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Campus Kortrijk Weide - ZWEMBAD 
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Wat ? GR beslissing omtrent : 
 
1.Formele sluiting van de dialoog 
2.Goedkeuren van het bestek  
3.Goedkeuren van de DBFMO-overeenkomst 
4.Goedkeuren van het addendum bij de 

samenwerkingsovereenkomst met Zwevegem 
 
 
Waar situeert zicht dit in het totale traject ? 
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Mijlpalen 
Start trajectbegeleiding     februari 2014 
Wijze van gunnen – DBFMO /concurrentiedialoog GR juli 2014 
Selectie kandidaten     CBS sept 2014 
Start concurrentiedialoog    december 2014 
Sluiting concurrentiedialoog    sept /okt  2015 
Goedkeuren DBFMO-contract en bestek  GR oktober 2015 
 
Vervolg 
Indienen offertes     8 dec 2015 
Gunning opdracht     CBS januari 2016 
Ondertekening DBFMO-overeenkomst (x)  eind januari 2016  
Financial close      x+120  
indienen vergunningsaanvragen   x+ 4 weken 
start van de werken (uiterst)     1 oktober 2016 
opening zwembad      juni 2018 
 



GR Juli 2014  
Concurrentiedialoog met 3 geselecteerde consortia met 
DBFMO-contract als finaliteit : 
- S&R Kortrijk NV in oprichting 
- Pellikaan-Optisport 
- Groep Sportoase 
 
Basis en vertrekpunt voor de dialoog is “Projectdefintie” 
 
Verloop van de concurrentiedialoog (dec. 14 – sept 15):  
- Fase 1 – concept 
- Fase 2 – ontwerp 
- Fase 3 – juridische en financiële aspecten 
 
Vervolg concurrentiedialoog 
- Sluiting van de dialoog 
- Offertefase 
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Ervaringen concurrentiedialoog 
Zeer nuttig door de realistische feedback op voorstellen en ideeën 
door de effectieve aftoetsing met de markt van de 
zwembadexploitanten 
 
Wat ligt nu precies voor ? 
Wat voorligt zijn de resultaten van de dialoog verwerkt in een 
bestek en een DBFMO-contract als basis voor de private partners 
om hier mee hun finale voorstel binnen de (financiële) voorwaarden 
van de stad en gemeente in te dienen. 
 
Na het indienen van de voorstellen gebeuren geen verdere 
onderhandelingen meer.  
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Design Build Finance Maintain Operate 

 
Het uitganspunt is de bouw, realisatie en exploitatie van 
een zwembad op Campus Kortrijk Weide door een private 
partner voor een periode van 30 jaar. 
 
Aangescherpte uitgangspunten 
- Uitbreiding van de opdracht door de samenwerking met 

Zwevegem + Sportpunt als verplichte variante 
- Centrale warmteopwekking (warmtenet) voor de 

verschillende deelprojecten op CKW 
- Overname Lagae en Abdijkaai voor een verlengbare 

periode van 3 jaar 
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Design Build Finance Maintain Operate 

 
Aandachtspunten ontwerp 
- Bouwproject in zijn omgeving 
- Relatie met park 
- Ruimte logistieke knoop tussen fuifzaal en zwembad 
- Architectuur 
- Duurzaamheid 
- Gemeenschappelijke elementen met de andere 

bouwprojecten 
- Functionele en sporttechnische vereisten 

 
Aanvullende programma elementen zijn toegelaten 
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Design Build Finance Maintain Operate 

 
- Eigendom via erfpachtovereenkomst 30 jaar  
- Evenwichtige verdeling van risico’s tussen 

opdrachtgever en private partner 
- Uitbating Lagae en Abdijkaai via open boekhouding en 

managementfee 
- Jaarlijkse werkingssubsidie benaderend 1,5 miljoen 

Kortrijk /1 miljoen Zwevegem 
- Indexatie cfr. gezondheidsindex en beperkt tot 66 % van 

werkingsubsidie 
- Stadswaarborg voor 100 % van alle investeringskosten 

(incl. interest ea) beschikbaar vanaf start bouw ( 
goedkeuring defintief voorstel GR volgt na 
contractsluiting) 
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Design Build Finance Maintain Operate 

 
- Aanvangs-, exploitatie- en overdrachtsgarantie door 

private partner 
- Vergoeding bij beëindiging overeenkomst 
- Boetemechanisme bij niet nakomen van de 

verplichtingen door opdrachtnemer 
- Definitie van bijzondere omstandigheden 

(overmacht/uitstel) 
- Overwinst 
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Design Build Finance Maintain Operate 
 
- Volledig onderhoud van het nieuwe bad 
- Huurdersonderhoud Lagae en Abdijkaai 
- Opvolgsysteem onderhoud 
- Uitbating garandeert de bestaande werking van 

zwemmers, clubs, scholen en verenigingen 
- Zwemwedstrijden en waterpolo op nationaal niveau 
- 7/7 open + altijd minstens 2 banen publiek 
- Openingsuren ruimer dan vandaag 
- Vrije keuze bij aanbieden van aantrekkelijk recreatief 

gedeelte 
- Tarieven afgetoetst aan omgeving en marktconform 
- Tarievendifferentiatie 
- Richttarieven voor scholen en clubs 
- Overlegcomité ifv inspraak opvolging exploitatie 
- Kwaliteit bij eigendomsoverdracht 
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Gunningscriteria 
 
 
- Prijs        40 % 
- Stedebouwkundige en architecturale kwaliteit  26 % 
- Duurzaamheid van het ontwerp    14 %  
- Plan van aanpak      14 % 
- Planning        6 % 
 
 

De beoordeling van de offertes gebeurt gezamenlijk door Kortrijk en 
Zwevegem en in consensus. 
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VRAGEN ? 
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