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Provincie
West-Vlaanderen

Arrondissement
Kortrijk

Stad
Kortrijk

 

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 16 DECEMBER 2013
_________________________________________________

De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de
heer Piet Lombaerts, voorzitter van de gemeenteraad.

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Verontschuldigd: S. De Clerck, F. Verhenne, raadsleden

Verhinderd: E. Brugman, raadslid

 

Beslissingen in verband met de agenda:

-----------------------------------------------------------
Raadslid J. de Béthune is afwezig.

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

A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet wordt volgend punt met eenparigheid
van stemmen aan de agenda toegevoegd:

17. Voorstel van raadslid K. Detavernier in verband met de vervanging van een lid van de raad
van bestuur van het AGB Parko.
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B. - Fractieleider H. Vanhoenacker vraagt om punt 16 inzake de goedkeuring van het budget
2014 van AGB Parko onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan het strategisch meerjarenplan
2014-2019 van het AGB Parko.
De raad gaat over tot de stemming over de al dan niet ontvankelijkheid van punt 16 'Parko:
budget 2014. Goedkeuren.', waarvan de uitslag luidt als volgt:
onontvankelijk:
16 ja stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R.
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron, M.
Seynaeve, I. Verschaete
22 nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
Het punt is bijgevolg ontvankelijk.

   - Raadslid R. Deseyn vraagt wat er met de vraag van S. Vanneste voor de
gemeenteraadszitting van 09 december 2013 betreffende het plaatsen van dynamische
verkeersborden in zones 30 zal gebeuren, vermits hij afwezig was tijdens de zitting.
Raadslid S. Vanneste antwoordt dat hij zijn vraag zal hernemen.
Raadslid S. Vanneste heeft wel reeds een schriftelijk antwoord op zijn vraag gekregen. Alle
fractieleiders ontvingen hiervan een kopie.

C. De punten 1 t.e.m. 13 zullen samen besproken worden. Daarna wordt overgegaan tot de
stemming over deze punten.

 

Agenda:

1 Meerjarenplanning 2014 - 2019 - budget 2014.
Vaststellen.

2 Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing.
Aanslagjaar 2014.
Vaststellen belastingsreglement.

3 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
Aanslagjaar 2014.
Vaststellen belastingsreglement.

4 Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2014.
Vaststellen retributiereglement.

5 Belasting op afgifte van administratieve stukken (2014/2019).
Opheffen en opnieuw vaststellen.
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6 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en
kranten en gelijkgestelde producten (2014-2019). Opheffen en
opnieuw vaststellen.

7 Belasting op het openen en verbreden van straten (2014-2018).
Opheffen en opnieuw vaststellen.

8 Gemeentebelasting op de rioleringswerken (2014-2018).
Opheffen en opnieuw vaststellen.

9 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018).
Opheffen en opnieuw vaststellen.

10 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014/2018). Opheffen
en opnieuw vaststellen.

11 Heffing op het verstrekken van logies: wijziging
belastingreglement.

12 Retributiereglement op openbare kermissen en
kermisactiviteiten op het openbaar domein. Opheffen en
opnieuw vaststellen.
Vaststellen retributiereglement.

13 Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein
door frituren. Opheffen en opnieuw vaststellen.
Vaststellen retributiereglement.

14 Reglement "Leegstandsheffing op gebouwen" en
"Leegstandsheffing op woningen".
Goedkeuren.

15 OCMW Kortrijk. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014.
Goedkeuren.

16 Parko: budget 2014.
Goedkeuren.

17 Voorstel van raadslid K. Detavernier in verband met de
vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB
Parko.
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1 Meerjarenplanning 2014 - 2019 - budget 2014.
Vaststellen. Dossier: 13-344426

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Het komt aan de gemeenteraad toe om het meerjarenplan 2014-2019, alsook het budget 2014
vast te stellen.

We verwijzen hierbij naar:
- het Koninklijk Besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 22 maart 2013 met kenmerk BB 2013/4 van het Vlaams Ministerie
van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen- Financiën en Personeel, Boudenwijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

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

 

Bijlage Type
omzendbrief BB 2013/4 Formele bijlage
omgevingsanalyse Formele bijlage
Meerjarenplan 2014 - 2019 Formele bijlage
budget 2014 Formele bijlage
ADVIEZEN Strategisch Meerjarenplan Stad
Kortrijk

Formele bijlage

VRC20131210 - BIJLAGE - Personeel
TM1 - Aantal voltijdse equivalenten (VTE)-
vervangend pag 62 SMJP

Formele bijlage

Antwoorden op adviezen adviesraden Formele bijlage

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt
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22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
12 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens,
R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
4 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron, M. Seynaeve, I. Verschaete 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

 

1. Het meerjarenplan 2014 - 2019 als volgt vast te stellen:

1. MEERJARENPLAN
2014-2019

   

RESULTAAT OP KASBASIS

    

    

Exploitatie 2014 2015 2016

Uitgaven totaal 114.257.473,00 115.345.505,00 115.552.428,00

Ontvangsten totaal 122.688.881,00 125.388.195,00 128.112.786,00

    

Exploitatie 2017 2018 2019

Uitgaven totaal 116.039.190,00 116.932.462,00 117.319.156,00

Ontvangsten totaal 130.944.263,00 133.878.203,00 136.908.315,00

    

    

Investeringen 2014 2015 2016

Uitgaven totaal 25.397.749,00 30.341.824,00 37.878.426,00

Ontvangsten totaal 221.000,00 1.311.160,00 7.300.360,00

    

Investeringen 2017 2018 2019

Uitgaven totaal 27.276.501,00 16.824.417,00 11.593.542,00

Ontvangsten totaal 7.276.500,00 8.023.000,00 110.000,00
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Schuld 2014 2015 2016

Uitgaven totaal 18.132.900,00 18.063.236,00 19.893.059,00

Ontvangsten totaal 12.632.357,00 36.998.081,00 37.619.908,00

    

Schuld 2017 2018 2019

Uitgaven totaal 21.654.773,00 21.066.623,00 21.749.817,00

Ontvangsten totaal 26.138.091,00 13.083.403,00 10.510.332,00

    

    

 2014 2015 2016

Budgettaire resultaat
boekjaar

-22.245.884,00 -53.129,00 -290.859,00

    

 2017 2018 2019

Budgettaire resultaat
boekjaar

-611.610,00 161.104,00 -3.133.868,00

    

    

 2014 2015 2016

Gecumuleerde
budgettaire resultaat
vorig boekjaar

28.020.340,00 5.774.456,00 5.721.327,00

    

 2017 2018 2019

Gecumuleerde
budgettaire resultaat
vorig boekjaar

5.430.468,00 4.818.858,00 4.979.962,00

    

    

 2014 2015 2016

Gecumuleerde
budgettaire resultaat

5.774.456,00 5.721.327,00 5.430.468,00
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 2017 2018 2019

Gecumuleerde
budgettaire resultaat

4.818.858,00 4.979.962,00 1.846.094,00

    

    

 2014 2015 2016

Resultaat op
kasbasis

5.774.456,00 5.721.327,00 5.430.468,00

    

 2017 2018 2019

Resultaat op
kasbasis

4.818.858,00 4.979.962,00 1.846.094,00

AUTOFINANCIERINGSMARGE

    

 2014 2015 2016

Financieel draagvlak 13.272.501,00 15.323.749,00 18.569.735,00

    

 2017 2018 2019

Financieel draagvlak 21.393.987,00 23.454.299,00 25.800.984,00

    

 2014 2015 2016

Netto periodieke
leningsuitgaven

19.841.636,00 20.346.214,00 22.782.528,00

    

 2017 2018 2019

Netto periodieke
leningsuitgaven

25.005.506,00 24.491.778,00 24.751.310,00

    

 2014 2015 2016

Autofinancieringsmarge -6.569.135,00 -5.022.465,00 -4.212.793,00

    

 2017 2018 2019
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Autofinancieringsmarge -3.611.609,00 -1.037.479,00 1.049.674,00

2. Het budget 2014 vast te stellen zoals opgenomen in de kolom 2014 van het meerjarenplan
hierboven vermeld.

3. Het meerjarenplan 2014 - 2019 en het budget 2014 met bijlagen over te brengen aan hogere
overheid binnen de 20 dagen.

 

2 Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2014.
Vaststellen belastingsreglement. Dossier: 13-339212

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Voor het aanslagjaar 2014 dient het belastingreglement opcentiemen op de onroerende
voorheffing hernieuwd te worden.

Voorgesteld wordt de huidige belastingsvoet van 1.750 opcentiemen te behouden.

Toepasselijke wetgeving:

- Artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat de reglementering
op de onroerende voorheffing bevat;
- Decreet van 9 juni 1998 (BS 18 juli 1998) houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen wat betreft de onroerende voorheffing;
- Artikel 42 van het gemeentedecreet;
- Artikel 464, 1° van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
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Precedente beslissing: Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar
2013.
Vaststellen belastingsreglement.
GR in zitting van 10/12/2012

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
34 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A.
Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, B. Caron
3 onthoudingen: J. de Béthune, M. Seynaeve, I. Verschaete 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2014 worden er duizend zevenhonderd vijftig (1.750)
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

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

Artikel 3: Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de heer gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen.

3 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2014.
Vaststellen belastingsreglement. Dossier: 13-339306

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert
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Beschrijving:
Voor het aanslagjaar 2014 dient het belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting hernieuwd te worden.

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

Toepasselijke wetgeving:
Artikel 42 van het gemeentedecreet;
Artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek op de inkomstenbelasting.

Precedente beslissing: Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar
2013.
Vaststellen belastingsreglement.
GR in zitting van 10/12/2012

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2014 een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente
op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van het volgens artikel 466 van het Wetboek
op de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande
jaar, dus in 2013.

Artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van
het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de
artikelen 466 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
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Artikel 4: Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de heer gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen.

4 Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2014.
Vaststellen retributiereglement. Dossier: 13-343063

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar. 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2013 zijn de volgende:

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

- Leefmilieu : 
  * De verplaatsingskosten worden per km aangerekend in plaats van per uur. Het tarief blijft
evenwel ongewijzigd.
  * De verkoopprijs van een compostvat wordt verhoogd van € 12,40 naar € 17,00. Deze
verhoging werd doorgegeven door de intercommunale Imog.
  * Het tarief van de huisvuilzakken wordt eveneens verhoogd van € 13,00 naar € 15,00 voor het
gewone formaat en van € 7,50 naar € 8,50 voor het kleine formaat.
     Het tarief voor zowel de gewone PMD-zakken als de PMD-zakken voor de scholen
wordt verhoogd naar € 3,00. Deze aanpassing van tarieven is de toepassing van
het Materialendecreet en het Vlarema. Het Materialendecreet bevat een aantal bepalingen
betreffende het harmoniseren van de kosten van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
streeft naar het financierbaar houden van het lokaal afvalbeleid, weliswaar met toepassing van
het principe 'de vervuiler betaalt'.

- Infrastructuur :
  * Aansluiting stadsrioolnet: Tot op heden was de berekening van de retributie vrij complex en
voor de ene burger duurder dan voor de ander. Vandaar het voorstel om over te stappen naar
een forfaitaire retributie, zodat de facturatie efficiënter kan gebeuren en met de bijkomende
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voordelen dat het gelijkheidsprincipe van kracht wordt en dat de retributie transparant is naar de
burger toe. De kostprijs zal jaarlijks geëvalueerd worden.
  * Voetpadbedekking: De beschrijving van de retributie op werken aan voetpadbedekkingen is
lichtjes gewijzigd om geen enkele soort van voetpadbedekking uit te sluiten en om alle werken
die verband houden met de gevraagde wijziging betaald te zien.
  * Ontstoppen: In de aangepaste beschrijving wordt duidelijker gesteld dat de retributie slechts
aangerekend wordt wanneer de burger aan de oorzaak ligt van het probleem.
     Het tarief van de retributie werd aangepast naar de huidige kostprijzen en naar de
huidige marktprijzen, zodat de stadsdiensten geen concurrenten worden van de privé-
ontstoppingsdiensten.
  * Publiek sanitair: Was nog niet vermeld in het retributiereglement.
  * Overwelving grachten: In het kader van de definitie 'retributie' die een billijke vergoeding is en
waarvan het tarief in verband staat met de kosten van de geleverde prestaties, is het opportuun
om ook een retributie op overwelven van grachten op te nemen. Tot op vandaag werd enkel
de kostprijs van de buizen aangerekend hetgeen zeker niet voldoende was om de kostprijs te
dragen.

- Stadsplanning & -ontwikkeling :  5.1. Op 30 september werd het plannenregister van
Kortrijk conform verklaard en overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening moet op verzoek een uittreksel kunnen afgeleverd worden uit het goedgekeurde
vergunningen- en plannenregister. Eveneens in de Codex wordt de informatieplicht omschreven
t.a.v. notarissen (vastgoedinfo en splitsing) en om de informatie correct en digitaal te kunnen
verwerken wordt enkel per perceel gewerkt.
De stedelijke verordening voor wegwijzers is niet meer van toepassing en wordt
daarom geschrapt.
Bij de retributies voor bouwdossiers ontbraken nog een tweetal type dossiers:
terreinaanlegwerken/technische werken en het vellen van bomen.
5.2. 'Inname openbaar domein' werd reeds gewijzigd in de gemeenteraad van 01/07/2013 maar
er werden nog een aantal tekstuele aanpassingen gedaan en het tarief  voor de inname van het
voetpad werd aangepast naar € 3,00/dag/eenheid voor Kortrijk en randgemeenten.
De passage over de inname zonder toelating wordt eveneens geschrapt omdat dit vervangen
zal worden door een GAS-sanctie (overtreding politiereglement).
5.4. Is geen krantenhuisje meer en wordt vervangen door de algemene
bepaling 'afhaalautomaat'. Tarief wordt verhoogd van € 191,00 naar € 200,00.

- Politiediensten : 
  * 'Gebruik verkeerssignalisatie' wordt geschrapt omdat dit opgenomen werd in het gewijzigde
retributiereglement 'Inname openbaar domein' - GR van 01/07/2013.
  * De gemeenteraadsbeslissing van 25/03/2013 betreffende de valse alarmmeldingen wordt
opnieuw opgenomen in het algemeen retributiereglement.

- Burgerzaken :
  * Op vraag van de directie Burger & Welzijn en Leefmilieu werden de prijzen voor het plaatsen
en leveren van een grafkelder aangepast en geïndexeerd naar de huidige kostprijs.
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- Brandweer : 
   * De loonkosten worden naar analogie met het hoofdstuk 'Personeel' met 2% verhoogd door
de indexaanpassing.
   * Er wordt een onderdeel 'Verontreiniging' toegevoegd omdat alle kosten bij milieuvervuiling
verhaald moeten worden op de vervuiler.

- Preventie : Dit wordt volledig geschrapt omdat het persoonsalarmtoestel Hawkeye sedert
2012 niet meer verspreid wordt.

- Archief :
   * Het tarief voor de zwart/wit A4 fotokopie en de scans wordt aangepast naar de reële
kostprijs van € 0,20 per stuk.
   * Het tarief voor opzoekingen door personeel werd eveneens aangepast door de
indexverhoging.

- Cultuur :
   * 11.1 Het tarief voor de zwart/wit A4 fotokopie en de scans wordt aangepast naar de reële
kostprijs van € 0,20 per stuk.
   * 11.3 Bibliotheek :
       - 1. Schrappen van de verwijzing naar de Speelotheek en de naamsverandering van CJP-
pas naar EYCA-pas.
       - 2. De invoeringen van e-boeken via het Vlaams e-boekplatform voor de bibliotheken wordt
door Vlaanderen bepaald op € 5,00 voor 3 boeken.
       - 3. De te-laat-gelden worden afgestemd aan de provinciale richtlijnen wat leidt tot
uniformisering en efficiëntiewinst. Maningsgeld € 0,20 voor alle materialen.
       - 4. Gebruik internet: differentiatie voor leden en niet-leden. Kopiekaarten worden geschrapt
wegens niet meer gebruikt. En vaste tarieven voor beschadigde of verloren materialen omwille
van efficiëntie en eenduidigheid.
       - 5. Interbibliothecair leenverkeer: differentiatie voor Kortrijkse leeskringen (huidig tarief) en
andere gebruikers (€ 2,00).
   * 11.8 'Gebruik van infrastructuur': het onderdeel 'Broeltorens' wordt aangepast aan de hand
van wat reeds beslist werd in de gemeenteraad van 14/10/2013.
   * 11.12 'Andere diensten Cultuur' : de reservering van tickets en printen tickets zonder
verkoop wordt op 1,00 EUR/ticket gebracht.
                  Het onderdeel over 'Reclameborden' mag geschrapt worden omdat bij overtreding
een GAS-sanctie wordt aangerekend.
   * 11.13 De retributies voor 'Agb Buda' werden volledig herschreven. De meerdere dagen
formule werd verwijderd wegens niet relevant. De keuken Holvoettoren er uit wegens andere
regeling. De personeelsuren voor de bar werden geschrapt gezien de exploitatie niet meer door
ons gebeurt. De bioscoopzalen zijn fijn gestemd omdat de projectiekost niet inbegrepen was.
Budalounge er uit wegens nu kantoren. Budatoren: studio 2 en 4 eruit omdat dit Passerelle
en Antigone is. En de retributies voor de Budafabriek werden nu eveneens opgenomen in het
reglement.

- Sport :



vrijdag 20 december 2013 7:53 - Doorlopend verslag 16/12/2013 p14/76

  * Zwembaden : De tarieven voor de zwembaden wijzigen niet in 2014. Er zijn enkel een paar
kleine tekstuele aanpassingen en gebruik ligweide Mimosa wordt geschrapt.
  * Sportcentra : Enkele jaren geleden werd de prijs van de retributies met 10% verhoogd. Dit
had tot gevolg dat er veel niet-afgeronde prijzen waren. Door opmerkingen van gebruikers werd
geopteerd om de prijzen naar boven af te ronden, tot minstens op een halve euro.
      Het opsturen van een factuur onder de € 15 is economisch gezien niet rendabel. Daarom
wordt ook voor de sportcentra een minimumfactuur van € 15 voorgesteld.
      Het gebruik van minivoetbaldoelen werd tot op heden niet gefactureerd, maar wordt nu
opgenomen in het reglement zodat alles uniform verloopt.
      Ze stellen een verhoging van de annulatiekosten voor Kortrijkse clubs voor om het gebrek
aan respect voor het gebruik van de sportaccommodaties wat bij te sturen.
      Op deze manier kunnen clubs die structureel niet annuleren beter gesanctioneerd worden.

- Kinderopvang : wordt volledig geschrapt aangezien de exploitatie van de kinderopvang van 1
januari 2014 overgedragen wordt aan het OCMW. 

- Welzijn : 
   * 13.1 Themapakket Noordzuid en de Filippijnse fiets worden niet meer ontleend via Welzijn
en worden dus geschrapt uit het reglement.
   * 13.2 Doortrekkersterrein: aangepast aan de hand van de wijzigingen beslist in
de gemeenteraad van 15/04/2013.

- Jeugd : 14.1 Dit onderdeel werd volledig vervangen door het gewijzigde reglement dat door
de gemeenteraad op 01/07/2013 beslist werd. Er zijn nog extra aanpassingen gebeurd:
   * Aanpassing categorieën: categorie A en A+ zoals beslist in gemeenteraad van
01/07/2013 worden samengevoegd tot categorie A.
   * Aanpassing prijzen huur lokalen: een lokaal huren door categorie A voor een gratis activiteit
wordt gratis. In navolging van het standpunt van de stad om elke erkende jeugdvereniging
gratis onderdak te bieden. Het repetitielokaal huren blijft wel € 5,00 kosten per dagdeel. De
prijzen van PC Bissegem werden aangepast aan de prijzen van het JC.
   * Aanpassing drankprijzen: er is een nieuwe concessie voor het JC met aangepaste prijzen
waardoor de prijzen moesten herzien worden. En er is een categorie voor dranken die door de
huurders doorverkocht worden én een categorie voor drank dat het JC zelf aan de balie/
bar verkoopt.
   * Aanpassing prijzen materiaalhuur: de lijst met huurbaar materiaal werd aangepast aan het
huidige aanbod en de noden.
   * Ook de prijzen van activiteiten georganiseerd door het jeugdcentrum werden nu opgenomen
in het reglement.
   14.2 Warande: Categorieën werden vereenvoudigd naar 3 categorieën. De 'grijze keuken'
is een nieuwe infrastructuur. De rest is een andere prijszetting conform de aanpassing van de
infrastructuur. Een groot deel van het materiaal wordt niet meer verhuurd en is dus geschrapt.
De drankprijzen werden opgenomen in het reglement.
 

Het komt aan de gemeenteraad toe om het retributiereglement vast te stellen.
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Toepasselijke wetgeving : art. 42 van het gemeentedecreet en de comptabiliteitswet.

Bijlage Type
Retributiereglement 2014 - definitieve versie Formele bijlage
Retributiereglement 2014 MET wijzigingen Formele bijlage

Precedente beslissing: Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2013.
Vaststellen retributiereglement.
GR in zitting van 10/12/2012

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
2 nee stemmen: M. Seynaeve, I. Verschaete 
14 onthoudingen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B.
Caron
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

De lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2014 vast te
stellen.

5 Belasting op afgifte van administratieve stukken (2014/2019). Opheffen en
opnieuw vaststellen.
Dossier: 13-339358

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
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De gemeenteraad stelde in zitting van 25 maart 2013 punt 5, het belastingreglement op
administratieve stukken vast. 
Er wordt voorgesteld dit reglement op te heffen omdat de hogere overheid besliste
om de kostprijs van identiteitskaarten vanaf 2014 te indexeren. Om die reden zou het
belastingreglement aangepast worden door te vermelden: "kostprijs aangerekend door de
hogere overheid vermeerderd met .. euro".

Tevens wordt naar aanleiding van de biometrische paspoorten die ingevoerd worden (aankoop
van materiaal en grotere verwerkingstijd van de paspoorten) de belasting op de reispassen
verhoogd tot 10 euro.

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

Precedente beslissing: Belasting op afgifte van administratieve stukken (2013/2018). Opheffen
en opnieuw vaststellen.
GR in zitting van 25/03/2013

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, B. Caron
14 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken als volgt vast te stellen:

Artikel 1:



vrijdag 20 december 2013 7:53 - Doorlopend verslag 16/12/2013 p17/76

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting gevestigd op de afgifte van
administratieve stukken.

Artikel 2:

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

Artikel 3: De belasting wordt als volgt bepaald:

A. Op de afgifte van EID (elektronische identiteitskaarten):
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

B. Op de afgifte van reispassen aan personen vanaf de leeftijd van 18 jaar:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 10 euro belasting

C. Op de afgifte van een attest van immatriculatie:                    € 5,00

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

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

F. Spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid

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

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

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

I. Wettiging van handtekening:               gratis

J. Eensluidend verklaren van een fotokopie:              gratis

Artikel 4:
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Zijn van de belasting vrijgesteld:
de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven.

Artikel 5:

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

Artikel 6:

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

Artikel 7:

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

Artikel 8:

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

Artikel 9:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2013 punt 5 opgeheven.

6 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten
(2014-2019). Opheffen en opnieuw vaststellen.
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Dossier: 13-339460
Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 2013, punt 6 het belastingreglement op de
huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en
kranten en gelijkgestelde producten goed.

Er wordt voorgesteld dit reglement op te heffen en opnieuw vast te stellen, om opnieuw een
tariefverhoging toe te passen ter compensatie van de meerkost voor de recyclage van papier en
karton en om de papierberg verder in te perken.
Het nieuwe belastingreglement wordt vastgesteld met ingang van 1 januari 2014 en dit voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

Precedente beslissing: Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2013-2018).
Intrekken en opnieuw vaststellen.
GR in zitting van 25/03/2013

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
23 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
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Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, B. Caron
12 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

Stemcorrectie: ook raadslid C. Matthieu stemt voor.

De gemeenteraad neemt hiervan akte.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

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

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019, wordt er een belasting gevestigd
op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet- geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten welke publiciteit
bevatten met handelskarakter en gelijkgestelde producten.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke
aard die er toe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten,
producten of transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd
als zijnde geadresseerd.

Artikel 2:

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

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 0,05 euro per verspreid exemplaar.

Artikel 4:

In afwijking van artikel 3 hiervoor wordt de belasting vastgesteld op 0,0125 euro per verspreid
exemplaar voor de drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen, een gevarieerd



vrijdag 20 december 2013 7:53 - Doorlopend verslag 16/12/2013 p21/76

aantal van minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en een vast redactioneel
gedeelte bevatten van stadsberichten, wachtdiensten, agenda's, kleine aankondigingen van
particulieren, streeknieuws verzorgd door journalistieke medewerkers.

Artikel 5:

Vrijstelling wordt verleend voor:

a) algemeen:

- elke verspreiding van drukwerken met een totale papieroppervlakte die kleiner
is dan 645 cm², beperkt tot een maximum van 12 bedelingen per jaar;
- publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten.

b) specifiek naar oplage:

één bedeling per kwartaal van drukwerken zonder beperking van
papieroppervlakte, maar beperkt tot een oplage van hoogstens 2.500
exemplaren (verscheidene bedelingen van hetzelfde publiciteitsdrukwerk
worden als één globale bedeling beschouwd).

c) specifiek naar verspreiding:

de verspreiding van drukwerken zonder oplagebeperking, maar beperkt tot twee
bedelingen per dienstjaar en tot een totale papieroppervlakte van hoogstens
een A1-formaat voor beide drukwerken samen; indien deze maximaal twee
verspreidingen per jaar overschreden wordt of de totale papieroppervlakte voor
beide samen een A1-formaat overschrijdt, worden alle bedelingen belast. Wie
voor deze werkwijze kiest verliest de voordelen van b).

d) andere:

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

Wordt begrepen onder :

- Handelaars : zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die bovendien in Kortrijk
slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk hun vestigingen hebben ;
- Hinder : sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken."

 Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige vermindering.
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Artikel 6:

§ 1. De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag voor de dag waarop de verspreiding
aanvangt, hiervan aangifte te doen bij het stadsbestuur van Kortrijk, en alle voor de aanslag
noodzakelijke gegevens te verstrekken.

§ 2. Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag voor de dag waarop
de eerste verspreiding aanvangt aan het stadsbestuur van Kortrijk worden overgemaakt.

§ 3. De aangifte zoals bedoeld onder artikel 6 § 1 als deze onder § 2 dient alle inlichtingen te
bevatten nodig voor de vestiging van de aanslag.

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

Artikel 7:

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

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

a)  Kortrijk 8500: 21.746
b)  Bissegem 8501: 2.375
c)  Heule 8501: 4.302
d)  Bellegem 8510: 1.616
e)  Kooigem 8510: 353
f)  Marke 8510: 3.131
g)  Rollegem 8510: 1.087
h)  Aalbeke 8511: 1.242.

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

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

Artikel 8:
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Overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting belasting wordt verhoogd met
50%, het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 9:

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

Artikel 10:

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

Artikel 11:

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

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging. 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. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 13: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2013 punt 6 opgeheven.

7 Belasting op het openen en verbreden van straten (2014-2018). Opheffen en
opnieuw vaststellen.
Dossier: 13-340355

Aanwezig:
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Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 13 december 2010, punt 21 het belastingreglement op
het openen en verbreden van straten vast.

Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er voorgesteld wordt om het
reglement te actualiseren.
Er wordt eveneens een wijziging van de frontlengte van 40 naar 30 meter voorgesteld
bij ontslag van de belasting omdat de bouwpercelen veel kleiner geworden zijn.
De te verrekenen wegbreedte werd ook aangepast van 30 naar 15m als actualisering aan de
huidige realiteit.

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

Precedente beslissing: Belasting op het openen en verbreden van straten (2011-2015).
Vaststellen.
GR in zitting van 13/12/2010

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
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Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. Het belastingreglement op het openen en verbreden van straten voor de aanslagjaren 2014
tot en met 2018 als volgt vast te stellen.

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting, waarbij de door de gemeente gedane
kosten worden teruggevorderd, de al dan niet aangelande eigendommen, die gelegen zijn langs
de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen, die worden aangelegd, verbreed of
verlengd.
De belasting is toepasselijk, ongeacht er al dan niet-inlijving van een eigendom is geweest
ingevolge afstand onder bezwarende titel, ruiling of onteigening.

2. Wordt ontslagen van deze belasting:
De eigenaar, die pro rata de frontlengte van zijn perceel, kosteloos aan de gemeente de helft
van het terrein afstaat dat noodzakelijk is voor de aanleg, de verbreding of verlenging van de
openbare weg. Deze helft zal berekend worden op een weg die maximum 15 meter breedte
heeft tussen de rooilijnen.
Ingeval de eigenaar een perceel afstaat dat groter is dan bovengenoemd gedeelte van de
openbare weg, is hem een evenredige vergoeding verschuldigd, indien hij minder afstaat, wordt
hij aan de belasting onderworpen voor het verschil.
3. Het totaal bedrag van de belasting  gaat de som van de terugvorderbare uitgaven, benevens
de intresten niet te boven. De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 20 jaar.

Artikel 2:

De terugvorderbare uitgaven zijn:

- de prijs van de verwerving, hetzij door onteigening, hetzij door de afstand in der minne van de
terreinen welke in de zate van de nieuwe weg werden opgenomen;

- de waarde van de terreinen, welke ook door de gemeente werden afgestaan, of er al dan niet
ruiling is geweest;

- de kosten voor het opmaken van de nodige plannen en de kosten voor de noodzakelijke
akten, certificaten, attesten,...

- in geval van onteigeningen: de gerechtskosten en de erelonen van advocaten.
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Van het bedrag der terugvorderbare uitgaven wordt afgetrokken de waarde, volgens schatting,
van de gebeurlijke overschotten van de vroegere weg. Het bedrag der terugvorderbare uitgaven
wordt berekend op een maximum wegbreedte van 15 meter.

Artikel 3:

De belasting is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter, vermenigvuldigd met de lengte
van de eigendom aan de straatzijde, onafgezien van wat bepaald is in artikel 4.
De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het geheel der terugvorderbare
uitgaven; benevens de schattingswaarde van de terreinen welke kosteloos worden afgestaan,
te delen door de totale lengte der eigendommen aan de straatzijde.
Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee openbare
wegen, wordt zijn lengte voor de helft aangerekend langs elke straatzijde.

Artikel 4:

Wanneer twee of meer eigendommen gelegen zijn binnen een der zones welke zich langs
weerszijden van de weg uitstrekken over een diepte van minstens 8 meter, dan wordt de
belasting, welke berekend wordt overeenkomstig artikel 3, verdeeld onder de betrokken
eigenaars in verhouding tot de hun toebehorende oppervlakte binnen de betrokken strook.
Op het snijpunt van de twee wegen wordt de strook zijdelings afgebakend door de bissectrice
van de hoek.
Wanneer er een strook non aedificandi bestaat, wordt er geen rekening gehouden met de
diepte dezer strook voor de berekening van de diepte van 8 meter, zoals bedoeld in alinea 1.

Artikel 5:

In de mate dat de stroken, bepaald in voorgaand artikel, elkaar dekken, kan een eigendom niet
tweemaal belast worden wegens grondverwervingen achtereenvolgens uitgevoerd aan twee
verschillende wegen.
Wanneer grondverwervingen gelijktijdig aan twee verschillende wegen uitgevoerd werden, geldt
de vrijstelling voor de belasting welke verschuldigd is voor de grondwervingen aan de weg,
waar de belasting het laagst is.

Artikel 6:

Wordt ontslagen van de belasting, de eigenaars wiens gronden palen aan een openbare weg,
vanuit welke weg, door of langs zijn gronden, een openbare weg wordt geopend of verbreed, en
dit tot op een lengte van maximum 30 meter nieuwe rooilijn.

Artikel 7:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse
schijf van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van
de intrest, die op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald
worden.
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De toe te passen rentevoet is die, welke op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op
de door de bank aan de gemeente toegestane leningen voor de financiering van werken van
dezelfde aard als die welke aanleiding geven tot de belasting.

Artikel 8:

Na de voltooiing der immobilaire verrichtingen zal aan de belastingplichtige een kostenstaat
gezonden worden, die zijn aandeel behelst in de uitgaven ervan, zijnde het bedrag der belasting
waarvan sprake onder artikel 7.

Artikel 9:

De belastingplichtige kan, te alle tijde, de eigendom ontlasten van het bedrag der
terugvorderbare uitgave, die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag der nog
niet eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest  is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaatsheeft.

Artikel 10:

De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het
belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop de
werken betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht, opstal
vruchtgebruik of elk ander titel.

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder
belastingschuldige. In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten éénmalig op
het kohier gebracht en verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van
overgang dezer rechten.

Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de
globale belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.

Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking
heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen
vastgesteld voor ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan
tussen de verschillende eigenaars.

Artikel 11:

De belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op het besluit van het college van
burgemeester en schepenen, houdende de vaststelling van de voltooiing van de immobiliare
verrichting.

Artikel 12:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:
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- wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten;
- voor de terreinen waarop het ingevolge een beslissing van de overheid niet toegelaten of niet
mogelijk is te bouwen;
- voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de
gemeente, zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad.

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting uitgesteld wordt, geheel of gedeeltelijk
een eind neemt voor het verstrijken van een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf het eerste
belastingaanslagjaar, is de jaarlijkse belasting verschuldigd vanaf 1 januari hierop volgend.
Indien bij het verstrijken der 20 jaren, deze toestand nog geen einde heeft genomen, wordt het
goed definitief vrijgesteld.

Artikel 13:

De gemeente verbindt er zicht toe, aan de belastingplichtige die de belasting in kapitaal
mochten gekweten hebben, de bedragen terug terug te betalen die ooit zouden moeten
beschouwd worden als ten onrechte betaald, ingevolge de opheffing of niet-hernieuwing van
de verordening of ten gevolge van de verlaging van de belastingvoeten. In dat laatste geval
zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van de belastingvoeten,
waarvan de belastingschuldigen die jaarlijks ingekohierd worden zullen genieten.

Artikel 14:

De bepalingen van de vroeger van kracht zijnde reglementen op de verhaalbelastingen, blijven
van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 15:

Deze verordening is toepasselijk op de immobiliaire verrichting waarvan de voltooiing gelegen is
tijdens de periode 01/01/2014 tot en met 31/12/2018 en die vastgesteld wordt bij besluit van het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, 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 17:

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

Artikel 18:
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De belasting moet betaald worden binnen de twee maand na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 19:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging. 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. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 20:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2010 punt 21 opgeheven.

8 Gemeentebelasting op de rioleringswerken (2014-2018). Opheffen en opnieuw
vaststellen.
Dossier: 13-340886

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 13 december 2010, punt 20 het belastingreglement op de
rioleringswerken vast.

Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er voorgesteld wordt om het
reglement te actualiseren.
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Er wordt een wijziging van de frontlengte van 40 naar 30 meter voorgesteld bij ontslag van de
belasting omdat de bouwpercelen veel kleiner geworden zijn.
De bepaling 'tenzij ... minstens 20 jaar ' in artikel 6 quater wordt geschrapt omdat dit nooit
uitgevoerd werd.

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

Precedente beslissing: Gemeentebelasting op de rioleringswerken (2011-2015). Vaststellen.
GR in zitting van 13/12/2010

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1.Het belastingreglement op de rioleringswerken voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018 als
volgt vast te stellen.

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling
van de door de gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare
wegen of gedeelten van openbare wegen waarin rioleringswerken worden uitgevoerd, tenzij de
kostenstaat, overeenkomstig artikel 6bis, betaald werd. De onderhoudskosten komen niet ten
laste van de boordeigenaars.

2. Het totaal bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 40% van het bedrag van de
terugvorderbare uitgaven, vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling
is vastgesteld op 20 jaar. De toe te passen rentevoet is die, welke op 1 januari van het
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belastingjaar toepasselijk is op de door de bank aan de gemeente voor 20 jaar toegestane
leningen voor financiering van werken van dezelfde aard als die welke aanleiding geven tot de
belasting.

Artikel 2:

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private
onderneming, op last van het stadsbestuur.

Artikel 3:

De terugvorderbare uitgave per meter rooilijn is gelijk aan de kostprijs van een riolering in
betonbuizen, doorsnede 50 cm. Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW
ook de kosten van het ontwerp, de leiding en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten
(samen 8%). Bedoelde kostprijs zal door het college van burgemeester en schepenen worden
vastgesteld in de loop van de maand januari van ieder jaar. Ieder belastbare aanpalende
eigendom wordt aangeslagen voor zijn totale frontlengte aan de rooilijn. Wanneer de hoek,
gevormd door twee openbare wegen, afgeknot of afgerond is, wordt de belasting van ieder der
twee wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen, die men bekomt door de
rooilijnen van deze wegen door te trekken.

Artikel 4:

Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de
belastingplichtige ontslagen worden voor de frontzijde met de kortste lengte. Evenwel kan deze
ontslaging niet meer bedragen dan 30 meter.
Indien enkel langs de kortste frontzijde werken worden uitgevoerd die tot onderhavige belasting
aanleiding geven en indien voor de langste frontzijde nog geen gelijkaardige belasting werd
toegepast, zal de belasting geheven worden voor de frontzijde met de kleinste lengte. Indien
er binnen een termijn van 20 jaar langs de frontzijde met de grootste lengte werken worden
uitgevoerd die aanleiding geven tot onderhavige belasting, zal de belasting geheven worden
voor het verschil in frontlengte.

Artikel 5:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:

- wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten;
- voor de terreinen waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet-toegelaten of niet
mogelijk is te bouwen;
- voor niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente,
zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad.

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een
einde neemt voor het verstrijken van een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van
het eerste belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.
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Artikel 6:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse
schijf van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van
de intrest, die op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald
worden.

Artikel 6 bis:

Na de voltooiing van de werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden
worden, die zijn aandeel behelst in de uitgaven der uitgevoerde werken waarvan sprake onder
artikel 1.2.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat vastgesteld bij aangetekend schrijven, beschikt de
betrokken boordeigenaar over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder intrest.
Na deze periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:

De belastingplichtige kan, te allen tijde, de eigendom ontlasten van het bedrag der
terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag der nog
niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats heeft.

Artikel 6 quater:

De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting werd
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd, of wanneer de
vroegere aanleg door derden werd betaald.

Artikel 7:

De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari
van het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop
de werken betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht,
opstal, vruchtgebruik of elke andere titel.

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder
belastingplichtige. In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op
het kohier gebracht en verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van
overgang dezer rechten.

Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de
globale belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.

Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking
heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen
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vastgesteld voor ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan
tussen deze verschillende eigenaars.

Artikel 8:

Bij de voltooiing der werken die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van
burgemeester en schepenen de afrekening der verhaalbare uitgaven vast.

Artikel 9:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum der voltooiing der werken,
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal
mochten gekweten hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd
worden als ten onrechte betaald, ingevolge de opheffing of de niet-hernieuwing van de
verordening of ten gevolge van de verlaging van de belastingvoeten.
In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van
de belastingvoeten, waarvan de belastingplichtigen die jaarlijks ingekohierd worden, zullen
genieten.

Artikel 11:

De bepalingen van de vroeger van kracht zijnde verordeningen op de verhaalbelastingen,
blijven van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:

Deze verordening is toepasselijk op de rioleringswerken waarvan de voltooiing gelegen is
tijdens de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 en die vastgesteld wordt bij
besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, 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 14:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 15:

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 16:

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

Artikel 17:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2010 punt 20 opgeheven.

9 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Opheffen en opnieuw
vaststellen.
Dossier: 13-341030

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 13 december 2010, punt 19, het belastingreglement op
de voetpadbedekking vast.
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Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er voorgesteld wordt om het
reglement te actualiseren.
Er wordt een wijziging van de frontlengte van 40 naar 30 meter voorgesteld bij ontslag van de
belasting omdat de bouwpercelen veel kleiner geworden zijn.
De bepaling 'tenzij ... minstens 10 jaar ' in artikel 6 quater wordt geschrapt omdat dit nooit
uitgevoerd werd.
De voetpadbedekking wordt 1,5m² zodat er geen discussies meer zijn over te aan te leggen
trottoirbreedte.
Scholen worden vrijgesteld van de belasting (cfr gemeenteraadsbeslissing dd. 25/03/2013).

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. Het belastingreglement op de voetpadbedekking voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018
als volgt vast te stellen.

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot terugbetaling van de door
gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare wegen of
gedeelten van openbare wegen waar een voetpadbedekking wordt uitgevoerd, tenzij de
kostenstaat, overeenkkomstig artikel 6bis, betaald werd. De onderhoudskosten komen niet ten
laste van de boordeigenaars.
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2. Het totaal bedrag van de belasting is gelijk aan het bedrag van de terugvorderbare uitgave,
vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling is vastgesteld op 10 jaar. De toe
te passen rentevoet is die, welke op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op de door
de bank aan de gemeente voor 10 jaar toegestane leningen voor financiering van werken van
dezelfde aard als die welke aanleiding geven tot de belasting.

Artikel 2:

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private
onderneming, op last van het stadsbestuur.

Artikel 3:

De terugvorderbare uitgave is de kostprijs voor de uitvoering van een voetpadbedekking met
een voetpadoppervlakte van 1,5 m² per lopende meter rooilijn:

Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW ook de kosten van het ontwerp, de
leiding en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten (samen 8%).

Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee wegen, wordt de
belasting voor ieder der twee wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen, die
men bekomt door de rooilijnen van deze wegen door te trekken.

Artikel 4:

Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de
belastingplichtige slechts de belasting verschuldigd zijn voor de langste frontzijde. Evenwel
wordt deze ontslaging beperkt tot een voetpadoppervlakte over een frontlengte van 30 meter,
gemeten vanaf het snijpunt der fictieve lijnen, die men bekomt door de rooilijnen van deze
wegen door te trekken.
Indien de langste frontzijde paalt aan een openbare weg, waarvoor de onderhavige belasting
niet verschuldigd is, zal hij worden aangeslagen voor de kortste frontzijde en indien huidige
belasting reeds toegepast werd langs de kortste frontzijde, zal hij worden aangeslagen voor het
verschil in voetpadoppervlakte.

Artikel 5:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:
- wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten;
- voor de terreinen waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet-toegelaten of niet
mogelijk is te bouwen;
- voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de
gemeente, zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;
- wanneer het gaat om voetpaden ter hoogte van scholen.
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Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een
einde neemt voor het verstrijken van een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van
het eerste belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.

Artikel 6:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse
schijf van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van
de intrest, die op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald
worden.

Artikel 6 bis:

Na voltooiing der werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden worden, die
zijn aandeel behelst in de uitgaven der uitgevoerde werken waarvan sprake onder artikel 3.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat vastgesteld bij aangetekend schrijven, beschikt de
betrokken belastingplichtige over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder
intrest. Na deze periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:

De belastingschuldige kan, ten allen tijde, de eigendom ontlasten van het bedrag der
terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag der nog
niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaatsheeft.

Artikel 6 quater:

De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkwaardige verhaalbelasting werd
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd, of wanneer de
vroegere aanleg door derden werd betaald.

Artikel 7:

De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari
van het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop
de werken betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht,
opstal, vruchtgebruik of elke andere titel.
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder
belastingschuldige. In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op
het kohier gebracht en verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van
overgang dezer rechten.
Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de
globale belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.
Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking
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heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen
vastgesteld voor iedere afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan
tussen deze verschillende eigenaars.

Artikel 8:

Bij de voltooiing der werken die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van
burgemeester en schepenen de afrekening der verhaalbare uitgaven vast.

Artikel 9:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum der voltooiing der werken,
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldige die de belasting in kapitaal
mochten gekweten hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd
worden als ten onrechte betaald, ingevolge de opheffing of de niet-hernieuwing van de
verordening of ten gevolge van de verlaging van de belastingvoeten. In dit laatste geval zal
de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van de belastingvoeten,
waarvan de belastingschuldige die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten.

Artikel 11:

De bepalingen van de vroeger van kracht zijnde verordeningen op de verhaalbelastigen, blijven
van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:

Deze verordening is toepasselijk op de werken voor uitvoering van voetpadbedekking waarvan
de voltooiing gelegen is tijdens de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 en
die vastgesteld wordt bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, 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 14:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 15:

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 16:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging. 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. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 17:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2010, punt 19, opgeheven.

10 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014/2018). Opheffen en opnieuw
vaststellen.
Dossier: 13-341230

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 13 december 2010, punt 18, het belastingreglement op
de wegbedekking vast.
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Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er voorgesteld wordt om het
reglement te actualiseren.
Er wordt een wijziging van de frontlengte van 40 naar 30 meter voorgesteld bij ontslag van de
belasting omdat de bouwpercelen veel kleiner geworden zijn.
De bepaling 'tenzij ... minstens 20 jaar ' in artikel 6 quater wordt geschrapt omdat dit nooit
uitgevoerd werd.

Toepasselijke wetgeving:

- 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°;
- Het 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.

Precedente beslissing: Gemeentebelasting op de wegbedekking (2011/2015). Vaststellen.
GR in zitting van 13/12/2010

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. Het belastingreglement op de wegbedekking voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018 als
volgt vast te stellen:

Artikel 1:
1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling
van de door gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare
wegen of gedeelten van de openbare wegen waarin grondwerken en /of wegverhardingen
worden uitgevoerd en/of boordstenen geplaatst, tenzij de kostenstaat, overeenkomstig artikel
6bis, betaald werd. De onderhoudskosten komen niet ten laste van de boordeigenaars.
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2. Het totaal bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 40% van het bedrag van de
terugvorderbare uitgave, vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling is
vastgesteld op 20 jaar. De toe te passen rentevoet is die, welke op 1 januari van het
belastingjaar toepasselijk is op de door de bank aan de gemeente voor 20 jaar toegestane
leningen voor financiering van werken van dezelfde aard als die welke aanleiding geven tot de
belasting.

Artikel 2:
De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private
onderneming, op last van het stadsbestuur.

Artikel 3:
De terugvorderbare uitgave per meter rooilijn is gelijk aan de kostprijs van een wegverharding
in asfalt, boordstenen en grondwerken inbegrepen, a rato van 2,5 m² oppervlakte per lopende
meten rooilijn. Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW ook de kosten van
het ontwerp, de leiding en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten (samen 8%).
Bedoelde kostprijs zal door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld in
de loop van de maand januari van ieder jaar. Wanneer de hoek, gevormd door twee openbare
wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen, die men bekomt door de
rooilijnen van deze wegen door te trekken.

Artikel 4:
Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de
belastingplichtige ontslagen worden voor de frontzijde met de kortste lengte. Evenwel kan deze
ontslaging voor kwestieuze eigendommen nooit meer bedragen van 30 lopende meter.
Indien de langste frontzijde paalt aan een openbare weg, waarvoor de onderhavige belasting
niet verschuldigd is, zal hij worden aangeslagen voor de frontzijde met de kortste lengte.
Bij uitvoering van de werken langs de frontzijde met de grootste lengte en indien huidige
belasting reeds toegepast werd langs de frontzijde met de kleinste lengte, zal hij worden
aangeslagen voor het verschil in frontlengte.

Artikel 5:
De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:
- wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten;
- voor de terreinen waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet-toegelaten of niet
mogelijk is te bouwen;
- voor de niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de
gemeente, zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;

Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een
einde neemt voor het verstrijken van een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van
het eerste belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.

Artikel 6:
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De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse
schijf van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van
de intrest, die op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald
worden.

Artikel 6 bis:
Na de voltooiing der werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden worden,
die zijn aandeel behelst in de uitgaven der uitgevoerde werken waarvan sprake onder artikel
1.2.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat vastgesteld bij aangetekend schrijven, beschikt de
betrokken boordeigenaar over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder intrest.
na deze periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:
De belastingschuldige kan, ten alle tijde, de eigendom ontlasten van het bedrag der
terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag der nog
niet- eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar tijdens hetwelk de betaling plaats heeft.

Artikel 6 quater:
De belasting wordt slechts gegeven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting werd
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd, of wanneer de
vroegere aanleg door derden werd betaald.

Artikel 7:
De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari
van het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop
de werken betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht,
opstal, vruchtgebruik of elke andere titel.

Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder
belastingplichtige. In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op
het kohier gebracht en verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van
overgang dezer rechten.

Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijke de betaling van de
globale belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.

Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking
heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen
vastgesteld voor ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan
tussen deze verschillende eigenaars.

Artikel 8:
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Bij de voltooiing der werken die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van
burgemeester en schepenen de afrekening der verhaalbare uitgaven vast.

Artikel 9:
Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum der voltooiing der werken,
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:
De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldigen die de belasting in kapitaal
mochten gekweten hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd
worden als ten onrechte betaald, ingevolge de opheffing of de niet- hernieuwing van de
verorderning of ten gevolge van de verlaging van de belastingvoeten.
In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van
de belastingvoeten, waarvan de belastingschuldigen die jaarlijks ingekohierd worden, zullen
genieten.

Artikel 11:
De bepalingen van de vroeger van kracht zijnde verordeningen op de verhaalbelastingen,
blijven van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:
Deze verordening is toepasselijk op de immobiliaire verrichting waarvan de voltooiing gelegen is
tijdens de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 en die vastgesteld wordt bij
besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, 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 14:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15:
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
rijksbelastingnen op de inkomsten.

Artikel 16:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
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door overhandiging. 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.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen
na de indiening ervan.

Artikel 17:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2010 punt 18 opgeheven.

11 Heffing op het verstrekken van logies: wijziging belastingreglement.
Dossier: 13-345245

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 25 maart 2013, punt 8, het belastingreglement op het
verstrekken van logies voor de aanslagjaren 2013 t.e.m. 2018 vast. 
Voorgesteld wordt om het tarief van de belasting met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen
van 2 euro per kamer en per nacht naar 1,75 euro per kamer en per nacht.

Door de huidige marktsituatie en de economische crisis is het voor de hele logiessector (in
Kortrijk hoofdzakelijk voor de hotels en de B&B's) moeilijk werken.
Om deze sector economisch competitief te houden en de kansen op uitbreidingen en
investeringen niet te hinderen, wordt voorgesteld om naar 1,75 euro te gaan zodat Kortrijk
een aantrekkelijke overnachtingsstad kan blijven met betaalbare tarieven voor kwaliteitsvolle
kamers.

 

Toepasselijke wetgeving:
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- 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°;
- Het 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 juli 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit; 
- Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet
betreffende het toeristisch logies.

De raad hoort het amendement van raadslid P. Soens, waarvan de tekst luidt als volgt:
"De gemeenteraad beslist het belastingsreglement op het verstrekken van logies met ingang
van 1 januari 2014 af te schaffen."
Motivering:
In het voorstel wordt er gesteld dat het door de huidige marktsituatie en de economische crisis
voor de gehele logiesector heel moeilijk werken is en de dat tariefverlaging er moet voor zorgen
dat de sector economisch competitief blijkt en de kansen op uitbreidingen en investeringen
niet gehinderd worden. Dat laatste dient eerder een reden te zijn om deze heffing volledig af te
schaffen.
De opbrengst van dergelijke heffing is voor de stad niet van die aard dat deze heffing de
stadsbegroting moet redden. Het is een onnodige belasting voor diegene die in de logiessector
in Kortrijk willen investeren, niettegenstaande de huidige precaire situatie in de horecasector.

De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 38 raadsleden deelnemen
(waarbij raadslid S. Bral bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
13 ja stemmen:L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F.
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
23 nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, J. de Béthune
2 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron

Stemcorrectie: raadslid J. de Bethune: nee-stem moet een ja-stem zijn.

De gemeenteraad neemt hiervan akte.

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

Precedente beslissing: Heffing op het verstrekken van logies (2013-2018).
Vaststellen belastingsreglement.
GR in zitting van 25/03/2013
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De raad gaat over tot de stemming over het punt zelf, waaraan 38 raadsleden deelnemen
(waarbij raadslid S. Bral bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
14 nee stemmen:L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete 
2 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1. Het belastingreglement op verstrekken van logies met ingang van 1 januari 2014 als volgt te
wijzigen:

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 1 euro per kamer en per nacht van 01 juli 2013 tot en met 31
december 2013. Vanaf 01 januari 2014 wordt de belasting vastgesteld op 1,75 euro per kamer
en per nacht. De belasting is verschuldigd per kwartaal.

 

2. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

12 Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het
openbaar domein. Opheffen en opnieuw vaststellen.
Vaststellen retributiereglement. Dossier: 13-339586

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 15 december 2008, punt 8, het retributiereglement op de
openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein vast.
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Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er een wijziging voorgesteld
wordt aan de tariefstructuur van categorie G "Amusementshal met een verzameling van
verschillende soorten automatische spelen" van de Paasfoor. 
Voor deze categorie G "Amusementshallen" wordt voorgesteld om de retributie te berekenen op
basis van de oppervlakte van de attractie in m² in plaats van per lopende meter.
De reden is streven naar een eerlijker facturatie op basis van het principe hoe groter, hoe
duurder, hoe eerlijker.
Het voorstel om met de oppervlakte te werken werd ook zodanig berekend om omzetmatig toch
evenveel geld te laten binnenkomen in de stadskas.

Categorie F "Amusementshal met één enkel automatisch spel" wordt geschrapt uit het
reglement aangezien deze categorie niet meer bestaat. Alle amusementshallen zijn nu met
gemengde speelautomaten = categorie G.

Het komt aan de gemeenteraad toe om een retributiereglement vast te stellen.

Toepasselijke wetgeving :

- 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°.

Precedente beslissing: Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het
openbaar domein.
Vaststellen retributiereglement.
GR in zitting van 15/12/2008

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, B. Caron
14 onthoudingen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

1.Het retributiereglement op de openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar
domein, met ingang van 1 januari 2014, als volgt vast te stellen: 

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DEOPENBARE KERMISSEN EN KERMISACTIVITEITEN OP
HET OPENBAAR DOMEIN

Artikel 1 : omschrijving van de prestatie
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De Stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2014 een retributie op de opstelling van
kermisattracties op het openbaar domein.

Artikel 2 : berekeningsgrondslag en tarief

De retributie wordt berekend per lopende meter en steeds zal de langste zijde in aanmerking
genomen worden. Elk gedeelte van een halve meter telt voor een volle meter.
Voor de attractie amusementshallen geldt een retributie op basis van de oppervlakte van de
attractie in m².

Voor de kermisattracties buiten de Paasfoor zal een retributie per attractie aangerekend
worden.

De tarieven zijn de volgende :

A. Paasfoor

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE A : groot-oppervlakte
uitbatingen

€ 80,00 per lopende meter

Groot-oppervlakte uitbatingen :

- genre Roller Coaster, Wild Mouse, Wildwaterbaan, Slalom, Reuzerad, Eclipse

- Nessi, Elliot

- Hippodroom met levende pony's of paardjes; al dan niet overdekt

CATEGORIE B : € 130,00 per lopende meter

- Kindermolens met een diameter van 6m tot 16m

- Kinder-scooter : zelfde systeem als voor de volwassenen

- Buggy's, Water Buggy's

- Trampoline voor kinderen

- Paarden- molen of carrousel, klassieke molen met op- en neergaande galopperende paarden

- Klassieke schommel voor volwassenen en kinderen

- Kettingmolen
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- Autoscooters

- Spooktrein, Spookkasteel

- Cake-walk, Rotor

- Doolhof, Spiegelpaleis, Lachpaleis

- Simulator

- Fooruitbatingen met spelen specifiek voor kinderen zoals :

Kinderschietkraam, Bazouka, Euroball, Koordje-Trek, Visspel, Prikballon, Ballenspel,
Apenspel, Kinderbasket, Draaimolentje (altijd prijs), Rad van Fortuin, Kinderhandtassenspel,
enz.

- Suikerspin, Confiserie

- Droogvis, Escargots

CATEGORIE B bis : € 130,00 per stuk

- Elektronische waarzegster

- Horoscopen, Love Tester

- Waarzegster (wagenopstelling in de breedte)

- Hamerklopper, American-Hi-Striker

- Krachttoestellen zoals boksbal, Olympische baar, nagelklopper

- Looping-kanon

- Pompierspel (max. 4 m gevelbreedte)

CATEGORIE C : € 150,00 per lopende meter

- Kramen die uitsluitend voedingswaren verkopen :

Gebak- en frituurkramen, met en zonder verbruikszaal
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Hot Dog, Hamburger, Braadworsten, Pitta, Pizzatent, Pastabar, Chinees eethuisje,
Sandwichbar en andere eethuisjes

- Terras - Biertent

CATEGORIE D : € 200,00 per lopende meter

- Schietkramen : gewoon schietkraam, tir foto, flobertschieting, elektronisch schietkraam, tir-
safari, koordjesschieten, fonteinschieten, dobbelstenenschieting,enz.

- Boogschieten, Kruisboogschieten

- Behendigheidsspelen :

Tiercé, Paardenspel, Kamelenspel, Pottenspel, Ringenspel, Dozenspel, Bordenspel, Per Total,
Pic-ballons, Pijltjesspel op vast doel, Darts, Flessenspel, Colaflessenspel, Basketbalspel,
Bowlingspel, Magnetenspel, Frustratiespel, Ping-Pongspel, Dobbelstenenspel, Schijvenspel,
enz.

CATEGORIE E : grote attracties € 300,00 per lopende meter

- Grote attracties (molens) met een diameter van 15m en meer :

Bidule, See-Sturmbahn, Take-Off, Deca-Dance, Polyp

- Loterijen : alle vormen van loterijen zoals huishoudelijke apparaten, audio-visuele apparaten,
pluchen dieren, enz.

  

 

CATEGORIE G : € 68,00 per m²

- Amusementshal met een verzameling van verschillende soorten automatische spelen
waaronder :

Munt- en jetonspelen, kranenspel, videospelen, simulatiespelen, enz.

Volgens de ligging van de pleinen zal de stad een percentage van 100%, 80% of 60%
verrekenen op deze basistarieven. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen.

2.Bijdrage voor nutsvoorzieningen

De bijdrage voor de nutsvoorzieningen wordt jaarlijks bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.
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3. Bijdrage voor promotie

De bijdrage voor promotie wordt jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.

4. Bijdrage voor woonwagens

De bijdrage voor de woonwagens wordt jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en
schepenen en dit in functie van de noodwendigheid.

 

B. Opstellen van kermisattracties op het openbaar domein buiten de Paasfoor

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE A1 : € 25,00 per attractie

Visspel, schietkraam, frituur-gebak, ballenspel en kindermolen

CATEGORIE B1 : € 100,00 per attractie

Autoscooter, lunapark

Voor de kermissen in de deelgemeenten zal de stad een percentage van 100% of 60%
verrekenen op deze basistarieven :

- kermissen aan 100% : Sinksenkermis Marke, Septemberkermis Marke, Septemberkermis
Bissegem en Tinekesfeesten Heule

- kermissen aan 60% : Meikermis Heule, Meikermis Aalbeke, Meikermis Bissegem,
Centrumkermis Bellegem, Corneliuskermis Aalbeke en Septemberkermis Bellegem

2. Bijdrage nutsvoorzieningen

Per attractie :                                                                      forfait van € 25,00

Artikel 3 : schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen.

Artikel 4 : betalingswijze

De retributie wordt steeds contant betaald.

Betaalde retributies worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 10 §2 van het
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de
kermisactiviteiten.
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Artikel 5 : kosten

Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens de
gangbare tarieven, aangerekend worden.

Artikel 6 : algemene bepalingen

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in
artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Artikel 7 : toezicht

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2008, punt 8, opgeheven.

13 Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein door frituren.
Opheffen en opnieuw vaststellen.
Vaststellen retributiereglement. Dossier: 13-339957

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad stelde in zitting van 15 december 2008, punt 7, het retributiereglement voor
de inname van het openbaar domein door frituren vast.
Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat de cel Economie een
aanpassing voorstelt aan de tarieven van de retributie alsook wensen zij een kwartaaltarief toe
te passen in plaats van een jaartarief.
De geïndexeerde tarieven voor de standplaatsen van de frituren aangerekend voor het
aanslagjaar 2013 waren: € 9.714,00 voor de frituren aan de Meensepoort en Dolfijnkaai en
€ 3.238,00 voor de frituur aan de Kortrijksestraat (Heule). De frituur aan de Grote Kring is
weggenomen waardoor dit tarief komt te vervallen.
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In het nieuwe retributiereglement zou geopteerd worden om kwartaaltarieven te hanteren en het
tarief van de duurste standplaatsen te verlagen als volgt:

- standplaatsen Dolfijnkaai en Meensepoort: € 2.092,50/kwartaal (komt op € 8.370,00/jaar)
- standplaats Kortrijksestraat (Heule): € 809,50/kwartaal (ongewijzigd € 3.238,00/jaar)

Deze bedragen zouden vanaf 1 januari 2015 geïndexeerd worden.

Deze aanpassingen worden gemotiveerd door het gelijkheids- en redelijkheidsbeginsel.
De cel Economie is van mening dat de standplaatsvergoedingen voor de Meensepoort en de
Dolfijnkaai aan de hoge kant zijn. De locaties hebben aan attractiviteit moeten inboeten. Ook is
de bereikbaarheid in de loop der jaren afgenomen. Vandaar het voorstel voor een goedkoper
tarief.

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

Toepasselijke wetgeving :

- 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°.

Precedente beslissing: Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein door
frituren.
Vaststellen retributiereglement.
GR in zitting van 15/12/2008

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid S. Bral
bijkomend afwezig is) en waarvan de uitslag luidt als volgt:
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, B. Caron
14 onthoudingen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. Het retributiereglement voor de inname van het openbaar domein voor frituren, met ingang
van 1 januari 2014, als volgt vast te stellen: 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR
FRITUREN
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Artikel 1 : omschrijving van de prestatie

De Stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2014 een retributie op de inname van het
openbaar domein door frituren.

Artikel 2 : berekeningsgrondslag en tarief

De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van de ligging van de frituur.

De tarieven zijn de volgende :

Ligging Kwartaaltarief

Standplaats  Dolfijnkaai en Meensepoort € 2.092,50

Standplaats Kortrijksestraat - Heule € 809,50

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks geïndexeerd
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

Artikel 3 : schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen.

Artikel 4 : betalingswijze

De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen nadat de factuur verzonden is.

Betaalde retributies worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 10 §3 van het
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de
kermisactiviteiten.

Artikel 5 : kosten

Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens de
gangbare tarieven, aangerekend worden.

Artikel 6 : algemene bepalingen

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in
artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Artikel 7 : toezicht

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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2. Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement dat vastgesteld werd
door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2008 punt 7 opgeheven.

14 Reglement "Leegstandsheffing op gebouwen" en "Leegstandsheffing op
woningen".
Goedkeuren. Dossier: 13-344503

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde, J. de Béthune,
C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste,
L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Probleemstelling en analyse

Via regelmatige inventarisaties kan een zicht gecreëerd worden op de commerciële leegstand
binnen het BID. Het totaal aantal handelspanden (op basis van een algemene jaarlijkse
inventaris van Locatus) kan gesteld worden op 558. In november 2012 stonden hiervan 71
panden leeg. In het voorjaar 2013 was dit aantal gedaald naar 61 panden om in de zomer
verder te evolueren naar 56 leegstaande commerciële panden. Eind september 2013 werden
echter opnieuw een 61-tal panden als leegstaand gedetecteerd. Respectievelijk is dit een
evolutie van 12,7 procent commerciële leegstand over 10,9 procent naar 10,0 procent
leegstand tot een huidige leegstand van 10,9 procent. Na voorstelling op kaart is duidelijk dat er
een aantal concentraties zijn van commerciële leegstand, bijvoorbeeld:

·          Wijngaardstraat, Vlasmarkt & tweede deel Doorniksestraat
·          Overbekeplein, Grote Kring, Voorstraat,
·          tweede deel Veemarkt.

Idealiter dient gestreefd te worden naar een frictie leegstand van 5 à 6 procent, zijnde een 30-
tal commerciële panden. Als kanttekening dient gemaakt te worden dat voor al deze cijfers
geldt dat er abstractie gemaakt wordt van de winkelmodules die opgenomen zijn in K in Kortrijk.
In het College van burgemeester en schepenen van 15 juli 2013 (punt 7) werd een voorstel
tot plan van aanpak voor commerciële leegstand binnen het winkelkerngebied van Kortrijk
goedgekeurd.

Reglement "leegstandsheffing op gebouwen"
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Eén van de elementen die toen werden aangeleverd ter uitvoering van het plan van aanpak was
de opmaak van een nieuw reglement ter bestrijding van de commerciële leegstand. Een aantal
voorwaarden werden vastgekoppeld aan dit nieuwe reglement namelijk dat:

·          het enkel van toepassing is op commerciële leegstaande gebouwen
·          het van kracht dient te zijn vanaf 1 januari 2014
·          de inning van de leegstandsheffing efficiënter (en sneller) dient te gebeuren
·          de hoogte van taxatie dient herzien (en verzwaard) te worden
·          de oplijsting van vrijstellingen mogelijkheden moet bieden voor het tijdelijk beschikbaar
stellen aan derden, het tijdelijk beschikbaar stellen aan verlaagd tarief voor starters,...

Aan al deze voorwaarden wordt met het nieuwe reglement "leegstandsheffing op gebouwen"
voldaan.

Meer bepaald zal een leegstand (commercieel) gebouw belast worden vanaf opname in het
leegstandsregister. Men wordt opgenomen in het leegstandsregister als men 1 jaar leegstaat.
In vergelijking met vroeger is dit een inkorting van belastingstermijn van minimaal 1 jaar.
Daarnaast vermeerdert de aanslagvoet voor (commerciële) gebouwen jaarlijks (na opname
in het leegstandsregister) met 150 euro per meter gevelbreedte. Dit in vergelijking met een
verhoging van 25 euro per jaar in het vorige reglement.

Kortrijk Zaait

Bij de oplijsting van vrijstellingen werd een vrijstelling bijgevoegd die specifiek de mogelijke
link tussen leegstaande panden en (jonge) ondernemers die hun idee tijdelijk willen proberen,
faciliteert (artikel 5, §2, e). Onder de titel 'Kortrijk Zaait' wordt een concept vastgelegd waarbij de
stad als tussenorganisatie fungeert tussen een (startende) ondernemer en de eigenaar van een
leegstaand pand.

De uitgangspunten bij het onderdeel Kortrijk Zaait zijn drieërlei:

1.       Vanuit de (jonge) starters: drempelvrees voor een traditionele 3-6-9 huur. Vraag om
kortere en goedkopere periodes te voorzien.
2.       Vanuit de eigenaar van een leegstaand pand: wil zijn pand verhuurd zien. Hierbij komt
nog de verstrenging van de leegstandsheffing.
3.       Vanuit de Stad Kortrijk: de commerciële leegstand dient af te nemen.

Bovenstaande uitgangspunten werden ook extern reeds gedetecteerd via het netwerk dat het
Loket voor Ondernemers heeft.

Concreet wordt ervoor geopteerd om eigenaars van leegstaande gebouwen te sensibiliseren
en hun gebouw te laten inschrijven op de stedelijke database 'Kortrijk Zaait'. Het sensibiliseren
zou kunnen gebeuren door een collectieve informatiesessie voor de eigenaars van leegstaande
gebouwen omtrent de strengere leegstandsheffing en de mogelijkheid tot vrijstelling van deze
leegstandsheffing voor 1 jaar, door instap in de stedelijke database Kortrijk Zaait.
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Concreet zouden de voorwaarden voor deze instap in de stedelijke database het volgende
behelzen:

1.       Het opgenomen gebouw wordt ter beschikking gesteld aan ondernemers, die
aangeleverd worden door de Stad Kortrijk.
2.       De ter beschikking stelling gebeurt via een gebruikersregeling. Deze gebruikersregeling
bestaat uit drie opties die samenvallen met drie tijdelijke termijnen, telkens met een forfaitaire
gebruiksvergoeding, afhankelijk van de winkelvloeroppervlakte:

Gebruikstermijn Wvo gebouw (m²)  Maandelijkse
gebruiksvergoeding

0-99  €           150,00

100-249  €           300,00

90 dagen

250-499  €           450,00

0-99  €           225,00

100-249  €           450,00

6 maanden

250-499  €           675,00

0-99  €           300,00

100-249  €           600,00

1 jaar

250-499  €           900,00

3.       Voor de weerhouden optie, dient de invulling/activiteit gedurende de volledige termijn
aanwezig en zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein.
4.       Voor de weerhouden optie, dient voor de invulling/activiteit gedurende de volledige
termijn duidelijk zichtbaar te zijn dat deze gerealiseerd werd door Kortrijk Zaait. Dit kan
bijvoorbeeld door een banner, stickers,...

De gebruiksvergoedingen stijgen naar gelang het engagement (= de gebruikstermijn)
stijgt zodat er tegemoet gekomen wordt aan het feit dat de eigenaar zich langere tijd
engageert onder zijn oorspronkelijke marktprijs. Hoe langer de gebruikstermijn, hoe meer
de gebruikersvergoeding de oorspronkelijke maandelijkse vraagprijs benadert. De minimale
forfait van maandelijkse gebruiksvergoeding is vastgelegd op € 150 zodat de jaarlijkse
gebruiksvergoeding hoger is dan de jaarlijkse minimumforfait van de leegstandsheffing voor
gebouwen (zijnde € 1500). De minimale termijn is 90 dagen om de echte pop-upstores (die op
zeer korte termijn een hoge gebruiksvergoeding willen en kunnen betalen) uit te kunnen sluiten.
90 dagen is ook de maximale termijn die mogelijk is om een gebouw in te vullen met een functie
die niet overeenstemt met de kadastrale aard, zonder noodzakelijke stedenbouwkundige
vergunning (cfr. stedenbouwkundige verordening).

Concreet wordt er vanuit de Stad dus gezorgd voor een stedelijke database van gebouwen
die akkoord zijn met bovenstaande vereisten. Ondernemers die op zoek zijn naar een gebouw
voor tijdelijke invulling kunnen aldus een gebouw aangeboden worden. De stad kan verder ook
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ondersteunen op vlak van onderlinge overeenkomst tussen eigenaar en kandidaat-ondernemer,
zoals bijvoorbeeld het verschaffen van een gebruikersovereenkomst, waar opzegtermijnen in
gedefinieerd kunnen worden.

Bij geschillen betreffende de invulling (cfr. 'gegronde reden' in artikel 5, §2, e) ligt de
eindbeslissing tot eventuele verwijdering uit de stedelijke database bij het college van
burgemeester en schepenen.

De voordelen van Kortrijk Zaait zijn driëerlei:

1.       Voor de eigenaar

a.      1ste jaar na opname in database: geen leegstandsheffing op gebouwen

b.      2de jaar na opname in database: leegstandsheffing aan minimumtarief
c.      Verhoogde kans op invulling van zijn gebouw en eventuele schrapping uit het
leegstandsregister
d.      Verhoogde beweging rond zijn gebouw waarbij nadruk gelegd wordt op de mogelijkheden
van zijn gebouw
e.     Onderhoud van zijn gebouw

2.       Voor de ondernemer die invult

a.      Een minder risicovolle start op financieel vlak
b.      Een mogelijkheid om tijdelijk te proberen met gebruikszekerheid

3.       Voor de stad Kortrijk

a.       Verlaging commerciële leegstand op korte en lange termijn
b.      Verbetering perceptie en beleving winkelkerngebied op korte termijn
c.       Aantrekken nieuwe ondernemers naar Kortrijk
d.      Profilering van ondernemingsvriendelijkheid

Er werd niet geopteerd om voor Kortrijk Zaait een aparte vzw op te richten, gelet op de enkel
faciliterende rol die de Stad Kortrijk op zich neemt en het feit dat zo efficiënter, eenvoudiger
en gerichter kan gewerkt worden. De stad brengt enkel twee vragende partijen samen en
ondersteunt hen dan om onderling overeen te komen.

Er werd geopteerd om, op vlak van invulling, geen onderscheid te maken tussen starters of
reeds bestaande ondernemers (op bijvoorbeeld een andere plaats gevestigd). Het ultieme
doel is om de beleving in Kortrijk te verhogen en de commerciële leegstand te doen dalen, bij
voorkeur door jonge creatieve starters. Er wordt echter verwacht dat er op korte termijn geen
overaanbod van invulling zal zijn ten opzichte van de leegstaande gebouwen opgenomen in de
stedelijke database Kortrijk Zaait.

Tot slot dient benadrukt te worden dat deze manier van vrijstelling geven voor leegstandsheffing
op gebouwen een pilootproject is, waarbij Kortrijk zich uniek opstelt als facilitator tussen twee
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vragende economische partijen. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een stad kan tussenkomen
en een efficiënte stadsstructuur kan op poten gezet worden. Een mogelijke volgende stap is
om, net gestarte ondernemers, efficiënt te begeleiden naar de diverse initiatieven die reeds
bestaan omtrent startersbegeleiding van verschillende externe partners (cfr. OCWest, UNIZO,
Voka, Syntra West, Gusto,...).

Reglement "leegstandsheffing voor woningen"

Het opstellen van een leegstandsreglement voor commerciële panden alleen, heeft als gevolg
dat het vorige leegstandsreglement die dezelfde materie omvatte, zijnde het reglement op de
leegstandsbelasting (goedgekeurd op de gemeenteraad van 14/12/2009), opgeheven wordt. Dit
vorige leegstandsreglement was echter ook van toepassing op woningen. Door het afsplitsen
van commerciële leegstand in het nieuwe reglement "leegstandsheffing op gebouwen" is er
een apart reglement voor woningen, zijnde "leegstandsheffing op woningen". Aangezien de
ervaring met de bestaande leegstandsheffing betreffende woningen goed is, werd het nieuwe
reglement voor woningen nauwelijks aangepast. Woningen blijven pas belast na 1 jaar opname
in het leegstandsregister, in tegenstelling tot de gebouwen, die belast worden zodra ze op het
leegstandsregister opgenomen worden. De aanslagvoet in huidig reglement voor woningen
blijft identiek: aanslagvoet verhoogt met 25 euro per jaar opname in het leegstandsregister. De
aanslagvoet in het reglement voor gebouwen verandert ten opzichte van het vorig reglement:
aanslagvoet verhoogt met 150 euro per jaar opname in het leegstandsregister.

Advies van Type
Financiën Gunstig met Voorwaarden
Bijlage Type
Commerciële leegstand BID september 2013 Formele bijlage
Tabel met voorwaarden gebruikstermijn en
gebruiksvergoeding Kortrijk Zaait

Formele bijlage

Reglement belasting leegstand gebouwen Formele bijlage
Reglement belasting leegstand woningen Formele bijlage

Precedente beslissing: VB: Reglement "Leegstandsheffing op gebouwen"
Verkennende bespreking.
CBS in zitting van 25/11/2013

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 nee stemmen: M. Seynaeve, I. Verschaete 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad
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1. Het gemeentelijk reglement: "Leegstandsheffing op gebouwen", goed te keuren waarvan de
tekst luidt als volgt:

"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.
4.     Gebouw = elk bebouwd onroerend goed dat niet 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
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.

Artikel 2. Belastbare grondslag

Er wordt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december  2019 een jaarlijkse
belasting geheven op de gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblijk 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.
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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 14/12/2009,
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
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 de aanslagvoet 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)    Het Stadsontwikkelingsbedrijf. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende vijf 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 14/12/2009.
c)     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 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 op de
leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 14/12/2009.
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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 op de
leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 14/12/2009.
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 opname 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

§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 gebouwen
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 ondernemers 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 drie opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk:

Gebruikstermijn Wvo gebouw (m²) Maandelijkse
gebruiksvergoeding
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0-99  € 150,00

100-249  € 300,00

90 dagen

250-499  € 450,00

0-99  € 225,00

100-249  € 450,00

6 maanden

250-499  € 675,00

0-99  € 300,00

100-249  € 600,00

1 jaar

250-499  € 900,00

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.   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.

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om over geschillen uitspraak te doen
omtrent verwijdering uit de stedelijke database Kortrijk Zaait.

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.

Artikel 9.

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de
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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, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door ter post aangetekende zending of door
overhandiging tegen ontvangstbewijs.
§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 van 14 december 2009, 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."

 

2. Het gemeentelijk reglement: "Leegstandsheffing op woningen", goed te keuren waarvan de
tekst luidt als volgt:
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"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 woning die grenst aan het openbaar domein, al dan niet
gescheiden door een voortuinstrook.
4.     Woning = elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van een gezin of alleenstaande.
5.     Inventarisatiedatum = de datum waarop de woning voor de eerste maal in de inventaris
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
inschrijving.

Artikel 2. Belastbare grondslag

Er wordt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december  2019 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 het pand. Desgevallend blijven de reeds toegepaste jaarlijkse
verhogingen van de aanslagvoet, op basis van het reglement 'Leegstandsheffing op gebouwen
en woningen', zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 14/12/2009, gelden.
Het aldus vastgestelde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.
§2.  Indien het een pand betreft, gelegen op een hoekperceel, worden alle gevels, grenzend
aan het openbaar domein, in rekening gebracht. Bij deze hoekpercelen wordt de helft van de
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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. Voor de berekening van de verschuldigde belasting worden alle
volwaardig ingerichte niveaus als bouwlaag aanzien.
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.
§4.  Vanaf de tweede aanslag wordt de aanslagvoet jaarlijks verhoogd met 25 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 gebouwen en woningen', zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van
14/12/2009.
d.    voorwerp uitmaakt van renovatiewerken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
is vereist, die binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de respectievelijke inventarisatiedaum,
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
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'Leegstandsheffing op gebouwen en woningen', zoals goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van 14/12/2009.
§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, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de
procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 9.

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, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door ter post aangetekende zending of door
overhandiging tegen ontvangstbewijs.
§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.
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§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 gebouwen en woningen' zoals goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van 14 december 2009, 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."

 

15 OCMW Kortrijk. Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014.
Goedkeuren. Dossier: 13-345232

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde, J. de Béthune,
C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste,
L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
1. INVESTERINGEN
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 jaar  investeringen  financiering   

   desinvestering subsidie/
schenking 

lening (a) 

2014 11.803.824,25 445.500,00 1.210.000,00                  

2015 5.650.800,00 4.622.760,00 1.464.247,88  

2016 8.760.000,00 10.129.776,69 1.117.000,00  

2017 3.153.000,00 750.000,00 1.928,655,00                  

2018 2.529.000,00 400.000,00 520.000,00  

2019 9.638.000,00 350.000,00 723.737,00   

  16.698.036,69  6.963.639,88  17.872.947,68

     

  41.534.624,25  41.534.624,25   

(a) voor het saldo alsook voor algemene thesaurie worden leningen aangegaan.

Gebudgetteerde opname van leningen:  

Leningen in 2014 10.000.000 

Vast voorschot in 2014 1.750.000 (terugbetaling 2016)

Leningen in 2018 1.000.000

Leningen in 2019 8.500.000

  
2. EXPLOITATIE 

2.1 Besparingen en uitgaven nieuw beleid.

 

  Totaal 2014-2019

BESPARINGEN  

 *Focus op essentie, financiële optimalisaties  6.753.500

 OVERGENOMEN EN NIEUW BELEID  

 * van Stad overgenomen beleid  2.651.000

 * nieuw beleid  1.350.500

 Overgenomen en nieuw beleid  4.001.500   
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2.2 Belangrijkste werkhypothesen

- index: lonen: in 2014 globaal +1%, daarna jaarlijks +2%
- index: andere kosten en opbrengsten: in 2014 globaal +1%, daarna jaarlijks +1.5%
- personeelsafbouw bij OCMW met 13,4 effectieven
- geen nieuwe crisis: netto-uitkeringen beperkt conform hypothesen
- 2de pensioenpijler contractuelen onveranderd
- maaltijdcheques onveranderd
- realisatie van desinvesteringen Havenkaai en Blauwpoorthoeve gebeurt binnen

opgegeven tijdspad
- verdere realisatie van geplande besparingen en optimalisaties
- tijdens planningsperiode beslissen hogere overheden niet tot bijkomende

besparingen met negatieve impact voor OCMW (in 2012 en 2013 al Federale
beslissing tot lagere financiering van Lokaal Opvanginitiatief; voor Kortrijk jaarlijkse
aderlating van 400.000; opgenomen in meerjarenplan).

  

2.3 Gemeentelijke dotatie en kastekorten

Evolutie van de Gemeentelijke dotatie tot en met 2012:

 oorspronkelijk
budget 

budgetwijziging  

   crisisbijdragen  andere

2005  9.183.673   

 2006  9.183.673   

 2007  9.183.673   

 2008  9.183.673   

 2009  9.183.673   

 2010  9.183.673  400.000  

 2011  9.183.673 (*)  600.000  

 2012  10.383.673   400.000

*+1.000.000  

 - 400.000 (ingevolge overheveling van diensten)

 + 600.000 =netto-verhoging

Evolutie van de Gemeentelijke dotatie 2013-2019:
- De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorige meerjarenplan 2013-2015

wordt voortgezet tot en met 2019.
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- Het OCMW neemt vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang over
van de Stad. De hiervoor geraamde exploitatiekosten worden bijkomend opgenomen
in de gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage maar worden na afsluiting van elke
jaarrekening verrekend op basis van de werkelijke cijfers.

Schematische voorstelling:

 toekenning
gemeentelijke
bijdrage (C)

   behoefde
aan
gemeentelijke
bijdrage (G)

  

 basis kinderopvangtotaal basis kinderopvangtotaal

Jaar A B A+B=C D E D+E=G

Saldo       

2013  11.107.183   11.107.183  11.266.204   11.266.204

2014  11.440.398 280.000  11.720.398  11.479.942  280.000  11.759.942

2015  11.783.610 270.000  12.053.610  12.633.624  270.000  12.903.624

2016  12.137.119 260.000  12.397.119  12.786.306  260.000  13.046.306

2017  12.501.233 240.000  12.741.233  12.830.879  240.000  13.070.879

2018  12.876.270 220.000  13.096.270  12.997.007  220.000  13.217.007

2019  13.262.558 200.000  13.462.558  13.344.344  200.000  13.544.344

   

Jaar C-G Saldo OCMW-reserves 31/12 

Saldo   2.431.105

2013 -159.021  2.272.084

2014 -39.544  2.232.540

2015 -850.014  1.382.526

2016 -649.187  733.339

2017 -329.646  403.693

2018 -120.737  282.956

2019 -81.786  201.170

Tijdens de planningsperiode worden jaarlijks OCMW-reserves aangewend zodat deze reserves
tegen 31 december 2019 afgebouwd zijn tot 201.170 euro.
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2.4 De staat van het financieel evenwichtHet resultaat op kasbasis is jaarlijks matig positief.
De jaarlijkse negatieve autofinancieringsmarges worden door aanwending van reserves telkens
opgetrokken tot nul.  We verwijzen hierbij naar het OCMW-decreet en het gemeentedecreet.

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
12 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
4 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron, M. Seynaeve, I. Verschaete 
  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

- De Gemeentelijke dotatie voor 2016, 2017, 2018 en 2019 goed te keuren op respectievelijk
12.137.119 EUR, 12.501.233 EUR, 12.876.270 EUR en 13.262.558 EUR. Vanaf 2014 wordt de
opgegeven Gemeentelijke bijdrage verhoogd met het geraamd tekort van de door het OCMW
overgenomen kinderopvang, achtereenvolgens 280.000/270.000/260.000/240.000/220.000 en
200.000 in het jaar 2019. Het jaarlijks tekort van de overgenomen diensten kinderopvang zal op
basis van de jaarrekeningen in + of - verrekend worden tussen Stad en OCMW.

- Het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 en het OCMW-budget 2014 goed te keuren.

 

16 Parko: budget 2014.
Goedkeuren. Dossier: 13-343590

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde, J. de Béthune,
C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste,
L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:



vrijdag 20 december 2013 7:53 - Doorlopend verslag 16/12/2013 p73/76

We verwijzen hierbij naar de statuten van Parko AGB, zoals goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zitting van 11 juni 2007, in het bijzonder naar:

- Artikel 1 statuten: De organisatie en de werking van Parko AGB valt onder
de toepassing van artikelen 225 tot 244 en 248 tot en met 261 van het
Gemeentedecreet, alle andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en de
latere wijzigingen van al deze regelen.

- Artikel 19 statuten: De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een budget op voor het
volgende kalenderjaar. Dit jaarlijks budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
Gemeenteraad.

Het budget 2014 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van AGB Parko in zitting van 5
november 2013.

De geraamde kosten tonen een duidelijke evolutie tegenover vorig jaar. In 2013 werden de
kosten geraamd op € 3.856.700, voor 2014 bedragen de geraamde kosten € 5.081.750. Dit is
een stijging van 32% (€ 1.225.050). De belangrijkste stijgingen zijn:

- Prestaties van derden (rekening 613): de betaling aan Stad voor inname openbaar
domein (+ € 1.025.000) was in 2013 nog niet opgenomen

- Personeelskosten (rekening 62) (+ € 177.350): indexaanpassing, doorstromingen
hogere loonschaal, 3 à 4 bijkomende parkeerwachters uitbreiding shop & go,
zwangerschapsvervanging projectcoördinator 12 maanden.

De geraamde opbrengst van 2014 (€ 5.863.600) tegenover 2013 (€ 5.878.700) blijft quasi gelijk.

De investeringslast bedraagt € 5.640.250. In 2013 bedroeg het investeringsbudget € 2.539.500.

De investeringsprojecten die nog niet gegund zijn in 2013 worden opnieuw gebudgetteerd in
2014 voor een bedrag van € 1.043.000, waardoor de reële stijging € 2.057.750 bedraagt.

De belangrijkste investeringsdossiers in 2014 zijn:

- de aankoop van een deel van de P&R-parking op Hoog Kortrijk. Een deel van het
huidig terrein is eigendom Parko.  Een ander deel wordt gehuurd aan het Gewest.
Het Gewest zet in 2014 dit deel te koop.  Parko wenst omwille van de geplande
ontwikkelingen de bestaande functie te behouden en verder uit te bouwen.  Aankoop
van dit terrein is hiervoor noodzakelijk.

- Parking Houtmarkt: de aanbesteding voor de bouw van P Houtmarkt gebeurt wellicht
in 2014.  De ruwbouwwerken worden hier voorzien.  Afwerking en deel technieken
worden gepland in 2015.

- Parkeersignalisatie. Het parkeergeleidingssysteem werd in 2009 gegund aan Vialis.
Kort na de plaatsing, werden de eerste gebreken van het systeem vastgesteld. Tot
op heden is het systeem niet voorlopig opgeleverd. Op initiatief van Vialis werd een
rechtszaak aangespannen. Op basis van het verslag van de deskundige werd de
opdracht verbroken. Het is aangewezen om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven
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om het parkeergeleidingssysteem verder af te werken. Deze investering was reeds
voorzien in 2013 doch kon omwille van de gerechtelijke expertise niet uitgevoerd
worden.

- Voor de uitbouw van het fietsparkeerbeleid voorziet AGB Parko € 260.000. Het
betreft de aankoop van fietsbeugels en -stallingen.

- Voor de uitbreiding van de extra kortparkeerzones voorziet AGB Parko in 2014 €
280.000.

- In samenspraak met Stad wordt op Parking Broeltorens een kampeerautoterrein
ingericht. De dienst Mobiliteit & Infrastructuur staat in voor de grond- en
wegeniswerken. Parko staat in voor de technische installaties en de exploitatie.

- Herinrichting toegangsgebouw voetgangers P Schouwburg: Door het permanent
toenemend gebruik van de parking en de geplande ingebruikname van de toiletten
door de Stad, dient de beschikbare ruimte gereorganiseerd t.b.v. een betere
toegankelijkheid en circulatie: afzonderlijke in- en uitgang, vloer en verlichting worden
vernieuwd. De uitvoering gebeurt, via een gedeelde aanbesteding, i.s.m. de stad
Kortrijk, welke instaat voor renovatie van de toiletten die afzonderlijk zullen worden
geëxploiteerd. 

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet en de statuten komt het aan de
Gemeenteraad toe om dit budget goed te keuren.

Advies van Type
Mobiliteit en infrastructuur Gunstig
Bijlage Type
Raad van Bestuur parko van 5 november 2013
- goedkeuren budget 2014

Formele bijlage

Vergaderverslag Raad van Bestuur Parko -
goedgekeurd budget

Formele bijlage

Raming budget 2014 Formele bijlage
Investeringsdetail 2014 Formele bijlage

De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, S. Demeyer, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
16 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P.
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B.
Caron, M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad
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het budget 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko goed te keuren.

17 Voorstel van raadslid K. Detavernier in verband met de vervanging van een lid
van de raad van bestuur van het AGB Parko.
Dossier: 13-349204

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, A. Cnudde, J. de Béthune,
C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste,
L. Maddens, S. Demeyer
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

Voorstel in verband met de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB
Parko

"De fractie van  N-VA stelt voor om F. Maes (ontslag op eigen verzoek) als lid van de raad van
bestuur van het AGB Parko te vervangen door Marnik Debruyne.
De statuten van dit AGB stellen in dit verband het volgende: "§5. Wanneer een mandaat van
bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering
een opvolger. De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij
opvolgt."

 

Bijlage Type
20131216gr MAIL en VOORSTEL K.
Detaverniet in verband met de vervanging van
een lid van de raad van bestuur van AGB Parko

Formele bijlage
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20131216gr Voorstel F. Detavernier - Bijlage -
Brief F. Maes

Formele bijlage

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting waarvan de uitslag luidt als
volgt:
35 ja stemmen, 1 nee stem, 2 onthoudingen 
De raad beslist

de heer F. Maes als lid van de raad van bestuur van het AGB Parko te vervangen door de heer
Marnik Debruyne.

 

Mondelinge vraagstelling:

____________________

 

- De voorzitter bedankt raadslid Stephanie De Meyer voor haar inzet gedurende de vervanging
van raadslid Eline Brugman.

- De voorzitter komt nog even terug op de bemerking ivm de sfeer in en het verloop van de
gemeenteraad. Hij zegt dat het tijd is om bruggen te bouwen. Hij brengt in dit verband nog even
het voorstel van raadslid Patrick Jolie in herinnering om eens iets gezamenlijks te doen. De
voorzitter deelt mee dat hij zelf een nieuw initiatief zal nemen.

 

De zitting eindigt om 00.20 uur.

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

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

De Secretaris                                               De Voorzitter
G. HILLAERT                                                P. LOMBAERTS


