 6 juli 2012 van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

de pastorale brief ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van parochies’ van Bisschop De Kesel van 
Kerstmis 2011;

de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken van 8 november 
2012;

het geïntegreerd onroerend erfgoeddecreet van 13 juli 2013;   

het nieuwe decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen 
voor de openbare uitoefening van de niet?confessionele morele dienstverlening en crematoria.

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de visietekst - Totstandkoming van de beslissingen en engagmenten van 
Kerkenplan fase 1.

Punt 2
de beslissingen en engagementen van Kerkenplan fase 1 goed te keuren.

Punt 3
de dialoog tussen Kerk en stad verder te zetten om de beslissingen en engagementen van kerkenplan 
fase 1 concreet te maken en verder te werken om te komen tot een vervolg voor fase 1 van het 
kerkenplan.

Bijlagen
- visietekst Totstandkoming van de beslissingen en engagmenten van Kerkenplan fase 1.pdf
- Kerkenplan fase 1 ondertekend door kerk en bisdom.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein
15 2017_GR_00054 Kortrijk 2025 - Vervolgtraject - Voorwaarden, 

wijze van gunnen en gunning
15 - 2017_GR_00054 - Kortrijk 2025 - Vervolgtraject - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
Belangrijke delen van de stad staan voor grote veranderingen. Om daar vanuit de stad een passend 
kader voor te ontwikkelen is eind 2015 een consortium rond Architecture Workroom Brussels 
aangeduid om hiervoor samen met de stad oplossingen uit te werken. De opdracht wordt uitgebreid, 
vooral om de kansen voor participatie en inspraak te verhogen.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Belangrijke delen van de stad staan voor grote veranderingen. Tegelijk is de bevolkingsgroei 
in de regio beperkt waardoor de klassieke stadsvernieuwingsmodellen tekortschieten.

Ook op Vlaams niveau wordt gewerkt aan een ander discours over de woon- en werkplekken 
van morgen en over mobiliteit in de toekomst.

Om daar op stedelijk niveau een passend kader voor te ontwikkelen is eind 2015 een 
consortium rond Architecture Workroom Brussels aangeduid om hiervoor samen met de stad 
oplossingen uit te werken.

De opdracht wordt uitgebreid. Door de uitbreiding wordt het mogelijk om bijkomende 
stadsdelen aan te pakken, om de denkpistes concreet toe te passen op meerdere geplande 
stadsprojecten en om een volwaardig participatietraject uit te zetten dat gekoppeld wordt aan 
Kortrijk Spreekt.

Argumentatie
De initiële opdracht voor het ‘ontwikkelen van een vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie’ had 
van bij de opdrachtformulering een zeker experimenteel karakter. De doelstellingen waren en zijn 
ongewijzigd, namelijk het formuleren van visie en een strategie als antwoord op een aantal specifieke 
uitdagingen waar de stad en de regio mee geconfronteerd worden.

Het vervolgtraject is nodig om meerdere redenen. Het uitbreiden van het participatief luik van het 
lopende proces is daar de belangrijkste van

1. Het inzicht is gegroeid dat er meer tijd moet voorzien worden voor het draagvlak over de 
nieuwe visie op de stad. Dat luik was relatief beperkt in de initiële opdracht. Ook is in de 
debatten en gesprekken met onder andere de raadsleden, de Gecoro-leden en anderen 
duidelijk geworden dat er zeer veel interesse is voor de inhoud van de opdracht. Om die 
kansen volop te benutten is een breder participatietraject nodig. Dit wordt gekoppeld aan 
Kortrijk Spreekt.

2. Daarnaast wil de stad met het vervolgtraject beter kunnen inspelen op het debat dat in 
Vlaanderen wordt gevoerd rond het nieuwe Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen dat in opmaak 
is.

3. De interactie tussen de visie-in-ontwikkeling en de voorbereidingen van de stadsprojecten 
voor de volgende jaren is sterker dan voorzien. In de initiële opdracht was hier tot op zekere 
hoogte rekening mee gehouden. De wisselwerking tussen bvb. een reconversieproject zoals 
de voormalige Mewaf-site en de visievorming op het noordelijk stadsdeel is dynamischer dan 
voorzien. Zo voeden de inzichten die groeien uit de ontwerpsessies samen met Leiedal door in 
de visievorming en omgekeerd

4. De focus van de opdracht lag bij de start heel sterk op de ruimtelijke aspecten van 
stadsontwikkeling. Doorheen het traject is die focus verbreed om beter te kunnen inspelen op 
uitdagingen die minder tot de kern van het ruimtelijk beleid behoren, maar even essentieel 
zijn voor burgers, ondernemers en gebruikers van de stad. Zo gaat bij de visievorming – 
bijvoorbeeld via het stadsbeeld ‘stad als verbonden buurten’ – bijkomende aandacht naar het 
sociale weefsel en de betekenis van wijken en stadsdelen. Dat leidt nu al tot een sterkere 
samenwerking tussen teams binnen de stadsorganisatie en tot het bundelen van ideeën en 
visies. Dat gebeurt onder andere via een koppeling aan de UN sustainable developments 
goals. 

In het vervolgtraject wordt eveneens ruimte voorzien voor een dialoog met de regio over de 
uitdagingen waar iedereen voor staat. 
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De ambitie van het traject is het vormen van brede consensus rond de principes die de stad van de 
toekomst bepalen. Die principes zijn het fundament van het op te maken Ruimtelijk Beleidsplan 
Kortrijk. Dat plan moet het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk van 2007 opvolgen.

Juridische grond
De initieel gegunde opdracht wordt uitgebreid conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, in 
het bijzonder artikel 26 §1, 2° a) van de wet van 15 juni 2006.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Uitbreiding opdracht voor 51.001,50 euro. Opdracht initieel gegund voor 102.547,50 euro waarvan 
14.520 euro (publiekswerking) onder voorbehoud van verdere afspraken. 

Eerste schijf (34.666,50 euro) betaald in maart 2016. Saldo van de opdracht en de uitbreiding van de 
opdracht te betalen in 2017. Laatste facturatie verwacht september 2017.

Binnen de gekozen gunningsprocedure kan conform de wetgeving op de overheidsopdrachten een 
uitbreiding gegund worden tot maximaal 50% boven het initieel gegunde bedrag.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de aanvullende diensten in het kader van de studieopdracht voor het 
ontwikkelen van een vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie voor de stad Kortrijk die op 7 
september 2015 gegund werd aan Architecture Workroom Brussels vzw vast te stellen conform het 
voorstel in deze nota voor een bijkomend bedrag van 51.001,5 euro inclusief BTW.

Punt 2
Een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf met Architecture 
Workroom Brussels vzw, conform artikel 26 §1, 2° a) van de wet van 15 juni 2006 op de 
overheidsopdrachten.

Punt 3
De opdracht voor aanvullende diensten te gunnen aan Architecture Workroom Brussels vzw voor een 
bijkomend bedrag van 51.001,5 euro, inclusief BTW.

Bijlagen
- 20161206 Kortrijk Budget uitbreiding.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen
16 2017_GR_00061 Leegstandsreglement - Basisreglement 

opmaak leegstandsregister - Vaststellen
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16 - 2017_GR_00061 - Leegstandsreglement - Basisreglement opmaak leegstandsregister - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ciska Vereecke

Beknopte samenvatting
Door een wijziging in het Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) is de vroegere 
verplichting vervangen door de mogelijkheid tot het bijhouden van een leegstandsregister. Om verder 
de leegstand te kunnen registreren en aanpakken wordt voorgesteld een nieuw gemeentelijk 
‘reglement opmaak leegstandsregister’ in te voeren.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) bepaalde in 
art. 2.2.6.§1 dat elke gemeente verplicht was een ‘leegstandsregister’ bij te houden van 
leegstaande gebouwen en woningen.

Het Besluit van de Vlaams Regering van 10 juli 2009 bepaalde dan verder de concrete regels 
met betrekking tot de opmaak en actualisering van het leegstandsregister.

Inmiddels heeft de Vlaamse Regering het roer omgegooid en ervoor gekozen om de lokale 
besturen volledige beleidsvrijheid te geven met betrekking tot het registreren en bestrijden 
van leegstand. De vroegere verplichting wordt vervangen door de mogelijkheid tot het 
bijhouden van een leegstandsregister en tot de verdere bestrijding van leegstand. Een 
gemeentelijk reglement kan nadere materiële en procedurele regelen bepalen. Het Decreet van 
14 oktober 2016 ‘houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen’, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.12.2016, heeft daartoe de nodige wijzigingen 
aan het Decreet grond- en pandenbeleid aangebracht.

Argumentatie
De stad Kortrijk opteert ervoor hardnekkige leegstand van panden te blijven aanpakken. Hiertoe zal 
het bestaande leegstandsregister verder opgebouwd worden aan de hand van dit nieuw gemeentelijk 
‘reglement opmaak leegstandsregister’ dat de nadere materiële en procedurele regelen bepaalt.

De vroeger geldende definities en bepalingen uit het Decreet en het Besluit kunnen hierbij uiteraard 
nuttig van pas komen.

Een pand wordt in het register opgenomen als het minstens 12 opeenvolgende maanden ‘leegstaat’ = 
niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie.

Het bestaande gemeentelijk reglement ‘indicaties van leegstand van een gebouw of woning’ van 
14.12.2009 vervalt dan wanneer het huidige reglement in werking treedt.

Aan de hand van nieuwe afzonderlijke heffingsreglementen kan ook de verdere belasting van 
leegstaande gebouwen en woningen geregeld worden.

Het vaststellen van gemeentelijke reglementen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Juridische grond
Het Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.12.2016

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

Besluit
Punt 1
Het gemeentelijk reglement  'Reglement opmaak leegstandsregister' waarvan de tekst is opgenomen 
in de bijlage, vast te stellen.

Bijlagen
- Reglement opmaak leegstandsregister.pdf



           REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER 

Artikel 1.  Begripsomschrijvingen: 
 

1. Het Decreet: het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 
2. Leegstandsregister: het gemeentelijk register, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- 

en Pandenbeleid; 
3. Pand: een gebouw of een woning; 
4. administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur belast 

wordt met de opmaak en de opbouw van het leegstandsregister; 
5. beroepsinstantie : het college van burgemeester en schepenen; 
6. leegstaand gebouw : Een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 

niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van 
ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met 
woningen die deel uitmaken van het gebouw.  
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin 
van artikel 94 van het decreet Ruimtelijke Ordening, milieuvergunning of melding in de zin 
van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. Bij een gebouw waarvoor 
geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een 
vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het 
gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of 
bescheiden. 
 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in 
artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als 
leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het 
gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien 
het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning 
die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 

7. leegstaande woning :  Een woning die gedurende een termijn van ten minste twaalf 
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie; 

8. Leegstand bij nieuwbouw:  Een nieuw pand wordt als leegstaand beschouwd indien het 
binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste 
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie. 

9. zakelijk gerechtigde : de houder van een van volgende zakelijke rechten :  
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 

Artikel 2. Het leegstandsregister 

De Stad Kortrijk houdt een leegstandsregister bij bestaande uit een inventaris ‘leegstaande gebouwen’ 
en een inventaris ‘leegstaande woningen’. 
 
In elke inventaris worden de volgende gegevens opgenomen : 

1. het adres van het leegstaande pand; 
2. de kadastrale gegevens van het leegstaande pand; 
3. de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde, vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 28°, 

van het Decreet; 
4. het nummer en de datum van de administratieve akte, vermeld in artikel 3; 
5. de indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname; 
6. eventueel, de feiten die aanleiding geven tot een vrijstelling van de leegstandsheffing. 
7. eventueel, de datum van de indiening van een beroep overeenkomstig artikel 5, en de datum 

en de aard van de beslissing in beroep. 

Artikel 3. Opname in het register 
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Een leegstaand pand wordt opgenomen in een van de inventarissen, vermeld in artikel 2, aan de hand 
van een genummerde administratieve akte, waarbij een fotodossier en een beschrijvend verslag, met 
vermelding van de elementen die de leegstand staven, gevoegd worden. 
 

De vaststelling van leegstand van een gebouw of een woning wordt beoordeeld aan de hand van een 
of meerdere van volgende indicaties: 

1. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning of 
van een       aangifte als tweede verblijf; 

2. de onmogelijkheid om het pand te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang; 
3. het langdurig aanbieden van het pand als "te huur" of "te koop"; 
4. het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 
5. een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de 

functie   van het pand kan worden uitgesloten; 
6. de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen 1992;  
7. de aanvraag van een attest waaruit de leegstand blijkt, ten behoeve van een aanvraag tot 

vermindering van onroerende voorheffing; 
8. getuigenissen, zoals verklaringen van omwonende(n), postbode of wijkagent; 

Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de leegstand al minimaal 
twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert de administratie een tweede controle uit. 
De administratieve akte, vermeld in het eerste lid, bevat als besluit de beslissing tot opname in het 
leegstandsregister.  

Artikel 4. Kennisgeving 

De gemeente stelt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending in kennis van de beslissing tot 
opname van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister. 

Artikel 5. Beroep tegen opname 

§1 Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
schrijven, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en 
schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. 
 

§ 2. Beroep kan bij de beroepsinstantie aangetekend worden met een beroepschrift, dat ingediend 
wordt met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of met een elektronisch 
aangetekende zending. 
Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens : 

• de identiteit en het adres van de indiener; 
• de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het 

beroepschrift betrekking heeft; 
• de bewijsstukken die aantonen dat de inventarisatie ten onrechte is gebeurd, met dien 

verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, met uitzondering van de eed. 

Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk gerechtigde, 
voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als 
advocaat. 
De indiener voegt bij het beroepschrift de overtuigingsstukken die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een bijgevoegde inventaris 
opgenomen. 
 
§ 3. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 
beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken beschouwd wordt. 
 
§ 4. De beroepsinstantie registreert elk inkomend beroepschrift in het leegstandsregister en meldt de 
ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift. 

Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen : 
• het beroepschrift is te laat ingediend of is niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, 

§2; 
• het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde; 
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Als de beroepsinstantie vaststelt dat het beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan de indiener 
mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 
 
De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als 
de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat 
uitgevoerd wordt door een met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste 
ambtenaar. 
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd 
wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§ 5. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan 
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. 
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, 
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot 
een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister. 
 
§ 6. Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep 
van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke administratie het 
gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de 
leegstand. 
 
§ 7. Het college kan de bevoegdheden, vermeld in dit artikel, delegeren aan een of meer 
personeelsleden van de gemeente. 

Artikel 6.  Schrapping 

§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 

meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 1,6°, 

aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De datum van 

schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.  

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de 

woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt 

overeenkomstig de functie, zoals omschreven in art 1,7°. De datum van schrapping is de eerste dag 

van de aanwending overeenkomstig de functie.  

§2. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek 

aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:  

• de identiteit en het adres van de indiener;  

• de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de 

woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft;  

• de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het gebouw 

geschrapt mag worden uit het leegstandsregister;  
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. 

De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister en neemt een 

beslissing binnen een termijn van orde van 90 dagen na de ontvangst van het verzoek. De administratie 

brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending.  

Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen 

volgens de procedure vermeld in artikel 5. 

Artikel 7. 

Onderhavig reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005. " 
Het reglement 'Indicaties van leegstand van een gebouw of woning', goedgekeurd bij beslissing van 
de Gemeenteraad van 14.12.2009, wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van huidig reglement. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Ciska Vereecke

Beknopte samenvatting
Ingevolge recente wijzigingen in het Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) wordt 
voorgesteld om nieuwe gemeentelijke reglementen in te voeren nl.  ‘leegstandsheffing op woningen’  
en 'leegstandsheffing op gebouwen', dit ter vervanging van de huidige reglementen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) bepaalde dat 
elke gemeente verplicht was een ‘leegstandsregister’ bij te houden van leegstaande gebouwen 
en woningen, en machtigde de gemeenteraden tot het heffen van een leegstandsheffing op 
gebouwen en woningen die in het register zijn opgenomen. In Kortrijk worden leegstaande 
woningen belast op basis van het ‘reglement leegstandsheffing op woningen’ zoals 
goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013 en worden 
leegstaande gebouwen belast op basis van het ‘reglement leegstandsheffing op gebouwen’ 
zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad op 16 december 2013 en aangepast op 
9 november 2015.

Inmiddels heeft de Vlaamse Regering het roer omgegooid en ervoor gekozen om de lokale 
besturen volledige beleidsvrijheid te geven met betrekking tot het registreren en bestrijden 
van leegstand. Het Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot wonen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.12.2016, heeft daartoe de 
nodige wijzigingen aan het Decreet grond- en pandenbeleid aangebracht.

Zo werden alle bepalingen in het DGP omtrent de gemeentelijke leegstandsheffing op 
gebouwen en woningen (artikelen 3.2.17 t.e.m. 3.2.26) opgeheven. Een gemeentelijke 
leegstandheffing is dan ook voortaan niet meer gebaseerd op de ‘machtiging’ vanuit het 
Vlaams gewest maar op de fiscale autonomie van de gemeente.

Argumentatie
De stad Kortrijk opteert ervoor hardnekkige leegstand van woningen en van gebouwen  te blijven 
aanpakken. Hiertoe zal het bestaande leegstandsregister verder opgebouwd worden en zal ook de 
verdere belasting van leegstaande gebouwen en woningen geregeld worden aan de hand van 
vernieuwde afzonderlijke heffingsreglementen, voor de periode 01.01.2017 t.e.m. 31.12.2021.  

Tegelijk kan een inhoudelijke wijziging aangebracht worden:

voor wat betreft 'leegstandsheffing voor woningen' : De belasting werd tot dusver voor alle 
panden berekend aan 150 euro per lopende meter gevellengte vermenigvuldigd met het aantal 
bouwlagen. Dit blijkt evenwel te leiden tot een discrepantie tussen enerzijds huizen en anderzijds 
appartementen. In het geval van een appartement is er immers meestal slechts één bouwlaag 
waardoor de aanslagvoet zowat de helft lager uitvalt dan voor een gemiddeld woonhuis met twee 
ingerichte bouwlagen. 

Voorgesteld wordt deze discrepantie weg te werken door het bedrag van 150 euro/meter voor 
appartementen, die vanaf 2017 in het leegstandsregister worden opgenomen,  op te trekken 
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tot 300 euro per lopende meter gevellengte. Voor een appartement zal de eerste leegstandsbelasting 
dan meteen gelijk zijn als deze voor een even breed huis met twee ingerichte bouwlagen.

Een eerder technische moeilijkheid betreft appartementen, bijvoorbeeld achteraan in een 
appartementsgebouw gelegen, waarvan de ‘individuele’ gevel(s) niet ‘grenst aan het openbaar 
domein’. Daarom dient de definitie van ‘voorgevel’ wat aangepast/uitgebreid te worden. Indien geen 
enkele gevel van het belastbaar pand grenst aan het openbaar domein wordt de breedste gevel ervan 
in aanmerking genomen.

voor wat betreft 'leegstandsheffing voor gebouwen' : In het kader van de ‘Stedelijke database 
Kortrijk Zaait’ wordt voortaan een onderscheid gemaakt voor gebouwen gelegen binnen een 
kerngebied en deze buiten een kerngebied (wijziging in art.6 van het reglement).

Een eerder technisch knelpunt betreft gebouwen, bijvoorbeeld achterin een privaat terrein gelegen, 
waarvan de ‘individuele’ gevel(s) niet ‘grenst aan het openbaar domein’. Daarom dient de definitie van 
‘voorgevel’ wat aangepast/uitgebreid te worden. Indien geen enkele gevel van het belastbaar pand 
grenst aan het openbaar domein wordt de breedste gevel ervan in aanmerking genomen. 

Het vaststellen van gemeentelijke reglementen behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Juridische grond
Het Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2016.

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

Besluit
Punt 1
Het belastingsreglement  'Leegstandsheffing op woningen' waarvan de tekst is opgenomen in bijlage 
1,  vast te stellen.

Punt 2
Het belastingsreglement  'Leegstandsheffing op gebouwen'  waarvan de tekst is opgenomen in bijlage 
2,  vast te stellen.

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Bijlage1.pdf
- Bijlage2.pdf



   REGLEMENT LEEGSTANDSHEFFING OP WONINGEN 

Artikel 1. Definities: 
1. Decreet Grond- en Pandenbeleid = het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

Pandenbeleid; 
2. Leegstandsregister = het register, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid; 
3. Voorgevel = de gevel van de woning die grenst aan het openbaar domein, al dan niet gescheiden door 

een voortuinstrook. Indien geen enkele gevel aldus aan het openbaar domein grenst, betreft het de 
breedste gevel. 

4. Bouwlagen = alle volwaardig ingerichte niveaus van de woning. 
5. Woning = elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een 

gezin of alleenstaande. 
6. Inventarisatiedatum = de datum waarop de woning voor de eerste maal in de inventaris van het 

leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang de woning niet uit de inventaris is geschrapt, het 
ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden, vanaf de datum van eerste 
opname. 

Artikel 2. Belastbare grondslag 

 
Er wordt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december  2021 een jaarlijkse belasting geheven 
op de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.  
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblijk dat de woning gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Zolang de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting verschuldigd op 
het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van opname 
in het leegstandsregister. 

Artikel 3. Heffingsplichtige 

 
§1. De belasting is verschuldigd door diegene, die op de inventarisatiedatum, eigenaar is van een woning 

die is opgenomen in het leegstandsregister.  
§2. In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de datum 

van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. 
§3. Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de erfpachter, 

opstalhouder of vruchtgebruiker. 
§4. In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. 

Artikel 4. Aanslagvoet 

 

§1. De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op € 150 per strekkende meter gevellengte van de 
voorgevel van de woning. Desgevallend blijven de reeds toegepaste jaarlijkse verhogingen van de 
aanslagvoet, op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, zoals goedgekeurd bij 
beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013, gelden. Het aldus vastgestelde bedrag wordt 
vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen. 
 
Voor appartementen die vanaf 2017 in het leegstandsregister worden opgenomen: de aanslagvoet van 
de belasting wordt vastgesteld op € 300 per strekkende meter gevellengte van de voorgevel van het 
appartement.  

 
§2. Indien het een woning betreft, gelegen op een hoekperceel, worden alle gevels, grenzend aan het 

openbaar domein, in rekening gebracht. Bij deze hoekpercelen wordt de helft van de som van alle zijden 
van de gevels langs de straat in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde hoek inbegrepen. 
 

§3. De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten, kleiner dan de halve meter 
worden weggelaten. De gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als volle 
meter. 
De minimumaanslag bedraagt 1.100 euro voor een woning. 
Deze minimumbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het Abex-indexcijfer van de maand 
december die aan de aanpassing voorafgaat. 
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§4. Vanaf de tweede aanslag worden de basisbedragen van 150 euro/meter en 300 euro/meter, vermeld in 
art4,§1, jaarlijks verhoogd met respectievelijk 25 euro en 50 euro. 

Artikel 5. Enkel de in dit artikel vermelde vrijstellingen worden toegepast. 

§1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld : 
a. De heffingsplichtige die zakelijk gerechtigde is van één enkele woning , bij uitsluiting van enig ander 

onroerend goed, voor het geheel of in onverdeeldheid. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende 2 
aanslagjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

b. De heffingsplichtige die, op de inventarisatiedatum sinds minder dan 1 jaar eigenaar is van de 
belastbare woning. 

c. De heffingsplichtigen die laatste bewoner zijn van de belastbare woning en die in een erkende 
ouderenvoorziening verblijven of zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Deze vrijstelling geldt 
slechts gedurende 3 aanslagjaren. 

d. De heffingsplichtige die de belastbare woning in de loop van 1 jaar, voorafgaand aan de 
inventarisatiedatum, heeft vervreemd via een onderhandse overeenkomst, voor zover uit de 
daaropvolgende notariële akte blijkt dat de vervreemding effectief is doorgegaan. 

§2. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning: 

a. gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan; 
b. beschermd is als monument, gedurende de termijn van behandeling, door de bevoegde instanties, 

van het dossier tot restauratie; 
c. voorwerp uitmaakt van een geldige stedenbouwkundige vergunning waarvan de werken binnen de 

12 maanden, voorafgaand aan de respectievelijke inventarisatiedatum, aantoonbaar werden 
uitgevoerd. 
Deze vrijstelling, die jaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd, geldt maximaal voor drie 
opeenvolgende aanslagjaren te verminderen met het aantal jaren waarin het gebouw reeds om 
zelfde reden was vrijgesteld op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, zoals 
goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013. 

d. voorwerp uitmaakt van renovatiewerken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist, 
die binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de respectievelijke inventarisatiedatum, aantoonbaar 
werden uitgevoerd. Deze vrijstelling, die jaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd, geldt 
maximaal voor drie opeenvolgende aanslagjaren te verminderen met het aantal jaren waarin het 
pand reeds om zelfde was vrijgesteld op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, 
zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013. 

§3. Een vrijstelling wordt verleend indien de leegstand aanhoudt omwille van een vreemde oorzaak die de 
heffingsplichtige niet kan worden toegerekend. 

§4. Een vrijstelling van de heffing kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd 
aanvraagformulier.  

Artikel 6. 

Wie een in het leegstandsregister opgenomen woning vervreemdt, is verplicht binnen de 2 maanden na het 
verlijden van de notariële akte, per aangetekend schrijven het volgende aan de gemeente mede te delen : 
- volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar ; 
- datum van de akte en naam van de notaris ; 
- nauwkeurige aanduiding van de verkochte woning. 

Artikel 7. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 
door het college van burgemeester en schepenen. 

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 
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Artikel 9. 

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 10. 
§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en 

Schepenen. 
§2. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan 

gebeuren door verzending of door overhandiging. 
§3. Deze 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. 

§4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de 
indiening ervan. 

Artikel 11. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen die 
voortvloeien uit materiële vergissingen op voorwaarde dat die door de administratie werden vastgesteld of 
door de belastingschuldige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen de drie jaar vanaf 1 januari 
van het jaar waarin de belasting werd gevestigd, en de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een 
bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond (Hfdst. 7 van 
het W.I.B., m.b.t. artikel 376 en artikel 55 par.2 van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke 
Comptabiliteit). 
 
Artikel 12. 
Met ingang van de  inwerkingtreding van huidig reglement wordt het reglement ‘Leegstandsheffing op 
woningen’ zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013, opgeheven, onder 
voorbehoud dat verder wordt rekening gehouden met toestanden die onder het vorig reglement zijn 
ontstaan, o.a. wat de toegepaste aanslagvoet betreft, en de termijnen voor vrijstelling. 
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  REGLEMENT LEEGSTANDSHEFFING OP GEBOUWEN 

Artikel 1. Definities: 

1. Decreet Grond- en Pandenbeleid = het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
Pandenbeleid; 

2. Leegstandsregister = het register, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en 
Pandenbeleid; 

3. Voorgevel = de gevel van een gebouw die grenst aan het openbaar domein, al dan niet 
gescheiden door een voortuinstrook. Indien geen enkele gevel aldus aan het openbaar domein 
grenst, betreft het de breedste gevel. 

4. Gebouw = elk bebouwd onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd en dat 
niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 

5. Inventarisatiedatum = de datum waarop het gebouw voor de eerste maal in de inventaris van het 
leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw niet uit de inventaris is geschrapt, het 
ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden, vanaf de datum van 
eerste inschrijving. 

6. Wvo = winkelvloeroppervlakte, de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het 
publiek. 

7. Stedelijke database Kortrijk Zaait = database waar gebouwen opgenomen worden die kunnen 
aangewend worden voor (tijdelijke) invullingen onder de voorwaarden voorzien in onderhavig 
reglement. 

8. Kerngebied: de kerngebieden zoals beschreven in het Strategisch Commercieel Plan voor Handel 
en Horeca in Kortrijk, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 14 november 2016.  

 
Artikel 2. Belastbare grondslag 

Er wordt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december  2021 een jaarlijkse belasting 
geheven op de gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.  
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw is opgenomen in het 
gemeentelijk leegstandsregister. 
Zolang het leegstaande gebouw niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting 
verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 
de datum van opname in het leegstandsregister. 

Artikel 3. Heffingsplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de eigenaar op de inventarisatiedatum. 
§2. In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op 

de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. 
§3. Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de 

erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker. 
§4. In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. 

Artikel 4. Aanslagvoet 

§1. De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op € 150 per strekkende meter gevellengte 
van de voorgevel van het gebouw. Desgevallend blijven de reeds toegepaste jaarlijkse 
verhogingen van de aanslagvoet, op basis van het reglement op de leegstandsbelasting, zoals 
goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013, gelden. Het aldus vastgestelde 
bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen. 

§2. Indien het een gebouw betreft, gelegen op een hoekperceel, worden alle gevels, grenzend aan 
het openbaar domein, in rekening gebracht. Bij deze hoekpercelen wordt de helft van de som van 
alle zijden van de gevels langs de straat in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde 
hoek inbegrepen. 

§3. De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten, kleiner dan de halve 
meter worden weggelaten. De gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden 
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aangerekend als volle meter. Voor de berekening van de verschuldigde belasting worden alle 
volwaardig ingerichte niveaus als bouwlaag aanzien. 

§4. De minimumaanslag bedraagt 1.500 euro voor een gebouw. 
Deze minimumbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het Abex-indexcijfer van de 
maand december die aan de aanpassing voorafgaat. 

§5. Vanaf de tweede aanslag wordt het basisbedrag van 150 euro/meter, vermeld in art. 4§1,  jaarlijks 
verhoogd met 150 euro. 

Artikel 5. Enkel de in dit artikel vermelde vrijstellingen worden toegepast. 

§1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld : 
a) De heffingsplichtige die, op de inventarisatiedatum, sinds minder dan 1 jaar eigenaar is van 

het belastbare gebouw.  
b) De heffingsplichtige die het belastbare  gebouw  in de loop van 1 jaar, voorafgaand aan de 

inventarisatiedatum, heeft vervreemd via een onderhandse overeenkomst, voor zover uit de 
daaropvolgende notariële akte blijkt dat de vervreemding effectief is doorgegaan. 

 
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw: 

a) gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan; 
b) beschermd is als monument, gedurende de termijn van behandeling, door de bevoegde 

instanties, van het dossier tot restauratie; 
c) voorwerp uitmaakt van een geldige stedenbouwkundige vergunning waarvan de werken 

binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de inventarisatiedatum, aantoonbaar worden 
uitgevoerd. 
Deze vrijstelling geldt maximaal voor drie opeenvolgende aanslagjaren te verminderen met 
het aantal jaren waarin het gebouw reeds om zelfde reden was vrijgesteld op basis van het 
reglement op de leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad 
van 16.12.2013. 

d) voorwerp uitmaakt van renovatiewerken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is 
vereist, die binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de inventarisatiedatum, aantoonbaar 
worden uitgevoerd. Deze vrijstelling geldt maximaal voor drie opeenvolgende aanslagjaren te 
verminderen met het aantal jaren waarin het pand reeds om zelfde was vrijgesteld op basis 
van het reglement op de leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij beslissing van de 
gemeenteraad van 16.12.2013. 

e) Is opgenomen in de stedelijke database Kortrijk Zaait waarbij de voorwaarden tot opname 
verder geëxpliciteerd worden in artikel 6. 
Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van inschrijving op 
voornoemde database.  
Via de opname in deze database stelt de houder van het zakelijk recht zijn leegstaand 
gebouw ter beschikking voor tijdelijke invullingen. Indien de houder van het zakelijk recht de 
invulling weigert zonder gegronde redenen, binnen de vrijstellingsperiode, dan vervalt deze 
vrijstelling.  
Het eerste jaar na de vrijstelling betaalt de belastingplichtig de minimumheffing, zoals bepaald 
in art.4 §1 en §4.  Het tweede jaar na de vrijstelling valt de heffingsplichtige terug op de 
oorspronkelijke heffingsplicht, waarbij rekening wordt gehouden met de verhogingen van de 
aanslagvoet  zoals voorzien in art.4 §5. 

§3. Een vrijstelling wordt verleend indien de leegstand aanhoudt omwille van een vreemde oorzaak 
die de heffingsplichtige niet kan worden toegerekend. 

§4. Een vrijstelling van de heffing kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd 
aanvraagformulier. Bij opname in het leegstandsregister, moet deze vrijstellingsaanvraag 
aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij de stad Kortrijk worden ingediend, binnen de 4 maanden na 
het betekenen van de administratieve akte van opname in het leegstandsregister. 

 
 
Artikel 6. Stedelijke database Kortrijk Zaait 
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§1. De stedelijke database Kortrijk Zaait heeft als doel ondernemerschap te bevorderen en leegstand 
te bestrijden. Dit gebeurt door het ter beschikking stelling van leegstaande panden voor tijdelijke 
invullingen. 

§2. De houder van het zakelijk recht van een leegstand gebouw kan zijn gebouw laten opnemen in 
de stedelijke database Kortrijk Zaait indien hij akkoord gaat met het feit dat zijn gebouw ter 
beschikking zal gesteld worden aan onderstaande voorwaarden. 

a) De Stad Kortrijk mag het gebouw aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, ondernemer 
die geïnteresseerd is in de formule van Kortrijk Zaait. 

b) De houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een gebruiksregeling die een kader schept 
voor een flexibele invulling met een verlaagde gebruiksvergoeding. 

c) Deze gebruiksregeling bestaat uit opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk: 
 

BINNEN kerngebied WVO gebouw (m²) Maandelijkse 
gebruiksvergoeding 

6 maanden 
0 – 99 m² € 400 
100 – 249 m² € 800 
Meer dan 249 m² € 1200 

1 jaar 
0 – 99 m² € 300 
100 – 249 m² € 600 
Meer dan 249 m² € 900 

   
BUITEN kerngebied Bruikbare oppervlakte Maandelijkse 

gebruiksvergoeding 

1 jaar 

0 – 99 m² € 200 
100 – 249 m² € 350 
250 – 499 m² € 500 
500 – 999 m² € 650 
Meer dan 1000 m² € 800 

 
d) De houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling 

onafgebroken zal plaats vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein. 
e) De houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele invullingen 

duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie binnen het concept van ‘Kortrijk 
Zaait’. 

 
 
§3. De stad Kortrijk, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan een opname van een 

pand in de stedelijke database Kortrijk Zaait weigeren, bijvoorbeeld omwille van de toestand van 

het pand. Deze beslissing wordt gemotiveerd. 
§4. Het gebouw zal uit de stedelijke database Kortrijk Zaait verwijderd worden indien: 

a) De houder van het zakelijk recht de invulling weigert zonder gegronde reden. 
b) Er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden die opgelegd zijn onder artikel 6, §2. 

 
Artikel 7. 
Wie een in het leegstandsregister opgenomen pand vervreemdt, is verplicht binnen de 2 maanden na 
het verlijden van de notariële akte, per aangetekend schrijven het volgende aan de gemeente mede te 
delen : 
- volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar ; 
- datum van de akte en naam van de notaris ; 
- nauwkeurige aanduiding van het verkochte pand. 

Artikel 8. 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
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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 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 11. 
§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 

Burgemeester en Schepenen. 
§2. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan 

gebeuren door verzending of door overhandiging. 
§3. Deze 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. 

§4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 

Artikel 12. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen die 
voortvloeien uit materiële vergissingen op voorwaarde dat die door de administratie werden 
vastgesteld of door de belastingschuldige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen de drie 
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd, en de aanslag niet reeds het 
voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven tot een definitieve 
beslissing nopens de grond (Hfdst. 7 van het W.I.B., m.b.t. artikel 376 en artikel 55 par.2 van het 
Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit). 

Artikel 13. 
Met ingang van de  inwerkingtreding van huidig reglement wordt het reglement ‘Leegstandsheffing op 
gebouwen en woningen’ zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad op 16 december 

2013 en gewijzigd op 9 november 2015, opgeheven, onder voorbehoud dat verder wordt rekening 
gehouden met toestanden die onder het vorig reglement zijn ontstaan, o.a. wat de toegepaste 
aanslagvoet betreft, en de termijnen voor vrijstelling. 
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Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein
18 2017_GR_00038 B.O.D. Sportdomeinen 2017 - Onderhoud 

groenzones - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

18 - 2017_GR_00038 - B.O.D. Sportdomeinen 2017 - Onderhoud groenzones - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Dieter Van Hamme

Beknopte samenvatting
Wij leggen het dossier "Onderhoud groenzones" - bestek "B.O.D. Sportdomeinen 2017 -onderhoud 
groenzones" nr. 2017/1223" ter goedkeuring voor. De kostprijs van deze dienst ramen wij op een 
totaalbedrag van € 54.949,71 (incl. BTW).

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
Tot en met 2014 zorgde het team beheer openbaar domein (BOD) voor de snoei- en 
scheerwerken op de sportcentra. Door de vermindering van het aantal personeelsleden kon dit 
team deze taak niet meer uitvoeren. De medewerkers op de stedelijke sportcentra hebben niet 
de inhoudelijke kennis om op een efficiënte en groenvriendelijke manier het groenonderhoud 
te verzorgen.

 

Argumentatie
Om ondanks het wegvallen van het team van BOD de sportcentra toch te voorzien van professioneel 
groenonderhoud, stelt het team BOD voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale tewerkstelling 
en dit voor 3054 effectieve manuren ofwel 509 uren als ploeg (1 meewerkende begeleider en 5 
werkkrachten).

De dienstopdracht bestaat uit het scheren van hagen, manuele onkruidbestrijding en onderhoud en 
snoeien van beplanting.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Hierbij leggen wij het bestek 'B.O.D. sportdomeinen 2017 - onderhoud groenzones'  ter goedkeuring 
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 54.949,71 € (incl. BTW). Op artikel 2017 / IE GEEN / 
actie GBB-CBS / item 0740-02 / algemeen rekeningnummer 6159999 zijn de nodige kredieten 
voorzien.

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

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2017/GBB - CBS/0740-02/6159999/IE GEEN voor een bedrag van 54.949,71 euro (BTW inclusief) 

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. sportdomeinen 2017 - 
onderhoud groenzones  nr  2017/1223.

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

Bijlagen
- 20171223_Raming.pdf
- 20171223_2017_01_12_Bestek - Model 3P.pdf

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein
19 2017_GR_00044 B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214 - 

Reiniging van de straatkolken in de entiteit 
Kortrijk 2017-2020 - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

19 - 2017_GR_00044 - B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214 - Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 2017-2020 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Dominique Dubrul

Beknopte samenvatting
Om een vlotte afvoer van het regenwater te verzekeren reinigt het team Beheer Openbaar 
Domein twee maal per jaar de straatkolken van het rioleringsnet. Het team Beheer Openbaar 
Domein vraagt hierbij aan de Gemeenteraad om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van 
gunnen te bepalen voor het reinigen van de straatkolken in de entiteit Kortrijk voor een periode van 4 
jaar nl. 2017 t.e.m. 2020 - bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214.

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen de stadsorganisatie staat het team Beheer Openbaar Domein in voor het reinigen van 
de straatkolken om een vlotte afvoer van het regenwater te verzekeren. Het betreft het 
reinigen van alle straatkolken (+/- 23 500 stuks) over de ganse entiteit Kortrijk (2x per jaar) 
en dit door een gespecialiseerde firma.

Argumentatie
De looptijd van dit dossier bedraagt 4 jaar nl. van 2017 t.e.m. 2020.

Het budget per jaar bedraagt € 132 070,00 excl. BTW + € 27 734,70 BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar). Voor 4 jaar is dit een totaalbedrag van € 528 280,00 excl. BTW + € 110 938,80 
BTW.
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Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare aanbesteding.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In 2017 moet er volgend budget voorzien worden:

 € 132 070,00 excl. BTW + € 27 734,70 BTW (voor rioleringen is de BTW volledig 
aftrekbaar) / Artikel 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2018 moet er, bij de opmaak van de begroting, volgend budget voorzien worden:

 € 132 070,00 excl. BTW + € 27 734,70 BTW (voor rioleringen is de BTW volledig 
aftrekbaar) / Artikel 2018 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2019 moet er, bij de opmaak van de begroting, volgend budget voorzien worden:

 € 132 070,00 excl. BTW + € 27 734,70 BTW (voor rioleringen is de BTW volledig 
aftrekbaar) / Artikel 2019 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2020 moet er, bij de opmaak van de begroting, volgend budget voorzien worden:

 € 132 070,00 excl. BTW + € 27 734,70 BTW (voor rioleringen is de BTW volledig 
aftrekbaar) / Artikel 2020 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2017.74 budgetsleutel 2017/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar 
krediet 168.255,25€

voor de volgende jaren moet dit krediet voorzien worden bij de respectievelijke budgetopmaak: 

2018/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070 SMJP 6 - 303.288€

 2019/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ SMJP 6 - 306.321€

 2020/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€

Heidi Debels
Gunstig advies

Dominique Dubrul
Gunstig advies
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ok

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Reinigen van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 2017-2020", 
zoals ze vervat zijn in het bijzonder bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214 opgemaakt 
door het team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Te kiezen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 15 juni 2006 op 
de overheidsopdrachten.

Bijlagen
- 20171214_Raming.xls
- 20171214_2017_01_03_Bestek - Model 3P.doc

Planning en Openbaar Domein
20 2017_GR_00045 Invoeren parkeerregulering - Wijk 

Patersmote en omgeving  - Vaststellen 
aanvullend verkeersreglement

20 - 2017_GR_00045 - Invoeren parkeerregulering - Wijk Patersmote en omgeving  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
In de wijk Patersmote is de parkeerdruk de afgelopen jaren toegenomen. Om de parkeerdruk in de 
woonstraten in de omgeving van de wijk Patersmote onder controle te houden wordt voorgesteld om 
in deze straten een parkeerregulering in te voeren. 

Beschrijving
Aanleiding en context
In de omgeving van de wijk Patersmote is de parkeerdruk de laatste jaren toegenomen. Door 
het uitbreiden van het betalend parkeren in de binnenstad (o.a. Conservatoriumplein) en het 
verdwijnen van de (gratis) parking Appel op Kortrijk Weide (320 pp), is een aantal 
autobestuurders uitgeweken naar de (gratis) alternatieven zo dicht mogelijk bij de binnenstad, 
o.a. in de Graaf Karel de Goedelaan en de wijk Patersmote. Hierdoor wordt de woonkwaliteit 
in deze woonstraten aangetast.

Omwille van diverse ontwikkelingen in de omgeving, dreigt de parkeerdruk van 
autobestuurders die op zoek gaan naar een gratis parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de 
binnenstad, nog toe te nemen. Op Kortrijk Weide is de (gratis) parking Appel ondertussen 
verdwenen. De nieuwe parking Appel zal vooral de parkeervraag van de nieuwe 
ontwikkelingen op Kortrijk Weide opvangen. Gezien de ligging van zowel de CVO's als de 
onderwijscampus in de Graaf Karel de Goedelaan vlakbij het station van Kortrijk en het 
fietssnelwegennetwerk zijn deze sites optimaal bereikbaar met duurzame vervoersmodi. Toch 
zal een deel van zowel werknemers als leerlingen nog voor de wagen blijven kiezen. Het kan 
echter niet de bedoeling zijn dat de parkeervraag wordt afgewenteld op het openbaar domein. 
Daarom is de afspraak dat de onderswijsinstellingen in de Graaf Karel de Goedelaan voorzien 
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in voldoende parkeercapaciteit op eigen domein om hun parkeervraag op te vangen. Aan de 
andere kant moet het ook onaantrekkelijk gemaakt worden om nog op straat te parkeren door 
het nemen van parkeermaatregelen.

Argumentatie
In overleg met de mobiliteitswerkgroep van de wijk Patersmote (18 mei 2015) werd voorgesteld om in 
de wijk Patersmote (en omgeving) een parkeerregulering in te voeren met een combinatie van 
bewonersparkeren en betalend parkeren (KOR2). AGB Parko werkte hiervoor een aantal voorstellen 
uit die werden voorgelegd op een bewonersvergadering op 21 december 2016. De bewoners hebben 
gekozen voor voornamelijk betalend parkeren gecombineerd met bewonersparkeren en dit van 
maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 18u.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

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

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 18 
september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

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

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Punt 1
Op voorstel van de raad van bestuur van AGB Parko d.d. 10 januari 2017 het aanvullend reglement 
voor het invoeren van betalend- en bewonersparkeren in de wijk Patersmote en omgeving als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1: Invoeren betalend parkeren met uitzondering van bewoners met een gemeentelijke 
parkeerkaart in Albijn Van den Abeelelaan, Konstant Permekelaan (kant onpare huisnummers), 
Pannenbakkersstraat (kant pare huisnummers), Marksesteenweg (kant pare huisnummers), Graaf 
Karel de Goedelaan, Sint-Martenslatemlaan (volledig behalve kant pare huisnummers tss kruispunt 
met E. Clauslaan tot K. Permekelaan), Emiel Clauslaan, George Minnelaan, Patersmote volledig 
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behalve kant onpare huisnummers tss kruispunt met Marksesteenweg en F. Van den 
Berghewandeling),  en Ronksdreef

§ 1. Invoeren van betalend dagparkeren KOR6 met uitzondering van bewoners met een gemeentelijke 
parkeerkaart in Albijn Van den Abeelelaan, Konstant Permekelaan (kant onpare huisnummers), 
Pannenbakkersstraat (kant pare huisnummers), Marksesteenweg (kant pare huisnummers), Graaf 
Karel de Goedelaan, Sint-Martenslatemlaan (volledig behalve kant pare huisnummers tss kruispunt 
met E. Clauslaan tot K. Permekelaan), Emiel Clauslaan, George Minnelaan, Patersmote (volledig 
behalve kant onpare huisnummers tss kruispunt met Marksesteenweg en F. Van den 
Berghewandeling),  en Ronksdreef

§ 2. De reglementering “betalend parkeren” is geldig van maandag tot en met vrijdag en dit  van 9u 
tot 18u. Hiervoor worden parkeerautomaten geplaatst.

§ 3. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 9 uren.

§ 4. De huidige begin- en eindborden (type ZE9bt)van de huidige betalende zone worden verplaatst 
zodoende de uitbreiding duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginborden:

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg en de Ronksdreef, in de Marksesteenweg aan de 
zijde van de onpare huisnummers

 t.h.v. de Marksesteenweg net voorbij de rotonde kant plein
 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met Jan Bethunehof, in de Marksesteenweg aan 

de zijde van de pare huisnummers
 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg en de Graaf Karel de Goedelaan, in de Graaf 

Karel de Goedelaan aan de zijde van de pare huisnummers
 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf Desmetlaan met de Konstant Permekelaan, in de Gustaaf 

Desmetlaan op de hoek kant onpare huisnummers
 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf vande Woestijnelaan met de Konstant Permekelaan, in de 

G. vande Woestijnelaan op de hoek naast K. Permekelaan huisnummer 21
 t.h.v. kruispunt Modest Huyslaan en Albijn Van den Abeelelaan, in de Modest Huyslaan op de 

hoek zijde onpare huisnummers

Eindborden:     

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg en de Ronksdreef, in de Marksesteenweg aan de 
zijde van de pare huisnummers 

 Voor de rotonde na het kruispunt van de Marksesteenweg met Jan Bethunehof, in de 
Marksesteenweg aan de zijde van de onpare huisnummers 

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg en de Graaf Karel de Goedelaan, in de 
Marksesteenweg aan de zijde van de pare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg en de Graaf Karel de Goedelaan, in de Graaf 
Karel de Goedelaan aan de zijde van de onpare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf Desmetlaan met de Konstant Permekelaan, in de Gustaaf 
Desmetlaan op de hoek kant pare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf vande Woestijnelaan met de Konstant Permekelaan, in de 
G. vande Woestijnelaan op de hoek naast Pannebakkersstraat huisnummer 38

 t.h.v. kruispunt Modest Huyslaan en Albijn Van den Abeelelaan, in de Modest Huyslaan op de 
hoek zijde pare huisnummers
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§ 5.  Voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, wordt een 
uitzondering gemaakt op de reglementering “betalend parkeren” conform de faciliteiten gekoppeld 
aan deze vergunning.

Artikel 2: Invoeren van bewonersparkeren in de Gustaaf Desmetlaan, Edgar Tytgatlaan, Gustaaf 
Vande Woestijnelaan, Modest Huyslaan, Jan Bethunehof, Patersmote (kant onpare huisnummers tss 
kruispunt met Marksesteenweg en F. Van den Berghewandeling), Marksesteenweg (kant onpare 
huisnummers), Valerius de Saedeleerlaan, Pannebakkersstraat (kant onpare huisnummers), Konstant 
Permekelaan (kant pare huisnummers vanaf aan A. Servaeswandeling) en Sint-Martenslatemlaan 
(kant pare huisnummers tss kruispunt met E. Clauslaan tot K. Permekelaan)

§ 1. Invoeren van bewonersparkeren in de Gustaaf Desmetlaan, Edgar Tytgatlaan, Gustaaf Vande 
Woestijnelaan, Modest Huyslaan, Jan Bethunehof, Patersmote (kant onpare huisnummers tss 
kruispunt met Marksesteenweg en F. Van den Berghewandeling), Marksesteenweg (kant onpare 
huisnummers), Valerius de Saedeleerlaan, Pannebakkersstraat (kant onpare huisnummers), Konstant 
Permekelaan (kant pare huisnummers vanaf aan A. Servaeswandeling) en Sint-Martenslatemlaan 
(kant pare huisnummers tss kruispunt met E. Clauslaan tot K. Permekelaan

§ 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a + onderbord ‘bewoners ma tem vrij van 09u tot 18u’.

§ 3.  De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginborden: 

 t.h.v. kruispunt Modest Huyslaan en Albijn Van den Abeelelaan, in de Modest Huyslaan op de 
hoek zijde pare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf Desmetlaan met de Konstant Permekelaan, in de Gustaaf 
Desmetlaan op de hoek kant pare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf vande Woestijnelaan met de Konstant Permekelaan, in de 
G. vande Woestijnelaan op de hoek naast Pannebakkersstraat huisnummer 38

 t.h.v. het kruispunt van de A. Servaeswandeling met de Konstant Permekelaan
 t.h.v. het kruispunt van de Sint-Martens Latemlaan met de E. Clauslaan, in de Sint-Martens 

Latemlaan aan de zijde van de pare huisnummers
 t.h.v. het kruispunt van de F. Van den Berghewandeling met Patersmote, in Patersmote aan 

de zijde van de onpare huisnummers
 t.h.v. het kruispunt van de George Minnelaan met Valerius de Saedeleerlaan, in de Valerius de 

Saedeleerlaan thv huisnummer 7
 t.h.v. het kruispunt van de George Minnelaan met Valerius de Saedeleerlaan, in de Valerius de 

Saedeleerlaan to perceel 414X9
 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met Jan Bethunehof, in Jan Bethunehof op de 

hoek zijde woningen
 t.h.v. de Marksesteenweg huisnummer 163

Eindborden:   

 t.h.v. kruispunt Modest Huyslaan en Albijn Van den Abeelelaan, in de Modest Huyslaan op de 
hoek zijde onpare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf Desmetlaan met de Konstant Permekelaan, in de Gustaaf 
Desmetlaan op de hoek kant onpare huisnummers
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 t.h.v. het kruispunt van de Gustaaf vande Woestijnelaan met de Konstant Permekelaan, in de 
G. vande Woestijnelaan op de hoek naast K. Permekelaan huisnummer 21

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met de Pannebakkersstraat, in de 
Pannebakkersstraat aan de zijde van de onpare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Sint-Martens Latemlaan met de K. Permekelaan, in de Sint-Martens 
Latemlaan aan de zijde van de pare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met Patersmote, in Patersmote aan de zijde van 
de onpare huisnummers

 t.h.v. het kruispunt van de George Minnelaan met Valerius de Saedeleerlaan, in de Valerius de 
Saedeleerlaan to huisnummer 7

 t.h.v. het kruispunt van de George Minnelaan met Valerius de Saedeleerlaan, in de Valerius de 
Saedeleerlaan zijde perceel 414X9 

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met Jan Bethunehof, in Jan Bethunehof op de 
hoek zijde rotonde

 t.h.v. het kruispunt van de Marksesteenweg met Jan Bethunehof, in de Marksesteenweg aan 
de zijde van de onpare huisnummers

 

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen
- Parko - Verslag RvB 10 jan 2017.pdf
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 3 - vaststellen aanvullend 

reglement.docx
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 5 - verslag 

bewonersoverleg.pdf
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - Invoeren betalend- en 

bewonersparkeren in zone Howest.docx
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 1 - Locaties - definitief.docx
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 2 - Signalisatie.pdf
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 4 - vaststellen aanpassing 

parkeerbelastingsreglement.docx
- Raad van Bestuur AGB Parko 10 januari 2017 - Punt 4. - bijlage 6 - voorstel modaliteiten.pdf

21 2017_GR_00046 Leieboorden. - Archeologie Leieboorden - 
overeenkomst Konventstraat. - Goedkeuren

21 - 2017_GR_00046 - Leieboorden. - Archeologie Leieboorden - overeenkomst Konventstraat. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Laurence Singier

Beknopte samenvatting
In kader van de werken “Leie te Kortrijk - Broel- en Verzetskaai. Herinrichting Leieoevers.” dient 
voorafgaandelijk archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden in de Konventstraat.

Voor het verkrijgen van de opgravingsvergunning bij onroerend erfgoed is een overeenkomst 
noodzakelijk tussen de eigenaar van de gronden en de archeologische uitvoerder betreffende de 



166/196 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

toegankelijkheid van de terreinen, de vergoeding voor eventuele schade en de bestemming van de 
roerende archeologische monumenten.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gunning van de opdracht “Leie te Kortrijk. Broel- en Verzetskaai. Herinrichting 
Leieoevers.” heeft plaatsgevonden. De aanbestedende overheid W&Z verwerkte de 
aanbesteding. De opdracht werd gegund aan de NV Aswebo uit Drongen.

In de Konventstraat dient voorafgaandelijk archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 
Dit archeologisch onderzoek wordt net voor de rioleringswerken uitgevoerd om zo de duur 
van de hinder voor de aangelanden te beperken.

Argumentatie
Aswebo stelde als onderaannemer VEC (Vlaams Erfgoed Centrum) aan om het archeologisch 
onderzoek uit te voeren.

Voor het verkrijgen van de opgravingsvergunning bij onroerend erfgoed is een overeenkomst 
noodzakelijk tussen de eigenaar van de gronden en de archeologische uitvoerder betreffende de 
toegankelijkheid van de terreinen, de vergoeding voor eventuele schade en de bestemming van de 
roerende archeologische monumenten.

Team Planning & Openbaar Domein legt hierbij de overeenkomst ter goedkeuring voor.

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
De overeenkomst "archeologisch onderzoek Kortrijk-Konventstraat" tussen de stad Kortrijk en VEC 
(Vlaams Erfgoed Centrum)  goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- Overeenkomst Konventstraat.docx
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22 2017_GR_00047 VK Oogststraat - fase 4 - Aanstellen 
ontwerper en goedkeuren ontwerp  - 
Goedkeuren

22 - 2017_GR_00047 - VK Oogststraat - fase 4 - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en schepenen verleende op 01 februari 2016 een vergunning aan de 
verkavelaar Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet een verkavelingswijziging van lot 58 (lot voor 
sociale huisvesting) in 12 kavels voor ééngezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis en 
riolering.  Voor de infrastructuurwerken die moeten uitgevoerd worden naar aanleiding van deze 
verkaveling werd door de verkavelaar een ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning & Openbaar 
Domein de aanstelling van het studiebureau Cnockaert nv uit Wervik ter goedkeuring voor aan het 
college van Burgemeester en Schepenen.

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 1 februari 2016 een vergunning aan 
de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de 
verkavelingwijziging van lot 58 (lot voor sociale huisvesting) in 12 kavels voor woningbouw 
met aanleg van nieuwe wegenis en riolering. 

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

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

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv om studiebureau Cnockaert 
nv uit Wervik aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de infrastructuurwerken 
(wegenis, voetpaden, riolering) die bij dit bouwproject horen. 

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- aanleg gescheiden riolering; 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
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- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden / opritten) en in asfalt (rijweg).

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 84.151,69€ (excl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze 
van gunnen, conform de wet op overheidsopdrachten van 15 juli 2011.

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

Besluit
Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Wervik en voorgesteld door verkavelaar Woningbouw 
Groep Huyzentruyt nv, in verband met "Weg- en rioleringswerken op de verkaveling fase 4  Oogststraat - Oude 
Ieperseweg" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. KR0102 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen 
voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
- Bestek KR 0102 fase 4.pdf
- Offerte KR 0102 fase 4.pdf
- KR0102_V2_gp+lp+tp+td fase 4- weg-rioleringswerken 16-01-17_ONTWERP VLG ....pdf
- Raming KR 0102 fase 4.pdf
- verkavelingsvergunning.pdf
- overeenkomst.pdf
- over te dragen.JPG

Raadscommissie 3
Koen Byttebier

Staf
23 2017_GR_00057 2017 - Modelovereenkomst ASTRID met 

betrekking tot indoordekking in gebouwen en 
infrastructuurwerken - Goedkeuren

23 - 2017_GR_00057 - 2017 - Modelovereenkomst ASTRID met betrekking tot indoordekking in gebouwen en infrastructuurwerken - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Deze nota legt de modelovereenkomst en bijakte 1 voor ter goedkeuring tussen NV ASTRID en de 
stad Kortrijk in functie van indoordekking in publieke gebouwen.

Beschrijving
Aanleiding en context
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ASTRID is een communicatieplatform dat hulpdiensten in staat stelt om op een eenvoudige 
manier met elkaar te communiceren in noodsituaties. Een vlotte communicatie draagt 
namelijk bij tot een adequate tussenkomst van de hulpdiensten. 

In bepaalde ruimtes is het voor hulpdiensten moeilijk communiceren omdat hun ASTRID-
communicatiemateriaal connectiviteit verliest, dit door gebruikte materialen zoals 
gewapend beton en bepaalde isolatiematerialen. Dergelijke ruimtes worden confined areas 
genoemd en vele daarvan moeten door de wet bepaald voorzien worden van indoor 
coverage. 

Voorbeelden van confined areas zijn ondergrondse parkeergarages, winkelcentra, 
sporthallen, scholen, ziekenhuizen, casino’s,…

Argumentatie
Sinds 1 mei 2014 passeert elke bouwvergunning voor publiek toegankelijke gebouwen bij de 
veiligheidscommissie van ASTRID (FOD Binnenlandse Zaken), die oordeelt of indoor coverage moet 
gecontroleerd of voorzien worden. 

Voor bestaande gebouwen is de radiodekkingswetgeving nog niet van toepassing, maar voor nieuwe bouw- en 
infrastructuurwerken moet ASTRID dekking gegarandeerd zijn in volgende situaties:

 Publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar meer dan 150 mensen tegelijk 
dagelijks of voor bijzondere evenementen samen komen.

 Elk bouw- en infrastructuurwerk dat beschikt over een ondergrondse ruimte van meer dan 25 
m² die voor het publiek toegankelijk is of waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

 Elk bouw- en infrastructuurwerk (publiek toegankelijk of niet) met een grondoppervlakte van 
meer dan 2.500m².

In het licht hiervan, en los nog van de fysieke installatie van basisstations, repeaters & antennes, moet de 
bouwheer per nieuwbouwproject een overeenkomst afsluiten met de NV van publiek recht ASTRID met als 
voornaamste bepalingen het volgende:

1. Het voorwerp van de voorliggende overeenkomst bestaat erin elke bouwheer die ASTRID-
radiodekking voorziet in een gebouw of infrastructuur technische ondersteuning te verlenen, 
en de controle van de RF Design en van de installatie te verzekeren, om ervoor te zorgen dat 
er zich geen storingen voordoen op het ASTRID-netwerk.

2. Deze overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de bouwheer en van A.S.T.R.I.D. 
met betrekking tot het voorwerp beschreven in 1.

3. Alle studies, werken, installaties, onderhoudsactiviteiten, evolutieve aanpassingen, enz. die in 
de voorliggende overeenkomst worden beschreven, zijn volledig ten laste van de bouwheer en 
gebeuren uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.

4. De rol van A.S.T.R.I.D. blijft strikt beperkt tot het verstrekken van de technische 
minimumspecificaties, tot conformiteitscontroles en, enkel in het geval dat er een of meer 
basisstations bij betrokken zijn, tot het leveren van de transmissieverbindingen van de 
basisstations met het netwerk en de monitoring en het onderhoud van deze verbindingen.
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Aan het opzetten van een installatie voor indoor coverage zijn diverse kosten verschuldigd aan ASTRID. Gezien 
de stad behoort tot de 1e catagorie klanten, zoals beschreven in de bijakte 1, overeenkomstig het 
beheerscontract tussen de Belgische Staat en NV Astrid, vallen deze kosten weg, met uitzondering van artikel 
10.1.b, maar dit is niet van toepassing voor onze stadsgebouwen.

Kortom, er zijn geen kosten met betrekking tot het afsluiten van de overeenkomst.

Het gevolg van de overeenkomst is dat we moeten instaan voor indoordekking, waar wel investerings- 
en exploitatiekosten aan gekoppeld zijn. Er moet namelijk kabels, antennes, repeaters geplaatst 
worden. Deze kosten worden opgenomen in het respectievelijke projectbudget, vaak onder budget 
elektriciteitswerken. We spreken over een investering tussen de 10.000 en enkele 10.000'den euro's.

Het doel is deze modelovereenkomst met bijakte goed te laten keuren in de gemeenteraad voor alle bestaande 
en toekomstige stadsgebouwen waar deze voorwaarde in de bouwvergunning wordt opgenomen en waarbij 
het het college van burgemeester en schepenen toekomt om de eigenlijke overeenkomst voor het specifieke 
gebouw goed te keuren.

Momenteel hebben we voor volgende gebouwen deze speciefieke voorwaarde ontvangen en dit in functie van 
een grondige renovatie of nieuwbouw:

 Erfgoeddepot
 NMBS loods
 Muziekcentrum

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

Besluit
Punt 1
De bepalingen goed te keuren, zoals beschreven in de modelovereenkomst en bijakte 1 ASTRID met betrekking 
tot indoordekking in gebouwen en infrastructuurwerken tussen de stad Kortrijk en NV ASTRID, voor alle 
bestaande en toekomstige stadsgebouwen waar deze voorwaarde in de bouwvergunning wordt opgenomen. 

Punt 2
De overeenkomst per specifiek stadsgebouw aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring 
voor te leggen, conform de door de gemeenteraad goedgekeurde modelovereenkomst en bijakte.

 

Bijlagen
- modelovereenkomst astrid indoordekking.doc
- bijakte 1 - overeenkomst astrid indoordekking.doc
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24 2017_GR_00040 Leveranciersovereenkomst preventief 
onderhoud, herstellingen en extra 
dienstverlening voor alle HVAC installaties 
van de stad Kortrijk en AGB SOK  - 
2016/1038 - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

24 - 2017_GR_00040 - Leveranciersovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC installaties van de stad Kortrijk en AGB SOK  - 2016/1038 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende het preventief onderhoud, herstellingen en extra 
dienstverlening voor de HVAC-installaties (koelinstallaties en warmtepompen niet inbegrepen) van de 
stad Kortrijk en AGB SOK voor een periode van 2 jaar en dit via het ter beschikking stellen van één 
HVAC-technieker voor de stad Kortrijk en AGB SOK (maximaal 38u per week).

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Kortrijk en AGB SOK beheren samen een 100-tal technische HVAC-installaties (beter 
gekend als stookplaatsen) voor alle stadsgebouwen samen.  

De huidige overeenkomst voor het preventief onderhoud en herstellingen is afgelopen. 
Alvorens het nieuwe bestek op te stellen werd de huidige overeenkomst uit 2013 
geëvalueerd op haar tekortkomingen. Deze zijn: 

1. Prijs voor preventief onderhoud per installatie. Dit had als nadeel, dat de 
dienstverlener een minimum aan tijd spendeerde voor het preventief onderhoud. 
Kortom, er was onvoldoende tijd beschikbaar voor een doorgedreven en grondig 
onderhoud;

2. Storingen en herstellingen werden niet snel genoeg opgelost omdat deze ad-hoc zijn 
en moeilijk inplanbaar voor de dienstverlener;

3. Voor kleine storingen werd vaak zelf binnen bedrijfsvoering gezocht om deze op te 
lossen, dit om de kosten te drukken. Al ging het vaak over snel oplosbare zaken, toch 
is dit tijdrovend en gaf aanleiding tot vertraging op andere gebieden (afwerken 
projecten, …);

4. De kostprijs van de wisselstukken tijdens herstellingen was niet transparant genoeg;
5. Voor zaken, zoals het bijhouden van de inventarislijst van de onderdelen per 

stookplaats, onderzoek naar energiebesparingen, … was geen ruimte.

Bij de opmaak van deze nieuwe leveranciersovereenkomst werd rekening gehouden met 
bovenstaande elementen om dit op een andere manier aan te pakken.

1. Door het ter beschikking stellen van één HVAC-technieker in plaats van minimum 
prestaties per stookplaats voor het preventief onderhoud, zal het onderhoud veel 
zorgvuldiger kunnen gebeuren, waarbij de levensduur van de installaties verlengd zal 
worden;

2. Door het ter beschikking stellen van één HVAC-technieker, zullen de storingen en 
herstellingen, tijdens kantooruren, gebeuren door de persoon, die reeds aanwezig is 
binnen de stad. Dit zal leiden tot snellere herstellingstijden tijdens kantooruren;
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3. Kleine storingen zullen niet meer zelf aangepakt worden binnen bedrijfsvoering 
omdat het argument van kostprijs wegvalt, gezien de reeds aanwezigheid van de 
HVAC-technieker;

4. Er is een methodiek beschreven betreffende de prijszetting van wisselstukken en 
onderdelen;

5. Extra dienstverlening, zoals bijhouden inventaris, energieoptimalisatie, … werd 
toegevoegd in het bestek.

Het principe van één HVAC-technieker is als volgt beschreven:

Het ter beschikking stellen van één HVAC-technieker omvat een geheel van personeel dat de 
nodige bekwaamheid en specialisatie bezit tot het uitvoeren van het geheel der contractuele 
verplichtingen. Het is aangewezen te werken met één toegewezen persoon voor de stad 
Kortrijk, bij voorkeur wonend in stad of streek, voorzien van een back-up collega en 
aangevuld vanuit een georganiseerde dienst personeel voor herstellingen na de kantooruren 
(24/7).

Argumentatie
De vorige overeenkomst had een jaarlijkse kostprijs van ongeveer 60.000 euro voor het preventief onderhoud 
+ 40.000 euro (incl. BTW) voor herstellingen en materialen. Dit zijn prijzen van een overeenkomst afgesloten in 
2013. Toen al waren dit de laagste prijzen van de overheidsopdracht. 

Via een raamovereenkomst van Eandis heeft de stad een vrijblijvende prijsopgave gevraagd om een 
gelijkaardige overeenkomst, zoals deze uit 2013, af te sluiten voor alle HVAC-installaties, weliswaar met de 
blijvende tekorten zoals eerder opgesomd. De beste prijs was ongeveer 171.000 euro (incl. BTW), zonder 
herstellingen en materialen! Dit is onbetaalbaar en bijkomend nog steeds niet volledig wat we wensen te 
realiseren. 

Daarom stelt het aankooppunt voor om te kiezen voor de alternatieve manier, zoals uitgewerkt in het bestek 
met nr. 2016/1038 voor de opdracht “Leveranciersovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra 
dienstverlening voor alle HVAC installaties van de stad Kortrijk en het AGB SOK”, opgesteld door 
bedrijfsvoering, het aankooppunt. De totale raming bedraagt 238.000,00 euro (exclusief btw) of 
287.980,00 euro (inclusief 21% btw) voor de periode van 2 jaar. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een open offerteaanvraag.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de stad Kortrijk en het AGB SOK, waarbij kosten delend gewerkt zal 
worden, met volgende opdeling: 

prestaties HVAC-technieker per week 90% ten laste vd stad 10% ten laste vh AGB SOK
Herstellingen na kantooruren 100u voorzien / jaar 20u voorzien / jaar
Aankopen materiaal 30.000 euro voorzien / jaar 5.000 euro voorzien / jaar

Dit resulteert in volgende raming: 

 Ten laste van de stad Kortrijk, voor een periode van 2 jaar : 210.560,00 euro (excl. BTW)
 Ten laste van AGB SOK, voor een periode van 2 jaar : 27.440,00 euro (excl. BTW)

De aangeboden offertes zullen geëvalueerd worden aan de hand van volgende gunningscriteria: 

1. Vast uurtarief HVAC-technieker 70 
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punten
2. Regietarief voor 24/7 dienstverlening op afroep 14 

punten
3. Kwaliteit dienstverlening 16 

punten

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 23 en 25

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De totale raming bedraagt 238.000,00 euro (exclusief btw) of 287.980,00 euro (inclusief 21% btw) voor de 
periode van 2 jaar, waarbij:

 Ten laste van de stad Kortrijk, voor een periode van 2 jaar : 210.560,00 euro (excl. BTW)
 Ten laste van AGB SOK, voor een periode van 2 jaar : 27.440,00 euro (excl. BTW)

Voor de stad Kortrijk

 2017/0119-01/6103010/CBS-GBB : 84.224 euro (excl. BTW) ofwel 101.911,04 (incl. BTW) 
voor 10 maanden, volgens noodzaak en prijsherziening

 2018/0119-01/6103010/CBS-GBB : 105.280 euro (excl. BTW) ofwel 127.388,8 (incl. BTW) 
voor 12 maanden, volgens noodzaak en prijsherziening(12 maanden)

 2019/0119-01/6103010/CBS-GBB : 21.056 euro (excl. BTW) ofwel 25.477,76 (incl. BTW) 
voor 2 maanden, volgens noodzaak en prijsherziening(2 maanden)

Beleidsdoelstelling(en)
Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Besluit
Punt 1
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De voorwaarden zoals beschreven in het bestek met nr. 2016/1038 en de raming voor de opdracht 
“Leveranciersovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening voor alle 
HVAC installaties van de stad Kortrijk en het AGB SOK”, opgesteld door het bedrijfsvoering, het 
aankooppunt goed te keuren.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerteaanvraag.

Bijlagen
- Raming
- 20161038_2017_01_23_Bestek - Model 3P.doc

Servicepunt
25 2017_GR_00041 2016/1040 - Stad Kortrijk: keuring diverse 

installaties - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

25 - 2017_GR_00041 - 2016/1040 - Stad Kortrijk: keuring diverse installaties - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Christophe Dardenne

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor van de wettelijke keuringen van diverse installaties van de stad 
Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad bezit en beheert een uitgebreid gamma aan diverse types installaties gaande van 
elektrische installaties, gasinstallaties en liften tot ladderwagens, rolbruggen, hefplatformen 
en hoogtewerkers maar ook klimmateriaal, persluchtinstallaties, ... .

De constructie van al deze installaties en toestellen is onderhevig aan wettelijke eisen inzake 
veiligheid en conformiteit. Om de veiligheid en de toestand van deze installaties met de door 
de wetgever gestelde eisen van de installaties te garanderen is het verplicht deze op 
regelmatige basis te controleren. De controles betreffen in eerste instantie keuringen die 
moeten worden uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) die daar 
ook de nodige erkenningen voor kan voorleggen.

Argumentatie
Voor dit dossier treedt het stadsbestuur Kortrijk op als aanbestende overheid voor de politiezone Vlas, 
AGB SOK en de kerkfabrieken.

Het contract start op datum van de betekening van de opdracht voor de duur van 5 jaar omdat de 
doorlooptijd van de keuringen voor laagspanning 1 keuring om de 5 jaar is. Aldus worden alle 
installaties laagspanning eenmaal gekeurd binnen de contractcyclus.

Het dossier keuringen diverse installaties is opgevat in 8 percelen.

Nr. Beschrijving Raming 
excl. btw btw incl. btw

1 Perceel 1 (technische controles vaste € 68.320,39 € 14.347,28 € 82.667,67
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installaties)

2 Perceel 2 (technische controles installaties 
– RES/BOD/infra) € 5.830,00 € 1.224,30 € 7.054,30

3 Perceel 3 (technische controles mobiele 
installaties) € 44.106,26 € 9.262,31 € 53.368,57

4 Perceel 4 (technische controles 
kerkfabrieken) € 5.040,00 € 1.058,40 € 6.098,40

5 Perceel 5 (technische controles AGB SOK) € 11.690,56 € 2.455,02 € 14.145,58
6 Perceel 6 (technische controles PZ Vlas) € 3.004,13 € 630,87 € 3.635,00

7 Perceel 7 (technische controle ladders stad 
kortrijk) € 25.800,00 € 5.418,00 € 31.218,00

8 Perceel 8 (Technische controle stellingen 
stad Kortrijk) € 2.875,00 € 603,75 € 3.478,75

 Totaal € 166.666,34 € 34.999,93 € 201.666,27

De percelen 1,2,3,7 en 8 respectievelijk vaste installaties stadsgebouwen, marktkasten, mobiele 
installaties, technische controles ladders en technische controles stellingen, vallen ten laste van de 
stad. Het perceel 4 valt ten laste van de kerkfabrieken, het perceel 5 voor AGB SOK en perceel 6 voor 
de politiezone Vlas.

De gunning en de facturatie gebeurt voor elk perceel door het desbetreffende bestuur. Het totale 
geraamde bedrag voor alle percelen gezien over de ganse looptijd is 166.666,34 euro (exclusief btw) 
en 201.666,27 euro (inclusief 21 % btw).

De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2014houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 6°, waarbij 
de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten 
als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is opgenomen.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2014, houdende delegatie van de bevoegdheid aan het 
college van burgemeester en schepenen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
keuringen voorzien onder perceel 1-3-7-8 totaal 5 jaar 170.732,99 euro incl. BTW, hieronder indicatief 
de transactiemomenten:

2017 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

2018 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

2019 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

2020 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

2021 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

2025 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 28.220,33€ excl. BTW zijnde 34.146,60€ incl. BTW

keuringen voorzien onder perceel 2 totaal 5 jaar 7.054,30 euro incl. BTW, hieronder indicatief de 
transactiemomenten:

2017 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

2018 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

2019 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

2020 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

2021 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

2025 GBB-CGS 0119-01 6150004 - 1.166,00€ excl. BTW zijnde 1.410,86€ incl. BTW

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen volgens het bestek nr 2017/1040 voor de wettelijke keuringen van 
diverse installaties (elektriciteit, gas, werktuigen, ...) van de stad Kortrijk, politiezone Vlas, 
kerkfabrieken en AGB SOK voor een periode van 5 jaar.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking waarbij de stad Kortrijk optreedt als aanbestende overheid.

Bijlagen
- 20161040_2017_01_19_Bestek - Model 3P.doc
- 20161040_Raming.xls
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An Vandersteene

Communicatie en Recht
26 2017_GR_00043 'De Beeldcapsule 2117' - Overeenkomst 

gebruik beeldmateriaal 'De Beeldcapsule 
2117' - Goedkeuren

26 - 2017_GR_00043 - 'De Beeldcapsule 2117' - Overeenkomst gebruik beeldmateriaal 'De Beeldcapsule 2117' - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Peter Van Ammel

Beknopte samenvatting
In september 2017 plant VIAA (het Vlaams Instituur voor Archivering) voor de tweede keer de 
lancering van een grote publiekscampagne: De Beeldcapsule 2117. Deze campagne bouwt verder 
op De Beeldcapsule 2115 (www.debeeldcapsule.be) waarbij bezoekers online op hun favoriete 
beelden konden stemmen.

De eerste publiekscampagne, 'De Beeldcapsule 2115' was een succes voor het stadsarchief en de stad 
Kortrijk. De jury selecteerde het filmpje 'kind zijn mag', een tijdsbeeld over de inhuldiging van het 
speeldomein 'De Warande', uit 50 inzendingen. Samen met filmpjes van de VRT, MIAT, AVS en ATV 
werd het filmpje 'Kind zijn mag' naar 2115 gestuurd.

Het stadsarchief wenst opnieuw deel te nemen aan de publiekscampagne 'De Beeldcapsule 2117'.

Beschrijving
Aanleiding en context
In september 2017 plant VIAA (Het Vlaams Instituut voor Archivering) voor de tweede keer 
de lancering van een grote publiekscampagne: De Beeldcapsule 2117. Deze campagne bouwt 
verder op De Beeldcapsule 2115 (www.debeeldcapsule.be) waarbij bezoekers online op hun 
favoriete beelden konden stemmen.

De eerste publiekscampagne, 'De Beeldcapsule 2115' was een succes voor het stadsarchief en 
de stad Kortrijk. De jury selecteerde het filmpje 'kind zijn mag', een tijdsbeeld over de 
inhuldiging van het speeldomein 'De Warande', uit 50 inzendingen. Samen met filmpjes van 
de VRT, MIAT, AVS en ATV werd het filmpje 'Kind zijn mag' naar 2115 gestuurd.

Het stadsarchief wenst opnieuw deel te nemen aan de publiekscampagne 'De Beeldcapsule 
2117'.

 

Argumentatie
De campagne 'De Beeldcapsule 2117' is een unieke kans om samen met andere media- en culturele 
erfgoedorganisaties een lans te breken voor het belang van audiovisueel erfgoed en daarbij het 
stadsarchief, de stad Kortrijk en haar audiovisueel materiaal in de kijker te stellen. In 2015 trok de 
website op minder dan één maand meer dan 20.000 bezoekers, waren er 100.000 paginaweergaves, 
werd meer dan 400 uur video bekeken en werden meer dan 1000 beeldcapsules gebouwd. Talloze 
pers en media brachten verslag uit over dit initiatief en de campagne was een hit op social media. Als 
kers op de taart werd De Beeldcapsule 2115 dit jaar genomineerd voor de FIAT/IFTA Awards 2016.

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

Besluit

http://www.debeeldcapsule.be
http://www.debeeldcapsule.be
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Punt 1
de overeenkomst voor het gebruik van beeldmateriaal 'De Beeldcapsule 2117' goed te keuren.

Punt 2
in te stemmen met een deelname aan de publiekscampagne 'De Beeldcapsule 2117'

Bijlagen
- Overeenkomst voor het gebruik van beeldmateriaal_2017.docx
- De Beeldcapsule 2117_info.pdf
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Philippe De Coene

OCMW
27 2017_GR_00058 OCMW-vereniging W13. - Goedkeuring 

gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 en 
kennisname budgetwijziging 2016 en budget 
2017.
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Inhoudelijk verantwoordelijke
An Spriet

Beknopte samenvatting
De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 16 december 2016 het 
meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2017 goed.

Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De budgetwijziging 2016 en het budget 2017 wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
W13 is in volle ontwikkeling, een budgetwijziging en een gewijzigd meerjaarenplan 2015-
2019, met ook budget 2017, drong zich dan ook op.

Argumentatie
Een aantal inkomsten en uitgaven dienden opgenomen of bijgestuurd te worden.  Zo is er een sociale 
maribel toegekend, en is er een extra subsidie voor het project voedselherverdeling.  Door deze 
bijkomende subsidiëring worden ook extra (tijdelijke) mensen aangenomen.  Ook de subsidie voor het 
project De Brug werd opgenomen.  De inkomsten voor het Energiehuis werden bijgestuurd.

Daarnaast worden vanaf 2017 ook de projecten ROSE en RCK financieel opgevolgd vanuit W13.  Voor 
een overzicht van de voornaamste wijzigingen verwijzen we naar p4 van het meerjarenplan. 

In het najaar van 2016 werd werk gemaakt van een missie, visie en actieplannen.  In totaal zijn er nu 
10 actieplannen waarop gewerkt zal worden binnen W13, onder één beleidsdoelstelling.  Voor een 
overzicht zie p5 en p6 van het meerjarenplan. 

Alle actieplannen en acties worden inhoudelijk opgevolgd.  De financiële opvolging beperken we tot 
een aantal specifiek gekende projecten, met name ROSE, RCK, Energiehuis en Woonclub, project 
voedselherverdeling, project De Brug, Budget in Zicht en een voorstellings-en netwerkmoment.  De 
overige kosten en opbrengsten beschouwen we als basiswerking en brengen we onder in 1.0 
basiswerking W13.  De volledige werking en het ganse budget van W13 is prioriteit.

Met betrekking tot de financiële risico’s en maatregelen om die te dekken, verwijzen we naar pagina 
24 van het meerjarenplan.  W13 doet er alles aan om voor een financieel evenwichtige situatie te 
zorgen.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De omzendbrief van het agentschap binnenlands bestuur (2013/6) stelt dat de gemeenteraad het 
meerjarenplan van de vereniging moet goedkeuren.
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Besluit
Punt 1
Het financieel meerjarenplan 2015-2019 van de OCMW-vereniging W13 goed te keuren.

Punt 2
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2016 en van het budget 2017 van de OCMW-vereniging 
W13.

Bijlagen
- W13_BUDGET EN MEERJARENPLAN_2015-2019
- W13_BUDGET 2017
- W13_BUDGETWIJZIGING 2016


