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Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk werd opgericht op 8 mei 1998.

In zitting van 15 april 2013 nam de gemeenteraad akte van het evaluatieverslag
voorgelegd door het AGB SOK en besliste dat het wenselijk is om de rechtsvorm van
Autonoom Gemeentebedrjf aan te houden.

De vorige beheersovereenkomst met het AGB SOK liep in principe tot 30 juni 2013, maar
wordt van rechtswege verlengd, in principe met één jaar. Normaal moet dus voor 30 juni
2014 een nieuwe beheersovereenkomst vastgelegd worden.

De Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft het voorstel van
beheersovereenkomst goedgekeurd op 20 februari 2014. 

Juridische grond
Artikel 235 §1 van het gemeentedecreet bepaalt dat na onderhandeling een
beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het autonoom
gemeentebedrijf. Artikel 235 §2 omschrijft dan welke aangelegenheden minstens geregeld
worden in de beheersovereenkomst. Artikels 232 tot 244 omvatten verdere bepalingen, die
gelden voor autonome gemeentebedrjven.
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Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk wordt belast met belangrijke
beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken in het kader van het
stadsontwikkelingsbeleid van de Stad Kortrijk.
Het is logisch dat een beheersovereenkomst tussen de Stad en het AGB SOK wordt
opgemaakt, die de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad nader
omschrijft, de financiële verhoudingen tussen de Stad en het SOK vastlegt en de
afstemming van het beleid van het SOK op dat van de Stad regelt.

De belangrijkste bepalingen van de beheersovereenkomst zijn als volgt:

Taak van het AGB SOK

1° het uitbouwen van het SOK tot kenniscentrum voor de vastgoedmarkt zowel inzake de
woonmarkt als voor retail, kantoren en projectontwikkeling;
2° de uitbouw en promotie van Kortrijk als woonstad met de ontwikkeling en realisatie van
residentiële projecten, die de woonfunctie van de Stad Kortrijk versterken en in het
bijzonder het realiseren van de stedelijke beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen;
3° het in overleg met de Stad ontwikkelen, uitvoerbaar maken en realiseren van
geïntegreerde stadsprojecten;
4° het realiseren van vastgoedoperaties in het kader van een grond- en pandenbeleid of in
het kader van het beheer, het rentabiliseren en het ‘vermarkten’ van het eigen of stedelijk
patrimonium;
5° het uitvoeren van specifieke adviserende en ondersteunende opdrachten bij stedelijke
ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties.
6° een beleidsvoorbereidende taak inzake stadsontwikkeling

basisuitgangspunten voor de realisatie van de projecten

- het AGB SOK beperkt het eigen financiële risico, maar maakt projecten marktklaar en
doet beroep op de private markt voor het dragen van  het vastgoedrisico.
- voor de projecten worden telkens projectgebonden samenwerkingsovereenkosmten
opgemaakt, waarin de doelstelingen, de kosten- en taakverdeling, de timing, enz. worden
vastgelegd.

Financiering:

Voor de financiering van investeringen kan het SOK een beroep doen op één van de
volgende financieringsbronnen of op een combinatie ervan:
- eigen vermogen;
- investeringssubsidies;
- renteloze leningen verstrekt door de Stad;
- doorgeefleningen verstrekt door de Stad 
Het SOK kan ook gebruik maken van overbruggingskredieten, verleend door de Stad.
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Om de globale openbare dienstverlening door het SOK en de onafhankelijkheid van het
SOK ten aanzien van ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen,
komt de Stad jaarlijks tussen in het algemeen resultaat van het SOK over het vorige
boekjaar. De financiering bestaat uit 2 delen:
- de : nl. de door het SOK geprefinancieerde kostenbasisfinanciering van de werking
in het kader van bijzondere opdrachten, de loonkosten en de algemene werkingskosten.
De omvang van deze tussenkomst wordt elk jaar opnieuw goedgekeurd naar aanleiding
van de jaarrekening van het SOK.
- de  van elk project, vooraf afgesproken en vastgelegd in despecifieke financiering
desbetreffende  projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten.

Verder gelden volgende principes:
- de inkomsten door opdrachten voor derden zijn voor het SOK
- batige saldi van de projecten worden verdeeld tussen SOK en Stad volgens de
projectgebonden overeenkomst
- in principe worden subsidies die door de Stad aangevraagd en bekomen worden voor
projecten van het SOK doorgestort. 
- stedelijke waarborg op de leningen van SOK
- Stad en  SOK streven samen een stelselmatig grotere financiële zelfstandigheid van het
SOK na. 

onderlinge dienstverlening tussen Stad en AGB SOK

Voor de dienstverlening die door de Stad kan worden verleend (zoals
onderhoudscontracten, GIS, gebouwenzorg, verzekeringen, juridisch advies,
personeelsadministratie, communicatie, financiën) overlegt het SOK op regelmatige wijze
met de terzake gespecialiseerde stadsdiensten. Er is een onderlinge tarifering voorzien. 

Op specifieke vraag van het SOK wordt het gratis leveren van diensten door de Stad
voorzien ter ondersteuning van het SOK bij de realisatie van (deel-) projecten waarvan
(een deel van de) onroerende goederen zullen overgedragen worden aan de Stad. Voor
onroerende goederen, over te dragen aan derden, zullen stadsdiensten geen technische
prestaties leveren. 

oprichten of deelnemen in andere rechtpersonen

Dit kan pas na voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad.

Besluit

Het College van Burgemeester en Schepenen legt het volgende voor aan de
Gemeenteraad:

1 .
De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

Bijlagen
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/statuten/grbesluit 8mei1998 oprichting woonregie.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/statuten/AGB SOK statuten 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/gr 15 april 2013 goedkeuren evaluatieverslag sok.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/tarifiering AGB
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/cbs 6 mei 2008 besl overbruggingskrediet.tif
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/0 GEMEENTERAAD/2014/(3) MAART
2014/voorbereiding/210217 ontwerp beheersovereenkomst sok 2013 def.doc
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ontwerp beheersovereenkomst tussen stad en AGB SOK

BEHEERSOVEREENKOMST  TUSSEN  DE  STAD  KORTRIJK  EN  HET  AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

Tussen:

De  STAD  KORTRIJK,  alhier  vertegenwoordigd  door  de  heren  Vincent  VAN  QUICKENBORNE, 
burgemeester  en  Geert  HILLAERT,  stadssecretaris,  in  toepassing  van  artikel  182  van  het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van xxx waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage 1 wordt gehecht aan deze overeenkomst,

Hierna genoemd ”de Stad”, enerzijds en

Het  AUTONOOM  GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF  KORTRIJK, 
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, 
Grote Markt 54, te 8500 Kortrijk, opgericht bij besluit van de Gemeenteraad van 8 mei 1998, en 
waarvan de oprichting evenals de aanvaarding van de bij dit oprichtingsbesluit gevoegde tekst der 
statuten  werden  goedgekeurd  bij  ministerieel  besluit  van  3  september  1998  en  waarvan  de 
statuten werden uitgebreid bij ministerieel besluit van 3 september 2004, en waarvan de statuten 
zijn gewijzigd en vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 9 december 2013 (bijlage 3).
Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt hier vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur, zijnde de heer Wout MADDENS, optredend overeenkomstig artikel 19 van de statuten, in 
die hoedanigheid benoemd door de Raad van Bestuur in zitting van 20 februari 2013, waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage 2 wordt gehecht aan deze overeenkomst.

Hierna genoemd ”het SOK”

Hierna samen genoemd “de partijen”

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet is het besluit van de gemeenteraad en 
van  de  raad  van  bestuur  onmiddellijk  uitvoerbaar  doch  onderworpen  aan  het  algemeen 
administratief toezicht van de provinciegouverneur;

wordt overeengekomen wat volgt:
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HOOFDSTUK I – VOORWERP

Artikel 1. – Begrippen en definities

Voor de toepassing van de beheersovereenkomst wordt verstaan onder :

Stadsproject – stadsvernieuwings –of stadsontwikkelingsproject :
Een strategische ruimtelijke interventie in regie van de overheid in samenwerking met private en 
semi-publieke  actoren  die  een  kantelmoment  kan  teweegbrengen  in  de  ruimtelijke,  sociaal-
culturele  of  economische ontwikkeling  van buurten,  wijken,  stadsdelen,  steden of  een ruimere 
regio.

Deelproject :
Een onderdeel van een stadsproject, dat als onderdeel geografisch en in de tijd afgebakend kan 
worden, en als zodanig op een eenvoudige wijze van de rest van het project kan onderscheiden 
worden.

Publiek-private samenwerking :
Een moderne en doelmatige  niet  vrijblijvende projectaanpak,  waarbij  overheid  en bedrijfsleven 
samen  bepalende  stadsprojecten  realiseren  die  zowel  maatschappelijk  nuttig  zijn  als  een 
commercieel rendement beogen.

Artikel  2.  –  Voorwerp  en  grondslag  van  deze  overeenkomst  (Artikel  235  §  2,1° 
Gemeentedecreet)

§1 In het kader van het maatschappelijk  doel van het  SOK zoals gestipuleerd in de statuten, 
vervult het SOK beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.

§2 Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de Stad en het SOK, de 
afstemming  van  het  beleid  van  het  SOK op  dat  van  de  Stad  en  de  nadere  omschrijving  en 
afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad. 

§3 Het SOK voert de in de statuten en in deze overeenkomst omschreven opdrachten autonoom 
uit,  in  overeenstemming  met  voormeld  oprichtingsbesluit,  de  nieuwe  gemeentewet,  het 
gemeentedecreet  en  met  het  door  de  Stad  gevoerde  stadsontwikkelings-  en  woonbeleid.  De 
partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad 
voor de bestuursperiode 2013-2018, zoals omschreven in het beleidsplan Plan Nieuw Kortrijk en 
het Strategisch Meerjarenplan. Gelet op het maatschappelijk doel van het SOK, zoals gestipuleerd 
in de statuten, heeft deze samenwerking in het bijzonder betrekking op de beleidsdoelstellingen 
inzake ruimtelijke ordening, wonen, economie, leefmilieu, stadsontwikkeling en vastgoed.  

Artikel 3. – Opdracht van het SOK (Artikel 235 § 2,1° Gemeentedecreet)

§1 Het SOK heeft een beleidsuitvoerende opdracht en wordt in die optiek door de Stad belast met:

1° het uitbouwen van het SOK tot kenniscentrum voor de vastgoedmarkt zowel inzake de 
woonmarkt als voor retail, kantoren en projectontwikkeling;

2° de uitbouw en promotie van Kortrijk als woonstad met de ontwikkeling en realisatie van 
residentiële projecten, die de woonfunctie van de Stad Kortrijk versterken en in het bijzonder 
het realiseren van de stedelijke beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen;

3°  het  in  overleg  met  de  Stad  ontwikkelen,  uitvoerbaar  maken  en  realiseren  van 
geïntegreerde stadsprojecten;

4° het realiseren van vastgoedoperaties in het kader van een grond- en pandenbeleid of in 
het kader van het beheer, het rentabiliseren en het ‘vermarkten’ van het eigen of stedelijk 
patrimonium;

5° het uitvoeren van specifieke adviserende en ondersteunende opdrachten bij  stedelijke 
ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties. 
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§2 Om deze opdracht kwaliteitsvol uit te voeren beschikt het SOK over alle bevoegdheden die het 
zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten. Het SOK zal haar taken steeds 
uitvoeren  volgens  bedrijfseconomisch  verantwoorde  principes  waaronder  een  maximale  kosten 
transparantie  en  responsabilisering  en  beperking  van  het  eigen  financiële  risico  bij  de 
vastgoedoperaties.  Het SOK zal zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden nauwgezet houden 
aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan alle toepasselijke regelgeving, waaronder 
doch  niet  beperkt  tot  de  regelgeving  overheidsopdrachten,  het  realiseren  van  immobiliaire 
verrichtingen die gedragen zijn door schattingsverslagen en de wettelijke regels inzake de formele 
motivering…Het  SOK  handelt  steeds  overeenkomstig  de  algemene  gedragsregels  die  moeten 
nageleefd worden bij de dienstverlening in het algemeen binnen de Stad. In samenspraak met de 
Stad wordt een systeem van klachtenbehandeling opgezet voor het AGB.

§3  Het  SOK  heeft  daarnaast  een  beleidsvoorbereidende  opdracht  die  wordt  uitgevoerd  in 
samenwerking met de Stad. Hiervoor betrekt de Stad het SOK van bij de aanvang bij elke studie of 
project die een impact kunnen hebben op de opdracht van het SOK. Het SOK zal ook de Stad van 
bij de aanvang betrekken bij alle beleidsvoorbereidende studies en projecten.

In dit kader wordt een structureel overleg georganiseerd omtrent de beleidslijnen en de projecten 
inzake  wonen  en  stadsontwikkeling  tussen  het  SOK  en  de  Stad  (directie  Ruimtelijke  en 
Economische  Stadsontwikkeling)  samen  met  de  strategisch–coördinator,  naast  een  algemeen 
jaarlijks overleg tussen het SOK en het College van Burgemeester en Schepenen.
Met  het  oog  op  een  vlotte  informatiedoorstroming  wordt  de  manager  van  het  SOK eveneens 
telkenmale  uitgenodigd  naar  de  bijeenkomsten  van  het  overlegorgaan  Forum  of  op  andere 
bijeenkomsten, indien er zaken besproken worden die een impact kunnen hebben op de opdracht 
van het SOK.
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HOOFDSTUK II - NADERE TOELICHTING VAN DE OPDRACHT

HOOFDSTUK II.1 – KENNISCENTRUM VASTGOED 

Artikel 4. – Uitgangspunten

§1. Om de Stad Kortrijk te ondersteunen in de realisatie van haar beleidsdoelstellingen zal het SOK 
expertise opbouwen over de vastgoedmarkt zowel voor de woonmarkt als voor retail, kantoren en 
projectontwikkeling.  Het  verzamelen en ter beschikking stellen van deze kennis is  één van de 
pijlers van het SOK, zowel voor haar beleidsuitvoerende als beleidsvoorbereidende opdracht.

§2.  Het  opbouwen  van  deze  kennis  is  “stadsbreed”  evenals  het  handelen  als  actor  op  de 
vastgoedmarkt inzake retail, kantoren en projectontwikkeling.  Het hoofdaccent hierbij is gericht op 
de binnenstad.

§3. Om de in het SOK beschikbare deskundigheid te benutten, kan de Stad bepalen een beroep te 
doen op het SOK voor :
- beleidsvoorbereidende taken binnen het kader van de werking;
- het opmaken van voorbereidende studies, onderzoekingen of enig ander voorbereidend werk 

ten behoeve van een voorgenomen project of stedelijke opdracht;
- advies en begeleiding bij  belangrijke  investeringsbeslissingen van de Stad die betrekking 

hebben op een versterking van haar strategische positie;
- het uitoefenen van een faciliterende rol  bij  de realisatie  van stadsprojecten (alternatieve 

financiering, projectmanagement, e.d). 

In functie van deze aanvullende opdrachten worden vooraf de nodige afspraken gemaakt, onder 
meer inzake omvang en inhoud van de opdracht, timing en marktconforme verrekening van de 
prestaties.
Om fragmentarische inschakeling en informatie te voorkomen zullen de Stad en het SOK periodiek 
alle projecten, beleidsvoornemens e.d. uitwisselen.

HOOFDSTUK II.2 – PROMOTIE VAN KORTRIJK ALS WOONSTAD 

Artikel 5. – Algemeen

Het SOK zal de Stad ondersteunen om de beleidsdoelstellingen rond wonen en in het bijzonder 
betaalbaar  wonen te  realiseren.  Het  SOK vormt  de  etalage  van  de  promotie  van  Kortrijk  als 
woonstad  en  zal  hiervoor  zowel  eigen  projecten  realiseren  als  initiatieven  ontwikkelen  om 
investeerders/promotoren te informeren en warm te maken voor de mogelijkheden in Kortrijk.
Het  SOK ondersteunt hierbij  actief  de ontwikkeling  van nieuwe hedendaagse woonvormen, die 
jonge gezinnen kunnen aantrekken.

Artikel 6. – Eigen residentiële projecten

§1. In overleg met het stadsbestuur kan het SOK eigen residentiële projecten ontwikkelen en in de 
markt  zetten.  De  prioriteit  gaat  hierbij  uit  naar  betaalbaarheid  en  het  aantrekken  van  jonge 
gezinnen met kinderen in de stad. 
Door het opbouwen van een rollend grondfonds worden middelen gegenereerd, die ingezet worden 
in  o.a.  stadskavelprojecten  of  renovatieprojecten.  Principe  is  dat  de  opbrengsten  worden 
geïnvesteerd in nieuwe gelijkaardige projecten.

§2. Voor de projecten zullen afspraken gemaakt worden m.b.t. de doelstellingen van het project, 
de  beoogde resultaten,  een raming van  de kosten en opbrengsten en de eventuele  gewenste 
financiële  tussenkomst  van  de  Stad.  Deze  afspraken  worden  vastgelegd  in  een  bijzondere 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
respectievelijke bevoegde beslissingsorganen.
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§3. Lopende en voorziene projecten zijn :
- kavelproject omgeving Pluimstraat
- verkaveling Bouvekerke
- verkaveling Peperstraat (Heule)
- verkaveling Stijn Streuvelslaan (Heule) 
- binnengebied Vetex 
- ontwikkeling site Marluc – Zwevegemsestraat
- ontwikkeling Kop van Prado (Zwevegemsestraat – Sint-Denijsestraat)
- site Tuinstraat/Nieuwstraat
- Overbekeplein e.o.
- St Vincentius
- Belgacomsite

§4. Basisprincipe is dat het SOK het eigen risico bij de immobiliaire transacties tot een minimum 
beperkt en voor het dragen van het vastgoedrisico van de realisatie van de grootschalige projecten 
beroep doet op de private markt, m.a.w. het SOK bereidt bij dergelijke grootschalige projecten een 
marktklaar  ontwikkelingsdossier  voor  en doet  voor  de  uitvoering  ervan beroep op een private 
ontwikkelaar – investeerder.
Voor kleinschalige onderdelen kan het SOK steeds bepalen ook zelf als bouwheer op te treden voor 
zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en zijn financieringscapaciteit en 
met de beleidsdoelstellingen van de Stad. 

HOOFDSTUK II.3 – STADSPROJECTEN 

Artikel 7. – Uitgangspunten

§1. Het SOK zal in overleg met de Stad Kortrijk stadsprojecten opstarten,  uitvoerbaar maken, 
begeleiden en realiseren. De complexe stadsprojecten, die een gemengd karakter hebben, steunen 
op een publiek-private samenwerking en meestal een commercieel rendement nastreven, worden 
beheerd door het SOK. Het SOK is hierbij het aanspreekpunt en kan samenwerken met publieke 
en/of private partners en beroep doen op alle mogelijke steunmaatregelen. Basisprincipe is ook 
hier dat het SOK het eigen risico bij de immobiliaire transacties tot een minimum beperkt en voor 
het dragen van het vastgoedrisico beroep doet op de private markt.

Voor  elk  stadsproject  wordt  een  specifieke  samenwerkingsovereenkomst  met  de  Stad  Kortrijk 
opgemaakt waarin de contouren van het project worden vastgelegd.

§2. Daarnaast kunnen ook (niet-gemengde) stadsprojecten met een overwegend publiek karakter 
en  behorende tot  de  kerntaken  van  de Stad  op vraag  van  het  College  van  Burgemeester  en 
Schepenen beheerd worden door het SOK. Dit is een bijzondere opdracht zoals bepaald in artikel 
13 van deze beheersovereenkomst.

§3. Stadsprojecten met een overwegend privaat karakter kunnen op vraag van de private actoren 
mee  worden  begeleid  en  ondersteund  door  het  SOK,  maar  enkel  na  afstemming  met  en 
goedkeuring door de Stad. Als autonoom gemeentebedrijf kan het SOK immers enkel welbepaalde 
taken van gemeentelijk belang uitvoeren, hetgeen decretaal impliceert in opdracht van de Stad en 
mits  dit  in  overeenstemming  is  met  het  maatschappelijk  doel  van  het  SOK  en  met  de 
beleidsdoelstellingen van de Stad.

§4. Vanuit zijn specifieke deskundigheid en zijn nauwe relatie en netwerk met de private sector is 
voor het SOK, naast de projectregie over de eigenlijke stadsprojecten, een specifieke rol weggelegd 
in het zoeken naar opportuniteiten voor stadsprojecten gegenereerd vanuit de private sector. Het 
SOK zal deze opportuniteiten aan de Stad signaleren en kan, na akkoord van de Stad, een rol  
opnemen bij de verdere uitwerking van deze projecten.

§5. Naast of als onderdeel van geïntegreerde grootschalige stadsprojecten heeft het SOK ook een 
taak in het voeren van een actief grond- en pandenbeleid ter uitvoering van het door de Stad 
bepaald stadsontwikkelingsbeleid. Dit kan onder meer het volgende inhouden :
- het verwerven of bestemmen/herbestemmen van strategische gronden en panden met het 

oog op de gewenste ontwikkeling van een stadsdeel;
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- het verwerven en renoveren van leegstaande en verkrotte panden en het in verkoop/verhuur 
brengen van gerenoveerde panden.

§6. Het SOK kan autonoom beslissen tot het ontwikkelen van kleinschalige projecten op eigen 
initiatief,  voor  zover  dat  in  overeenstemming  is  met  zijn  maatschappelijk  doel  en  zijn 
financieringscapaciteit en met de beleidsdoelstellingen van de Stad.

§7. De Stad zal het SOK nauw betrekken bij  het opstellen van het programma van prioritaire 
stadsprojecten in het kader van de opmaak van het strategisch meerjarenplan.  Daarnaast wordt 
het  SOK betrokken  bij  de  opmaak van dossiers  in  het  kader  van de stadsontwikkeling  en de 
financieringsmogelijkheden in dit kader.  

§8.  Voor  de  door  het  SOK  op  te  nemen  projecten  worden  projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten (PSO) uitgewerkt.

Artikel 8. – Projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO)

Alvorens het  SOK met de uitvoering  van een project  kan starten,  wordt  een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad en door de 
raad van bestuur van het SOK, waarin de volgende elementen aan bod komen.

1. Algemeen :
- de afbakening van het project (projectgrenzen);
- de concrete doelstellingen;
- de te behalen resultaten op het einde van het project;
- een haalbaarheidsstudie;
- een kosten en baten analyse van het project;
- een transparante omschrijving van de projectorganisatie
- een risico - analyse;
- de termijnplanning;
- een kwaliteitsomschrijving;
- een actoren-analyse en communicatie aanpak;
- een financieringsmodel, inclusief het eventueel toekennen van een gemeentelijke waarborg 

SOK.
- de eventuele exit-regeling

2. T.a.v. het SOK :
- de naam van de projectleider en/of –medewerker(s);
- overzicht van de door het SOK te beheren of verwerven onroerende goederen, met – indien 

van  toepassing  –  de  mogelijkheid  om  deze  goederen  te  verwerven  via  een 
onteigeningsprocedure ten algemene nutte;

- een opsomming van de uit te voeren werken / diensten / leveranties;
- een  overzicht  van  de  (delen  van)  onroerende  goederen  die  naar  de  Stad  worden 

overgedragen  na  realisatie  van  het  project,  met  vermelding  van  de 
functie/bestemming;

- een opsomming van onroerende goederen die aan derden worden vervreemd, alsook de 
functie of bestemming van deze onroerende goederen;

- de vergoedingswijze van de prestaties van het SOK.

3. T.a.v. de Stad :
- de naam van de contactpersoon bij de Stad met vermelding van de specifieke taken (zowel 

tijdens als na het project);
- de betrokken stadsdiensten, met bijhorende taken (zowel tijdens als na het project);
- afspraken m.b.t. de dienstverlening en vergoedingswijze van stadsdiensten, aan het SOK.
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In  de  mate  dat  bij  de  aanvang  van  het  project  de  projectomschrijving  en  verbintenissen 
onvoldoende gedefinieerd kunnen worden, zal  de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst 
via addenda nader worden ingevuld.

Indien partijen dat wenselijk  achten, kunnen ze een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst 
sluiten voor één of meerdere fasen van een project.

De Stad verbindt zich ertoe om tijdig, volgens de afspraken in de PSO, de nodige kredieten ter 
uitvoering  van  bedoelde  goedgekeurde  opdrachten  in  de  begroting  en  het  meerjarenplan  te 
voorzien en aan het SOK beschikbaar te stellen.
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HOOFDSTUK II.4 – SOK ALS VERMARKTER VAN STADSPATRIMONIUM

Artikel 9. – Verwerven, vervreemden en beheren door het SOK

Het SOK beslist autonoom over het verwerven en het vervreemden van gronden en panden voor 
zijn eigen patrimonium en over de wijze van beheren en exploiteren van zijn eigen patrimonium, 
voor  zover  dat  in  overeenstemming  is  met  het  maatschappelijk  doel  en  dit  geen  financiële 
tussenkomst vergt van de Stad.

Artikel 10. – Verwerven of vervreemden voor de Stad

§1. Op verzoek van de Stad staat het SOK in voor het volledige administratief dossierbeheer van 
alle  vervreemdingen  van  onroerende  goederen  uit  het  privaat  domein  die  de  Stad  aanwijst. 
Ditzelfde geldt voor de onroerende goederen die de Stad voor openbaar nut wenst te verwerven.  
Principe  is  dat  het  SOK de preferentiële  partner  wordt  van  de Stad  bij  de  vervreemding  van 
onroerende goederen uit haar patrimonium.

Het administratief beheer behelst :
1. het  voorbereiden  van  beslissingen  van  de  gemeenteraad  en  het  college  inzake  deze 

verwervingen/vervreemdingen;
2. het verzorgen van de communicatie en de promotie en het voeren van de onderhandelingen 

die verband houden met het verwerven en vervreemden van de betrokken goederen;
3. het  volledig  administratief  afhandelen  van  de  overeenkomsten  inzake  koop,  verkoop, 

erfpacht,  opstal,  erfdienstbaarheden  en  andere  zakelijke  rechten,  en  van  de  procedures 
inzake  onteigening  in  uitvoering  van  een goedgekeurd  onteigeningsplan,  uitoefening  van 
voorkooprechten in uitvoering van een collegebeslissing, etc.;

4. het functioneren als centraal aanspreekpunt voor de medecontractanten van desbetreffende 
overeenkomsten;

5. het opmaken van de vastleggingen, betalingsopdrachten resp. invorderingsstaten voor de 
vergoedingen die verschuldigd zijn in het kader van de desbetreffende overeenkomsten.

§2.  De Stad treedt  in  deze gevallen  op als  verkoper,  desgevallend  koper.   De door  het  SOK 
aangewezen projectverantwoordelijke rapporteert dan ook primair rechtstreeks aan de Stad of de 
door  haar  aangeduide  contactpersoon.   De  Raad  van  Bestuur  van  het  SOK  wordt  vanuit  de 
bedrijfsvoering geïnformeerd.

§3.  Alle  kosten  verbonden  aan  het  administratief  dossierbeheer,  waaronder  de  kosten  voor 
schattingen,  opmetingen,  grond-  en  bodemonderzoeken,  uittreksels,  attesten  en  publicaties, 
kunnen  geprefinancierd  worden  door  het  SOK.   Hiertoe  zal  voorafgaand  een  budget  worden 
opgemaakt  en  ter  goedkeuring  aan  de  Stad  voorgelegd.   De  Stad  verstrekt  kosteloos  de 
stedenbouwkundige uittreksels en andere inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van 
de in dit artikel bedoelde transacties.  De kosten die het SOK maakt worden in geval van een 
separate PSO separaat gedeclareerd en anderszins via de werkingskosten van het SOK verrekend.

§4. Indien dat de efficiëntie van het administratief beheer van de vastgoedtransacties ten goede 
komt, kan het SOK autonoom beslissen om bepaalde deeltaken uit te besteden aan derden zoals 
notariskantoren, vastgoedmakelaars, landmeters en andere experten.

§5. De Stad verbindt zich ertoe de nodige kredieten, ter uitvoering van bedoelde goedgekeurde 
opdrachten, te voorzien in de begroting en in het meerjarenplan en op eerste verzoek van het SOK 
betaalbaar te stellen.

§6. De Stad zorgt in principe zelf onder regie van het SOK voor de nodige rechtsbijstand in geval 
van  rechtsgedingen  in  verband  met  de  vastgoedtransacties.   Bij  uitzondering  kunnen partijen 
besluiten externe deskundigheid in te schakelen.  De diensten van het SOK kunnen steeds advies 
inwinnen bij de Dienst Communicatie en Recht in verband met vastgoedtransacties voor rekening 
van de Stad.
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Artikel 11. – Kopen van en verkopen aan de Stad

Indien onroerende goederen door de Stad aan het SOK worden verkocht, zal de financiering van 
deze verkoop als basisprincipe gebeuren onder de vorm van een renteloze lening.
Indien goederen worden verkocht aan de Stad zal deze de overeengekomen transactieprijs inclusief 
kosten voldoen door, van deze prijs, de renteloze leningen die zij voor dit project heeft verstrekt in 
mindering te brengen.

Partijen engageren zich om hun onderlinge vastgoedtransacties zoveel mogelijk te bundelen en bij 
voorkeur slechts twee maal per kalenderjaar te laten plaatsvinden.

Artikel 12. – Beheren en exploiteren, inhuurnames voor de Stad

Het  SOK kan  belast  worden  met  het  beheren  en  exploiteren,  incl.  het  volledig  administratief  
dossierbeheer  van  de  inhuurnames,  van  door  de  Stad  aangewezen  onroerende  goederen 
behorende tot het openbaar en het privaat domein.   Voorafgaand sluiten de Stad en het SOK 
hiertoe een bijzondere samenwerkingsovereenkomst af.

HOOFDSTUK II.5 – SOK ALS ACTOR BIJ SPECIFIEKE EN EXTERNE OPDRACHTEN

Artikel 13. – Adviseren, begeleiden, faciliteren voor gemeente en voor derden

Het SOK kan belast worden met het uitvoeren van specifieke en ondersteunende opdrachten bij  
stedelijke ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties voor zowel de Stad als voor derden.
Omdat het SOK als autonoom gemeentebedrijf enkel welbepaalde taken van gemeentelijk belang 
kan uitvoeren, kan het SOK dergelijke opdrachten in het kader van ontwikkelingsprojecten van 
derden slechts uitoefenen voor derden na goedkeuring van de Stad, hetgeen impliceert in opdracht 
van de Stad  en mits dit in overeenstemming is met het maatschappelijk doel van het SOK en met 
de beleidsdoelstellingen van de Stad.  
In feite neemt het SOK in dit verband een deel van de sturende, ondersteunende en begeleidende 
taak van het Stadsbestuur over in opdracht van de Stad. Voorafgaand moet dan ook duidelijk 
afgestemd worden met het Stadsbestuur welke de rol van het SOK in een dergelijke bijzondere 
opdracht voor derden kan zijn en welke in casu de beleidslijnen en inzichten van de Stad zijn. 
Bij  dergelijke  opdrachten  wordt  een  tri-partite  overeenkomst  opgesteld  waarbij  de  taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële vergoedingen geregeld zijn.
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HOOFDSTUK III - MIDDELEN

HOOFDSTUK III.1 - FINANCIERING

Artikel 14. – Boekhouding. Budget. Meerjarenplan. Jaarrekening

Het SOK maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel  145,  146,  147,  149,  150,  151  en  179  van  het  gemeentedecreet  gelden  voor  het 
meerjarenplan en het budget van de Stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening 
wordt  opgesteld  overeenkomstig  de  regelen  die  krachtens  artikel  164,  172  en  179  van  het 
Gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het 
Bedrijf  doet  uiterlijk  op  31  december  van  ieder  jaar  de  nodige  opnemingen,  verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van het Bedrijf, van welke aard ook.
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De raad 
van  bestuur  stelt  het  meerjarenplan  en  het  budget  vast  en  legt  ze  ter  goedkeuring  aan  de 
gemeenteraad voor.
De  controle  op  de  financiële  toestand,  op  de  jaarrekening  en  op  de  regelmatigheid  van  de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het Bedrijf  wordt uitgeoefend conform het 
bepaalde in de artikels 243bis, 243ter en 243 quater van het Gemeentedecreet.

Fiduciaire
De stad treedt op als fiduciaire voor het AGB
Dit houdt in dat het Bedrijf een beroep doet op de directie Bedrijfsvoering (kernadministratie) voor 
het opmaken van de jaarrekening,  het vervullen van de BTW-verplichtingen en bij  vragen van 
financiële of boekhoudkundige aard.

Timing jaarrekening
De timing van de jaarrekening wordt afgesproken in onderling overleg met de bedrijfsvoering(team 
kernadministratie).

Beheers- en beleidscyclus BBC
Op 01 januari 2015 is het SOK onderworpen aan BBC. 

Artikel 15. – Financiering

§1. Om de in deel I en II omschreven opdracht van het SOK uit te voeren, stelt de Stad het SOK  
financiële middelen ter beschikking zoals nader omschreven in onderhavig hoofdstuk.

§2. Voor de financiering van investeringen kan het SOK een beroep doen op één van de volgende 
financieringsbronnen of op een combinatie ervan:
- financiering door middel van eigen vermogen;
- financiering door middel van investeringssubsidies;
- financiering door middel van renteloze leningen verstrekt door de Stad;
- financiering door middel van doorgeefleningen verstrekt door de Stad.

§3. De partijen streven samen een stelselmatige grotere financiële zelfstandigheid van het SOK na. 
Met het oog daarop zal het SOK steeds een bedrijfsmatig beheer voeren. Het SOK zal ook steeds 
alle mogelijke inspanningen doen ten einde maximale subsidiëring te bekomen. 

§4. Indien het SOK op termijn structureel financieel zelfstandig zou worden, zullen de partijen 
afspraken  maken  over  winstverdeling.   In  afwachting  van  deze  afspraken  kunnen  eventuele 
winsten gereserveerd worden.
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Artikel 16. – Kapitaal

§1. De Stad bevestigt haar inbreng in het kapitaal van het SOK ten beloop van 16.751.100,63  
euro.

§2. De Stad kan een bijkomende inbreng doen in het kapitaal  van het SOK door inbreng van 
roerende  of  onroerende  goederen,  bijvoorbeeld  in  het  kader  van  een  projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO).
De Stad verbindt zich ertoe de in het kader van een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst 
bij  wijze  van  kapitaalverhoging  voorziene  inbreng  in  te  schrijven  in  het  budget  en  het 
meerjarenplan.

Artikel 17. - Investeringssubsidies

De  Stad  kan  op  vraag  van  het  SOK  investeringssubsidies  toekennen  voor  de  realisatie  van 
investeringen. De gemeenteraad beslist hierover eenzijdig en legt de subsidievoorwaarden vast.

Artikel 18. – Renteloze lening

In het kader van de financiering van een project (of een deelproject) kan de Stad een renteloze  
lening toestaan aan het SOK.  Wanneer het een investering betreft in een te commercialiseren 
project  zal  dit  als  basisprincipe  gelden.  Een  dergelijke  lening  zal  in  hoofde  van het  SOK een 
achtergestelde renteloze lening zijn.

Het maximaal bedrag en de modaliteiten van deze lening worden per project vastgelegd in een 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 19. – Overbruggingskrediet

Het AGB SOK kan gebruik maken van een tijdelijk (steeds terug vorderbaar) overbruggingskrediet 
volgens de actuele financiële noodzaak en binnen de grenzen van haar statutaire opdracht. De 
stadssecretaris en financieel beheerder rapporteren op geregelde tijdstippen aan het college over 
de ter beschikking gestelde bedragen en gedane terugvorderingen (cfr Beslissing CBS d.d. 
6/5/2008 pt 44.: “Het college beslist opdracht te geven aan de secretaris en ontvanger een tijdelijk  
(steeds terug vorderbaar) overbruggingskrediet aan het SOK ter beschikking te stellen volgens de  
actuele financiële noodzaak en binnen de grenzen van haar statutaire opdracht.  De secretaris en  
ontvanger rapporteren op geregelde tijdstippen aan het college over de aldus ter beschikking  
gestelde bedragen en gedane terugvorderingen.”).

Artikel 20. – Doorgeeflening

De Stad kan, voor zover de noodzaak blijkt, doorgeefleningen verstrekken aan het SOK voor de 
financiering van de investeringen in de projecten zoals bedoeld in Hoofdstuk II.

Het maximaal bedrag en de modaliteiten van deze doorgeefleningen worden per project vastgelegd 
in de desbetreffende projectgebonden samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 21. – Algemeen principe van borgstelling

De Stad zal in beginsel de door het SOK af te sluiten leningen en kredieten ter (pre)financiering  
van de benodigde werkings- en investeringsmiddelen, zoals die blijken uit het ondernemingsplan 
en/of de bijzondere samenwerkingsovereenkomsten, voorzien van de gemeentelijke waarborg.

Artikel 22. – Subsidies aan het SOK – aangevraagd door de Stad bij een andere overheid
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Voor projecten die binnen de doelstellingen van het SOK vallen en waarvoor de Stad subsidies kan 
aanvragen, zal de Stad de subsidies aanvragen bij de subsidiërende overheid.  In geval de Stad 
mede  door  de  inbreng van  het  SOK subsidiëring  bekomt,  zullen  partijen  overleggen  over  het 
aandeel  in  de  uitbetaalde  subsidies,  dat  toekomt aan het  SOK,  dit  alles  met respect  voor  de 
regelgeving en de voorwaarden van het subsidiebesluit.
De Stad informeert het SOK op geregelde basis over alle mogelijke voor het SOK interessante 
subsidies in kader van haar werking.  
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Artikel 23. – Tussenkomst in het resultaat

§1. Ten einde de globale openbare dienstverlening door het SOK en de onafhankelijkheid van het 
SOK ten aanzien van ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen, komt de 
Stad jaarlijks tussen in het algemeen resultaat van het SOK over het vorige boekjaar.

§2. Deze tussenkomst omvat twee verschillende onderdelen:
1. het totaal van de projectgebonden tussenkomsten van de Stad, zoals overeengekomen in de 

samenwerkingsovereenkomsten per project en de afspraken m.b.t. de lopende projecten;
2. de financiering van de werking van het SOK bestaande uit:

a. de door het SOK gemaakte en geprefinancierde kosten verbonden aan de bijzondere 
opdrachten  en  het  administratief  beheer  van  de  vastgoedtransacties  en  het 
vastgoedbeheer;

b. de personeelskosten van het SOK, beperkt tot de personeelsleden die voorzien zijn in 
de personeelsformatie volgens het goedgekeurd jaarlijks ondernemingsplan;

c. de  algemene  werkingskosten  van  het  SOK,  beperkt  tot  het  op  basis  van  het 
voorgelegde ondernemingsplan en de jaarrekening aanvaard bedrag.

§3.  Het  bedrag  van  deze  tussenkomst  wordt  jaarlijks  ter  goedkeuring  aan  de  gemeenteraad 
voorgelegd naar aanleiding van de mededeling aan de gemeenteraad van de jaarrekening van het 
SOK en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad van de beheersovereenkomst op basis van 
het ondernemingsplan en jaarlijks activiteitenverslag.

§4. Batige saldi die voortvloeien uit projecten worden verdeeld tussen Stad en SOK zoals bepaald 
in de projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten.  De vergoeding die het SOK ontvangt van 
derden in het kader van bijzondere opdrachten blijft in handen van het SOK.  Op basis van de 
jaarrekening wordt de eventuele winstbestemming bepaald.

Artikel 24. - Consolidatie liquiditeitenbeheer 

§1.  De  partijen  verbinden  zich  ertoe  samen  te  werken  aan  een  liquiditeitenplanning  voor  de 
financiële stromen tussen de Stad en het SOK.

§2. Daarnaast verbindt het SOK zich ertoe zijn kasmiddelen te beheren als een goed huisvader.

HOOFDSTUK III.2 - PERSONEEL

Artikel 25. – Rechtspositieregeling (Artikel 241 Gemeentedecreet)

Het  SOK  stelt  autonoom  zijn  eigen  personeel  te  werk  én  beslist  autonoom  over  zijn 
personeelsbeleid,  rekening houdend met het  geldende juridische kader.  De overeenstemmende 
rechtspositieregeling  van  de  Stad  is  van  toepassing  op  het  personeel  van  het  autonoom 
gemeentebedrijf.  Overeenkomstig  de  geldende  regelgeving  kan  de  raad  van  bestuur  maar 
afwijkingen  op  deze  rechtspositieregeling  vaststellen,  wanneer  deze  worden  verantwoord  en 
gemotiveerd op basis van het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf. 

Artikel 26. – Stadspersoneel bij het SOK

§1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan personeelsleden van de Stad verlof voor 
externe opdracht  in het  SOK toekennen. In dit  geval  zal  het SOK als  werkgever een contract  
afsluiten met dit personeelslid met alle daarbij horende juridische gevolgen qua werkgeversgezag 
en dergelijke.

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan personeelsleden van de Stad al dan niet 
tegen vergoeding ter beschikking stellen van het SOK.
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Artikel 27. – Personeelsformatie

Het SOK stelt zelf zijn personeelsformatie vast. Conform de bepalingen van het gemeentedecreet is 
de  financiële  haalbaarheid  van  deze  formatie  een  vereiste.  De  formatie  omvat  in  geen  geval 
statutaire functies.  

Artikel 28. – Syndicaat statuut

Het SOK is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekking tussen 
de overheid en de vakbonden van haar personeel en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 29. – Welzijn op het werk

Voor het personeel dat bij hem, op welke wijze dan ook, is tewerk gesteld staat het SOK in voor de  
toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid,  die 
gelden op de plaats van het werk. Voor  het personeel dat wordt ter beschikking gesteld of wordt 
ingezet  op  basis  van  een  dienstverleningsovereenkomst  kunnen  de  partijen  onderling 
andersluidende afspraken hierover maken.

HOOFDSTUK III.3 - DIENSTVERLENING

Artikel 30. – Algemene dienstverlening

§1. Voor de dienstverlening die door de Stad kan worden verleend (zoals onderhoudscontracten, 
GIS,  gebouwenzorg,  verzekeringen,  juridisch  advies,  personeelsadministratie,  communicatie, 
financiën) overlegt het SOK op regelmatige wijze met de terzake gespecialiseerde stadsdiensten.

Indien na overleg tussen het Bedrijf en de Stad blijkt dat de Stad de noodzakelijke diensten niet of 
niet  binnen  de  nodige  tijdspanne  kan  leveren,  kan  het  bedrijf  een  beroep  doen  op  externe 
dienstverlening.  Het Bedrijf  zal  hierbij  steeds rekening houden met onder meer de criteria van 
kwaliteit van de dienstverlening en het zuinigheidsbeginsel. 

Voor de eventueel daaruit voortvloeiende zuivere dienstverlening (advisering) gebeurt dit op basis 
van de tarifering die door partijen uitgewerkt wordt in een bijlage bij deze overeenkomst.

De stad kan instaan voor de personeelsadministratie. Dit kan onder meer inhouden : 

- Loonadministratie
- Verwerken van de lonen, met begrip van de toelagen en sociale voordelen van de 

medewerkers
- Toepassen van de fiscale administratie (afleveren van fiscale fiches)
- Toepassen van de sociale administratie (ziekteverzekering, kraamgeld, kinderbijslag, 

andere formulieren in kader van de sociale wetgeving

- Personeelsadministratie
- info en advies inzake arbeidswetgeving en sociale wetgeving
- behandelen van aanvragen inzake onderbreking en vermindering van de loopbaan
- het berekenen van het aantal verlofdagen waarop de medewerkers recht hebben
- aan- en afwezigheidsbeheer
- controle ziekteverzuim

Voor alle andere diensten die de interne werking van het bedrijf faciliteren, zal de stad een voorstel  
ter goedkeuring voorleggen aan het Bedrijf.

§2. Indien het SOK diensten verleent aan de Stad zal dit gebeuren op basis van een tarifering die 
door partijen uitgewerkt wordt in een bijlage bij deze overeenkomst. 

§3. Het SOK verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringspolissen aan te gaan, waaronder een 
brandverzekeringspolis,  een polis burgerlijke aansprakelijkheid, een polis arbeidsongevallen e.a., 
met toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten.
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§4. De Stad verleent het SOK het recht om zonder kosten aan te sluiten op het informaticanetwerk 
van  de  Stad  en  gebruik  te  maken  van  de  voor  haar  noodzakelijke  en  beschikbare  data  of 
programma’s,  zoals bv.  het  geografisch informatiesysteem (GIS),  dit  op de wijze en onder de 
voorwaarden door de Stad bepaald.

Artikel 31. – Technische prestaties

§1. De stadsdiensten zullen – op verzoek van het SOK en rekening houdend met de beschikbare 
tijd en middelen - technische prestaties leveren ter ondersteuning van het SOK bij de realisatie van 
(deel-) projecten waarvan (een deel van de) onroerende goederen zullen overgedragen worden aan 
de Stad. 

§2.  Onder  technische  prestaties  wordt  o.m.  bedoeld:  de  prestaties  van  de  dienst  leefmilieu, 
openbare werken, facility enz. (zoals gras maaien, onderhoud en herstellingen aan gebouwen).

§3.  Indien een stadsdienst  technische prestaties  levert  ter  ondersteuning  van  het  SOK,  wordt 
hiervoor  geen  vergoeding  gevraagd  aan  het  SOK,  behoudens  de  prestaties  die  onder  een 
retributiereglement vallen, en voor zover het SOK hiervan niet vrijgesteld zou zijn.

§4.  Het  SOK  verbindt  zich  ertoe  elk  verzoek  tot  ondersteuning  tijdig  te  bezorgen  aan  de 
stadsdiensten.  De betrokken stadsdienst dient op elke vraag voor ondersteuning binnen een zo 
kort mogelijke termijn gepast te reageren.

§5.  Het  SOK  engageert  zich  om  slechts  opdrachten  toe  te  vertrouwen  aan  een  externe 
dienstverlener, in de gevallen dat het SOK niet tijdig of geen ondersteuning kan krijgen van de 
stadsdienst aan wie de ondersteuning expliciet gevraagd werd.

Artikel 32. – Kantoor - communicatie

§1. Het SOK staat zelf in voor de huisvesting van haar kantoor. Ze doet dit op zo’n manier dat het 
kantoor tevens kan functioneren als infohuis stadsvernieuwing.

§2. De Stad stelt in het stadhuis kosteloos de nodige vergaderruimte ter beschikking van het SOK 
voor de zittingen van de raad van bestuur en de werkvergaderingen, waarop meer dan 10 mensen 
aanwezig zijn.  Het SOK reserveert voorafgaand aan deze vergaderingen de nodige ruimtes.

§3. Het SOK stapt in de globale citymarketing van de stad en zal het logo (en andere vormen van 
verwijzing) van de stad Kortrijk in zijn communicatie meenemen.

§4. Het SOK implementeert autonoom een eigen communicatieplan. 
Voor de communicatie over de projecten en vastgoedtransacties werkt het SOK samen met de 
Stad.  Partijen maken afspraken over de financiering ervan.

§5. De Stad stelt aan het SOK kosteloos ruimte ter beschikking op de stedelijke website waarop 
het SOK autonoom informatie kan plaatsen over zijn projecten, organisatie en werking.  Het SOK 
verbindt zich ertoe de krachtlijnen van de huisstijl van de Stad te volgen maar behoudt zich het 
recht voor binnen deze krachtlijnen een eigen profiel te ontwikkelen. 
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HOOFDSTUK IV – DUUR - WIJZIGINGEN

Artikel 33. – Principe – verlenging (Artikel 235 §3 Gemeentedecreet)

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode ingaand op de datum van ondertekening 
tot 30 juni 2019. De overeenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad. 

Bij  het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd tot een 
nieuwe algemene beheersovereenkomst in voege treedt. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in 
werking  is  getreden  binnen  één  jaar  na  voormelde  verlenging  of  als  de  overeenkomst  werd 
ontbonden of geschorst, kan de Stad (de gemeenteraad) na overleg met het SOK voorlopige regels 
vaststellen betreffende de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige 
regels  zullen  als  beheersovereenkomst  gelden  tot  op  het  ogenblik  dat  een  nieuwe 
beheersovereenkomst in werking treedt.

Artikel 34. – Wijzigingen (Artikel 235 §2,12° Gemeentedecreet)

§1. Partijen kunnen overgaan tot de heronderhandeling van één of meerdere bepalingen van deze 
overeenkomst en van de vanaf heden gesloten overeenkomsten, mits inachtneming van de hierna 
beschreven procedure:

(a) de aanvragende partij informeert de andere partij over de gemotiveerde aanleiding van haar 
vraag tot aanpassing, en haar voorstel van de artikelen die voor aanpassing in aanmerking 
komen;

(b) de  andere  partij  betuigt  haar  akkoord  met  de  ingediende  aanvraag  of  amendeert  de 
aanvraag binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag;

(c) partijen bereiken een consensus over de grond van de aanpassingen en de artikels die voor 
aanpassing in aanmerking komen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het 
amendement op de aanvraag.

De eventuele tekstaanpassingen worden doorgevoerd op grond van een bespreking, die gevoerd 
wordt met respect voor de vastgelegde principes en voor de wederzijdse belangen.
De bereikte consensus wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad van 
bestuur. 

§.2. Bij ontstentenis van een akkoord tussen de Stad en het SOK inzake de hiervoor vermelde 
heronderhandeling, kan het College van Burgemeester en Schepenen in een gemotiveerd verslag 
aan de gemeenteraad voorstellen bij een aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 
minstens zes (6) maanden voortijdig een einde te maken aan deze overeenkomst. 

Bij  ontstentenis  van  een  akkoord  tussen  de  Stad  en  het  SOK  inzake  de  hiervoor  vermelde 
heronderhandeling, kan de Raad van Bestuur van het SOK in een gemotiveerd verslag aan het 
College  van  Burgemeester  en  Schepenen  bij  een  aangetekend  schrijven  en  met  een 
opzeggingstermijn  van  minstens  zes  (6)  maanden  voortijdig  een  einde  maken  aan  deze 
overeenkomst.

Artikel 35. – Voortijdige beëindiging (Artikel 235 §2, 11° en 12° Gemeentedecreet)

§.1.  In  geval  van  overmacht  of  in  het  algemeen  belang,  of  indien  het  SOK  ernstig  en  op 
voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst en/of uit de 
vanaf heden gesloten projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten voortvloeien en daardoor 
de realisatie van de doelstellingen van het stedelijk beleid in het gedrang brengt, kan de Stad (via 
CBS en gemeenteraad) te allen tijde bij aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 
zes (6) maanden voortijdig een einde maken aan deze overeenkomst en/of aan de vanaf heden 
gesloten specifieke beheersovereenkomsten.

§.2. In geval van overmacht of indien de Stad ernstig en op voortdurende wijze tekort zou komen 
aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst en van de vanaf heden gesloten projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten,  kan  het  SOK  bij  aangetekend  schrijven  en  met  een 
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opzeggingstermijn van zes (6) maanden voortijdig een eind maken aan deze overeenkomst en van 
de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten.

Het SOK heeft op het einde van de opzeggingstermijn geen enkel recht op enige vergoeding uit  
hoofde van het opzeggen van de overeenkomst en van de vanaf heden gesloten projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten door de Stad, tenzij anders overeengekomen.

§.3. Het SOK gaat door bovengenoemde gevallen in ontbinding. 

In  dat  geval  zal  de  Stad  alle  lopende  verbintenissen,  door  het  SOK  in  het  kader  van  deze 
overeenkomst  aangegaan,  overnemen,  inclusief  externe  leningen  en  gelijkgestelde 
financieringen/subsidies.

Er zal gestreefd worden om binnen een termijn van twee maanden na de beslissing tot ontbinding  
tot een oplossing te komen betreffende het personeel van het SOK, meer bepaald de overname 
door  de  Stad  van  dit  personeel.  Hierbij  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  de 
personeelsformatie van de Stad. De betrokken personeelsleden zullen worden gehoord. 

De praktische aspecten van een overname van het personeel moeten worden vastgelegd in een 
afzonderlijk document dat ondertekend wordt door de Stad en het SOK. Hierin zal rekening worden 
gehouden met de personeelsformatie, de algemene organisatie van de Stad en de kwalificaties van 
de desbetreffende personeelsleden. 
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HOOFDSTUK V - INFORMATIEVERSTREKKING - RAPPORTERING 

Artikel 36. - Informatieverstrekking (Artikel 235, §2, 8° Gemeentedecreet) 

§1 Algemeen: 
Het SOK en de Stad streven steeds naar een vlotte, snelle, correcte en eenvoudige informatie – 
uitwisseling.  Gemeenteraadsleden,  alsmede  de  betrokken  medewerkers  van  de  Stad  hebben 
volledig inzagerecht in de werkings-en financiële documenten van het SOK. Er worden in gemeen 
overleg periodieke overlegmomenten voorzien

§2.Het SOK legt het door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse ondernemingsplan en het 
operationeel meerjarenplan op middellange en lange termijn voor aan de Stad. 

Het Bedrijf bezorgt deze documenten binnen de 20 dagen na het besluit van de raad van bestuur  
om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad. 

§3 Het SOK bezorgt een verslag van alle vergaderingen van de Raad van Bestuur aan de Stad 
(communicatie en recht), alwaar deze verslagen op digitale wijze ter beschikking worden gesteld 
van de leden van gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. 

§4 Partijen bezorgen elkaar wederzijds alle documenten en studies dewelke nuttig kunnen zijn bij 
de vervulling van hun respectievelijke opdracht. 

§5 Alle documenten die overeenkomstig het Gemeentedecreet en/of deze overeenkomst dienen 
voorgelegd te worden aan de Stad zullen desgevraagd worden toegelicht door vertegenwoordigers 
van  het  Bedrijf  op  de  bevoegde  gemeenteraadscommissie.  De  voorlegging  van  documenten 
gebeurt steeds op een tijdstip dat conform is met het Gemeentedecreet en conform afspraken die 
partijen in dit verband maken.

beheersovereenkomst SOK 21 februari 2014 18/20
22 / 32



HOOFDSTUK VI – BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Artikel 37. – Presentiegelden (Artikel 235 §2, 5° Gemeentedecreet)

Aan de leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het College van Burgemeester en 
Schepenen en geen personeelslid  zijn van de Stad of het SOK, kan een presentiegeld  worden 
toegekend dat niet hoger mag zijn dan het bedrag dat aan de gemeenteraadsleden van de Stad 
wordt toegekend. 

Voor het overige worden de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari  
2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris gevolgd. 

Artikel  38.  –  Oprichten  andere  rechtspersonen,  erin  deelnemen  of  zich  erin  laten 
vertegenwoordigen (Artikels 235§2-242§5  Gemeentedecreet)

§1.Binnen de perken van zijn maatschappelijk doel, zoals vermeld in deze overeenkomst, kan het 
SOK, overeenkomstig artikel 242,§5 van het Gemeentedecreet, andere rechtspersonen oprichten, 
erin  deelnemen of  zich  erin  laten  vertegenwoordigen,  voor  zover  dat  past  in  zijn  opdrachten. 
Dergelijke rechtspersonen worden filialen genoemd.

§2.Het  AGB  streeft  met  de  oprichting,  deelname  of  vertegenwoordiging  geen  speculatieve 
oogmerken na. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met 
het  gelijkheidsbeginsel,  de  regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden 
zoals bepaald in deze overeenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging 
toont aan dat aan deze voorwaarden is voldaan.

§3.Het SOK beschikt over minstens een bestuurdersmandaat in het filiaal.

§4.Het SOK zendt zijn beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging binnen de dertig 
dagen  aan  de  Vlaamse  regering.  Tot  de  oprichting,  deelname of  vertegenwoordiging  kan  pas 
worden  overgegaan nadat  de  beslissing  hiertoe  werd  goedgekeurd.  Binnen  honderd  dagen  na 
verzending keurt de Vlaamse regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt 
zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden 
aan het SOK, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

§5.Behoudens toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, draagt het SOK in geen 
geval  zijn  taken  van  gemeentelijk  belang  noch  geheel,  noch  gedeeltelijk  over  aan  andere 
rechtspersonen.

§6 Het AGB kan slechts overgaan tot oprichting van of deelname in een filiaal na voorafgaande 
goedkeuring door de gemeenteraad van de Stad.

Artikel 39. – Interne controle (Artikel 235 §2, 10° Gemeentedecreet)

Het SOK werkt uiterlijk binnen het jaar na aanvang van de beheersovereenkomst een afdoende 
systeem van interne controle uit, dat een relatieve zekerheid verschaft over:
- het bereiken van de doelstellingen
- het naleven van wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
- het efficiënt en economisch gebruik van middelen
- de bescherming van activa
- het voorkomen van fraude

Over de organisatie, werking en wijzigingen aan het interne controlesysteem wordt jaarlijks aan de 
gemeenteraad  gerapporteerd  naar  aanleiding  van  de  voorlegging  van  de  jaarrekening  en  het 
jaarverslag.

Vanaf het tweede jaar na aanvang van de overeenkomst wordt het proces van interne controle  
minstens één maal per jaar door het management van het SOK geëvalueerd op zijn actualiteit,  
eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd.
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Artikel 40. - Verzekeringen

Het SOK sluit voor de werking van zijn bestuursorganen een verzekering BA voor administratieve 
fouten en een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af. Het SOK sluit in overleg met de Stad 
(Communicatie en Recht) de nodige verzekeringen af voor de goederen en infrastructuur van de 
Stad  die  hem worden  toevertrouwd of  die  hij  zal  exploiteren.  Minstens  worden  de  bestaande 
verzekeringspolissen van de Stad overgenomen
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HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN

Artikel 41. – Toepasselijk recht - rechtsmacht – technische en financiële expertise

Toepasselijk recht
Deze  overeenkomst  en  de  vanaf  heden  gesloten  overeenkomsten  worden  beheerst  door  en 
geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Rechtsmacht
Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging 
van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten overeenkomsten behoren tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te 
goeder  trouw  en  met  inachtneming  van  de  redelijke  belangen  van  de  andere  partij  te 
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. Daartoe zal de eisende partij de andere 
partij  bij  aangetekend  schrijven  kennis  geven  van  de  aard  van  het  geschil  en  de  mogelijke 
oplossingen.

Technische en Financiële Expertise
De partijen verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen 
minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij partijen akkoord gaan om direct het bepaalde onder 
“rechtsmacht” hiervoor toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college 
van drie deskundigen waarvan elke partij één expert aanduidt; deze experten duiden vervolgens de 
derde expert aan die optreedt als voorzitter.

Indien partijen binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen hun deskundige niet aanduiden of 
indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde expert aanduiden, 
wordt  deze deskundige of derde expert  aangewezen door de Voorzitter  van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij.

Dit deskundigencollege moet binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na zijn aanstelling 
beslissen. Het college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De 
kosten van de expertise zullen worden gedragen door beide partijen, elk voor de helft.

Artikel 42. – Overdracht

Het  SOK  mag  noch  deze  overeenkomst  en  de  vanaf  heden  gesloten  specifieke 
beheersovereenkomsten noch enig recht of verbintenis uit deze overeenkomst en de vanaf heden 
gesloten specifieke beheersovereenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Stad.

Artikel 43. – Aanpassing aan wijziging van de regelgeving

Partijen zullen deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten 
aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke regelgeving. Zij zullen er dan naar streven om het 
tussen Partijen overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk te benaderen.

Artikel 44. – Nietigheid

De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige overeenkomst heeft 
geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich ertoe 
om, ingeval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze overeenkomst, te 
goeder trouw te onderhandelen om tot vervanging te komen van de aangetaste bepaling, door een 
geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling en het tussen Partijen 
overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk benadert.
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Artikel 45. – Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten vormen de volledige 
overeenkomst tussen de partijen  met betrekking  tot  het  voorwerp van deze overeenkomst en 
komen in de plaats van alle vroegere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken.

Elke  wijziging,  aanpassing  of  toevoeging  aan  de  bepalingen  en  voorwaarden  van  deze 
overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten moet, teneinde geldig te 
zijn,  schriftelijk  geschieden  en  ondertekend  te  worden  door  de  daartoe  gemachtigde 
vertegenwoordigers van beide partijen.

Artikel 46. - Bekendmaking

Deze  beheersovereenkomst,  evenals  elke  verlenging,  wijziging,  schorsing  of  ontbinding  ervan, 
wordt ter inzage neergelegd bij de Stad (Communicatie en Recht) en op het secretariaat van het 
SOK. Publicatie ervan geschiedt door uithanging en via de gemeentelijke website.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Kortrijk, op ………………………………………………………………………………., 
in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.

Namens de Stad, Namens het SOK,
Vincent Van Quickenborne, burgemeester Wout Maddens, voorzitter,

Geert Hillaert, stadssecretaris
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BIJLAGEN BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST

1. Afschrift besluit Gemeenteraad

2. Afschrift besluit Raad van Bestuur SOK

3. Statuten SOK

4. Tarifering van de dienstverlening door de stad of door SOK
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BIJLAGE   1. – AFSCHRIFT BESLUIT GEMEENTERAAD  
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BIJLAGE   2. – AFSCHRIFT BESLUIT RAAD VAN BESTUUR SOK  
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BIJLAGE   3. – STATUTEN SOK  
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BIJLAGE   4. – TARIFERING VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE STAD OF DOOR SOK  
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Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

De secretaris De Burgemeester
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