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Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

2 juli 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

2 juli 2018 19:06 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

2 juli 2018 19:07 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

OPENBARE ZITTING
Mededelingen

Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide interpellatie: Kleiputten Rollegem – 
organisatie zwaar verkeer voor opvullen putten
IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Uitgebreide Interpellatie: Een geluidsplan voor 
Kortrijk
IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Het openstellen van 
schoolsportinfrastructuur voor Kortrijkse clubs en verenigingen
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IR 4 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: ‘Fietsinrichting Pottelberg’
IR 5 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: ‘sportkampen voor kinderen met 
een beperking’
IR 6 – Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Beperkte interpellatie: Spelen in Kortrijk: kan het 
voor iedereen?
IR 7 – Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte interpellatie: Buurtactiecomité VTEX 
Tsjing Tsjang wil géén extra bebouwing in groene stadslong
IR 8 – Interpellatie van raadslid Mattis Vandemaele: Beperkte interpellatie: De toekomst van groen 
lint zuid 

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
05/07: zomermarkt (17u, Vandaleplein) – ook op 12/07, 23/08, 30/08
06/07: zomerfeest Vtex (17u, V-tex)
07/07: opening Heulepark (na kidsevent OC De Vonke) (17u)
09/07: torenmuziek (19u, Halletoren) – elke maandagavond om 19.30u in juli en augustus 
09/07: voorstelling boek en resultaten Kortrijk 2025 (19.30u, Budascoop) 
10/07: 11-juliviering groeningekouter (17u) + vlaanderen zingt (20.15u)
20-22/07: zomercarnaval (centrum) 
10-12/08: alcatraz metal fest
17/08: kortrijk koerse 
22/08: zomerconcert (Heule) 
24-26/08: road rock (Schouwburgplein) 
06/09: opening tinekesfeesten (Heule) 

Een volledig overzicht van zomerkalender is te vinden op www.zomerinkortrijk.be.

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° jaarverslag 2017 AGB Parko 
° overzicht presentiegelden eerste helft 2018
° uitnodiging nationale feestdag in Kortrijk

- Goedkeuring verslag

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 11 juni 2018. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 11 juni 2018 zijn derhalve goedgekeurd.

-Discussie- en hamerpunten
Conform het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vóór de aanvang van 
deze zitting voor volgende punten een bespreking gevraagd (discussiepunten):

1, 5, 7, 17, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 49, 50, 51.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
39, 41, 42, 45, 46, 47, 48.

http://www.zomerinkortrijk.be/
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De raad gaat over tot de stemming over het voorstel om de zitting te schorsen vanaf 20uur 
gedurende de voetbalwedstrijd België-Japan , waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de 
uitslag luidt als volgt :

 

19 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, K. Byttebier, S. Demeyer, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. 
Scherpereel, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, A. Weydts, P. De Coene, S. De Clerck, C. Depuydt, F. 
Rodenbach, H. Vanhoenacker, D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste.

11 nee-stemmen : R. Deseyn, A. Destoop, B. Herrewyn, C. Leleu, L. Lybeer, P. Roosen, F. Santy, A. 
Vandendriessche, A. Vandersteene, C. Waelkens, S. You-Ala.

3 onthoudingen : M. Lemaitre, W. Maddens, P. Soens.

Het voorstel is bijgevolg aangenomen.

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad worden alle interpellaties als eerste punten 
behandeld.

Uitgebreide interpellaties
Raadscommissie 2
19:10 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Kleiputten 
Rollegem - organisatie zwaar verkeer voor opvullen putten

IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Kleiputten Rollegem - organisatie zwaar verkeer voor opvullen putten

Behandeld

Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Dit betreft een herneming van de uitgestelde interpellatie van de gemeenteraadszitting van 11 juni 
2018:

Geachte leden van het College,

In het dossier rond de kleiputten in Rollegem werd reeds heel wat gedebatteerd over de 
omgevingsimpact en het werftransport voor afvoer van de klei.  Een aspect dat tot op vandaag 
onderbelicht blijft is de organisatie van het zwaar verkeer bij heropvullen van de putten.  Gezien het 
er op lijkt dat voor deze aanvulroutes de dorpskernen van Bellegem, Rollegem en Aalbeke niet zullen 
ontlast worden, heerst ook hier heel veel ongerustheid over.  Het zou goed zijn mocht het CBS in 
deze open en transparant communiceren over haar plannen en bedoelingen.

Een oplossing die bij veel omwonenden op sympathie kan rekenen is de realisatie van een (eventueel 
tijdelijke) op- en afrit op de autosnelweg E403 naar analogie met wat werd verwezenlijkt voor de site 
AZ Groeninge.  Het CBS gaf eerder te kennen dat dit niet mogelijk is, maar het is op vandaag 
onvoldoende duidelijk waarom dit het geval is.

Vandaar mijn volgende vragen:
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1. Betreffende de organisatie van aanvulroutes:

o Kan duiding gegeven worden bij de plannen, timing en concrete afspraken die 
hiervoor op vandaag bestaan?  Dit zowel met de betrokken private actoren als met 
lokale en bovenlokale overheden.

o Doet het stadsbestuur inspanningen om de impact voor omwonenden en bewoners 
van deze kernen te beperken?  Welke garanties bestaan hiervoor?

2. Betreffende de piste van een (al dan niet tijdelijke) op- en afrit via de E403:

o Is het stadsbestuur deze piste genegen?  Welke redenen zijn er voor het 
stadsbestuur desgevallend om deze piste niet te steunen?

o Welke initiatieven en inspanningen leverde het stadsbestuur reeds om de aanleg van 
een op- en afrit te bepleiten?  Welke formele standpunten bestaan hierover op 
vandaag en van wie zijn deze afkomstig?

o Welke parallellen of verschillen zijn er met het dossier AZ Groeninge waar een 
soortgelijk initiatief wel aan de orde was/is?

o Welke verdere stappen zal het stadsbestuur nog zetten om dit alsnog te 
bewerkstelligen?  Welke budgettaire inspanningen wil ze zelf leveren?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verder onderzoek naar alternatieven voor 
de geplande verkeersstromen? Is er reeds een goed onderbouwde economische 
haalbaarheidsstudie voorhanden met betrekking tot ontsluiting via het spoor?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

woensdag 13 juni 2018

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van schepen Bert 
Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Uitgebreide interpellatie:  
Een geluidsactieplan voor Kortrijk

IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Uitgebreide interpellatie:  Een geluidsactieplan voor Kortrijk

Behandeld

Indiener(s):
David Wemel
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Toelichting:
Met Groen willen we volop inzetten op pleinen en buurten die leven. Dat moet het leven in de stad 
aantrekkelijk maken voor mensen die in de stad wonen en voor mensen die de stad bezoeken.

Pleinen doen leven kan je doen door er feesten en evenementen te organiseren, maar ook door ze zo 
in te richten dat ze uitnodigen tot ontmoeting. Ook als er geen feest georganiseerd wordt.

In het organiseren van feesten en evenementen zijn we kampioen in Kortrijk. Voor de inrichting van 
onze pleinen is er nog een weg af te leggen. Voor Groen is het één van de speerpunten van de 
verkiezingen.

Voor Groen gaan een levendige én een leefbare stad hand in hand. Leven in de stad, betekent dat je 
af en toe te maken krijgt met geluidsoverlast. Doorheen het jaar zijn er tal van evenementen, denk 
maar aan de Paasfoor, de Sinksenfeesten of winter in Kortrijk. In de zomermaanden komen daar 
terrasjes en (pop-up) zomerbars bij. Naarmate het aantal evenementen toeneemt, neemt ook de 
impact op de leefbaarheid van de binnenstad toe. Daarom vraagt Groen om, naar analogie met 
andere steden zoals Gent, een geluidsactieplan op te maken, dat als kader gehanteerd kan worden 
om evenementen en tijdelijke activiteiten te reglementeren.

Parallel met dit geluidsactieplan, vraagt Groen om ook de stilteplekken in de stad in kaart te brengen, 
zodat mensen die -in de hectiek van de stad- op zoek zijn naar rust, ook in onze binnenstad de nodige 
rustplekken kunnen vinden.

Ons voorstel tot beslissing:

1. Kortrijk maakt zo snel mogelijk een geluidsactieplan op waarmee het evenwicht tussen een levende 
en een leefbare stad maximaal wordt gegarandeerd. Het geluidsactieplan heeft betrekking op alle 
buurten, wijken, stads- en dorpskernen.

2. In dat geluidsactieplan is er naast de aandacht voor het geluid van evenementen en tijdelijke 
activiteiten zoals zomerbars, ook aandacht voor geluidsoverlast van verkeer.

3. In de goede traditie van Kortrijk spreekt, gaat de stad voor de opmaak van het geluidsactieplan in 
overleg met alle betrokkenen: bewoners, ondernemers en organisatoren. Participatie is één van de 
basisvoorwaarden die in het plan worden opgenomen bij de afspraken rond nieuwe evenementen  of 
activiteiten.

4. Naast een geluidsactieplan maakt de stad ook werk van een overzicht van stilteplekken in de stad, 
waar mensen die even willen ontsnappen aan de hectiek van de stad, in alle rust terecht kunnen.

We kijken uit naar uw reacties op dit voorstel.

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen 
Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over punt 1,2 en 3 van het voorstel van raadslid David Wemel, 
waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :
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15 ja-stemmen : L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. 
Vanneste.

20 nee-stemmen : M. Ahouna,  W. Allijns, K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, S. Demeyer, K. 
Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts, L. Maddens, W. Maddens, P. Roosen, R. 
Scherpereel, V. Van Quickenborne,  A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. Verduyn, A. Weydts, S. 
You-Ala.

Het voorstel wordt bijgevolg niet aanvaard.

De raad gaat over tot de stemming over punt 4 van het voorstel van raadslid David Wemel, 
waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,  L. Lybeer, F. 
Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste.

1 onthouding : C. Waelkens.

Het voorstel is bijgevolg aanvaard.

De raad gaat over tot de stemming over het aanvullend punt 5: 'De Stad werkt verder op de 
bestaande acties m.b.t. geluidsoverlast en breidt deze uit waar nodig', op vraag van schepen Bert 
Herrewyn, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

36 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. 
Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste, C. 
Waelkens.

Het voorstel wordt bijgevolg aanvaard.

De raad beslist:
De Stad maakt werk van een overzicht van stilteplekken in de stad, waar mensen die even willen 
ontsnappen aan de hectiek van de stad, in alle rust terecht kunnen.
De Stad werkt verder op de bestaande acties m.b.t. geluidsoverlast en breidt deze uit waar nodig.

Raadscommissie 1-3

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Het 
openstellen van schoolsportinfrastructuur voor Kortrijkse clubs en 
verenigingen

IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Het openstellen van schoolsportinfrastructuur voor Kortrijkse clubs en verenigingen

Behandeld
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Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Werk maken van open scholen is een belangrijke beleidsprioriteit voor CD&V.

Zo is er enerzijds het federale initiatief voor een verlaagd BTW-tarief bij ter beschikking stelling van 
schoolinfrastructuur aan derden.

Anderzijds kwam er op initiatief van Minister van Onderwijs Hilde Crevits goedkeuring door de 
Vlaamse regering (in Ministerraad van 8 juni 2018) over het besluit tot toekenning van subsidies aan 
scholen voor naschools openstellen van hun schoolsportinfrastructuur.

Scholen konden tot 27 februari 2018 een dossier indienen voor ingrepen in hun infrastructuur, voor 
kosten voor de exploitatie of voor een combinatie van beiden.  Met een infrastructuursubsidie van 
€230.000 en €62.338 werden ook de Kortrijkse projecten van respectievelijk Athena Campus 
Pottelberg en het Lyceum OLV Vlaanderen weerhouden.

Los van de bovenlokale wetgevende initiatieven die tot doel hebben een kader te creëren, ligt de 
regie voor een 'open school'-beleid in eerste instantie in handen van de stad.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Betreffende het principe van een open school:

o Is het CBS voorstander van het 'open school'-principe?

o Is dit algemeen toepasbaar voor alle scholen in Kortrijk?

o Zijn ook de Kortrijkse scholen hier voorstander van?

2. Betreffende de regiefunctie van de stad:

o Welke initiatieven nam de bevoegde Schepen tot op heden om werk te maken van 
open scholen?  Wat is hiervan het resultaat?

o Kwamen de aanvragen er op initiatief van de stad of van de scholen zelf?

o Werd er voorbereidend overleg georganiseerd om tot deze aanvragen te komen? 

o Was er enkel voor de twee geciteerde projecten een mogelijkheid om een aanvraag 
in te dienen?  Waren er ook andere aanvragen of was er interesse bij andere 
scholen?  Welke afspraken werden hierbij gemaakt?

o In welke mate hebben sportclubs en andere verenigingen hierin een rol?  Hoe wil het 
stadsbestuur hen hierin ondersteunen?

3. Betreffende het huidige infrastructuuraanbod sport en de noden bij clubs en verenigingen:

o Is er volgens het stadsbestuur op vandaag voldoende aanbod van sportinfrastructuur 
ten behoeve van clubs en verenigingen?  Waar bevinden zich de eventuele 
knelpunten?
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o Wie krijgt prioriteit bij toekenning van het zalenaanbod?  Welke plaats nemen 
sportclubs en andere verenigingen hier in?  Wordt er gebruik gemaakt van een 
vooraf uitgetekend scenario wie op welke locatie terecht kan?  Welke plaats neemt 
de infrastructuur van scholen hierbij in?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn 

Gemeenteraadslid CD&V

vrijdag 22 juni 2018

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van schepen Kelly 
Detavernier, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR3) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 4 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'Fietsinrichting 
Pottelberg'

IR 4 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'Fietsinrichting Pottelberg'

Behandeld

Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
We mochten onlangs in de pers allemaal lezen dat schepen Axel Weydts echt niet meer kon leven 
met de uitvoering van het fietspad op de Pottelberg en daarom, terecht, heeft hij beslist om dit 
opnieuw aan te pakken na de opening.

De plannen van de ganse herinrichting dateren inderdaad van een vorige legislatuur, maar de 
plannen zijn tussentijds reeds enkele keren door het nieuwe bestuur bijgewerkt (2013, 2016, 2018). 
Tijdens deze verschillende raadscommissies konden de plannen ingekeken worden, maar dit was niet 
overzichtelijk noch gedetailleerd. In de laatste raadscommissie welleswaar werd dit probleem 
eindelijk aangepakt en konden we de plannen bekijken op een groot scherm. Dit is veel 
overzichtelijker en duidelijker om het geheel te overzien.

Ik stel vast dat tijdens voorgaande gemeenteraden alle plannen in verband met de Pottelberg 
unaniem werden goedgekeurd, ook door schepen Axel Weydts.

Daarom mijn vraag : Waarom heeft de schepen dan niet ingegrepen wat betreft de fietspaden?

Antwoord
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De raad hoort de interpellatie van raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van schepen Axel 
Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

19:26 Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de zitting

19:27 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

19:27 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'sportkampen 
voor kinderen met een beperking'

IR 5 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'sportkampen voor kinderen met een beperking'

Behandeld

Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
In Kortrijk kunnen kinderen met een beperking reeds deelnemen aan verschillende G-sporten 
gedurende het jaar. Dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen.

Maar dan begint de zomervakantie voor 2 maanden en vallen de jaarlijkse activiteiten stil. Het is niet 
evident om als ouder uw kind gedurende 2 maanden op te vangen.

Daarom mijn vraag : Kan de Stad / sportdienst zorgen voor een aanbod van sportkampen voor 
kinderen met een beperking gedurende de schoolvakanties ?

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van schepen An 
Vandersteene, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR5) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

20:07 De voorzitter schorst de zitting

22:06 De voorzitter opent de openbare zitting

22:06 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

22:06 Vincent Van Quickenborne, burgemeester betreedt de zitting

22:06 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting

22:06 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

22:06 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

22:06 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

22:06 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
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22:06 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting

22:06 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting

22:06 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting

22:06 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting

22:06 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Beperkte Interpellatie: Spelen in 
Kortrijk: kan het voor iedereen?

IR 6 - Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Beperkte Interpellatie: Spelen in Kortrijk: kan het voor iedereen?

Behandeld

Indiener(s):
Astrid Destoop

Toelichting:
Play, het stadsparcours voor actuele kunst, promoot het spelen in de stad voor jong en oud. Het 
tijdelijk speelplein op de Grote Markt is een jaarlijks succes. En in heel wat wijken in het centrum en 
de deelgemeenten zullen de speelpleintjes in de zomervakantie weer volop gebruikt worden. Op de 
website van de stad staat een mooi overzicht van alle speelpleintjes en ravotplekken. Maar hoe zit 
het eigenlijk met de toegankelijkheid van die speelpleintjes? De pagina 'inclusieve speelpleinen' is erg 
summier. Dus namen we zelf de proef op de som.

We deden de ronde van alle speelpleintjes in de stad en bekeken de toegankelijkheid van het terrein 
en de toestellen. We gaven ze een score en een kleurcode volgens de POTA-schaal. POTA staat voor 
Plaats, Ondergrond, Toestellen en Aanpassingsmogelijkheid. We concentreerden ons hierbij op 
rolstoeltoegankelijkheid. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er heel wat meer vormen van 
toegankelijkheid bestaan.

De scores waren eigenlijk niet zo goed. Hoewel de stad heel wat inspanningen doet rond 
toegankelijkheid, blijven de speelpleintjes hier wat achter. Zo telden we 34 speelpleintjes die niet 
toegankelijk zijn, 7 waar het de goede weg op gaat en slechts 1 dat volledig toegankelijk is. Een pluim 
voor speelpleintje 't Weisternest!
Nochtans kan je met een aantal kleinere ingrepen de fysieke toegankelijkheid snel verhogen. Voor 23 
van de speelpleintjes met een slechte score zien we mogelijkheid tot aanpassingen. Het gaat dan bv. 
over een rolstoelvriendelijke ondergrond, paden die de toestellen met elkaar verbinden, een 
toegankelijk speeltoestel, ruimte om een rolstoel aan de kant te zetten of een rustplek met stevige 
zitplaatsen.

Zoals gezegd is rolstoeltoegankelijkheid maar een eerste stap. We moeten zeker ook aandacht 
hebben voor kinderen met autisme, kinderen met een mentale beperking... Elk kind moet met zijn 
broertjes, zusjes, vriendjes kunnen spelen, liefst op hetzelfde speelpleintje.

Vandaar volgende vragen aan het college:

Welke inspanningen levert de stad op vandaag om speelpleintjes toegankelijk te maken? 
Is de stad bereid om hier verder in te investeren?
Op welke manier worden kinderen en ouders hierbij betrokken?
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Antwoord

Op vraag van raadslid Astrid Destoop wordt deze interpellatie behandeld via het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden.

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie:  
Buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang wil géén extra bebouwing in groene 
stadslong

IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie:  Buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang wil géén extra bebouwing in groene stadslong

Behandeld

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Sinds de sloop van de oude fabrieksgebouwen van de textielfabriek Vetex NV in het begin van de 
jaren 2000 is de tijd niet stil blijven staan. De renovatie van het Poortgebouw, dat de thuishaven 
werd voor het Buurtwerk, maakte van de site het kloppend hart van de dichtbevolkte en diverse Sint-
Janswijk. Doorheen de jaren claimden de buurtbewoners de VTEX steeds vaker en op organisch wijze 
als ‘hun plek’. Ook de visie op consumptiegedrag, ruimtelijke ontwikkeling en architectuur 
evolueerde. De uitgangspunten van bijna 20 jaar geleden zijn daardoor vandaag niet langer geldig.

Uit de uitgebreide buurtbevraging van 20 maart over de herbestemming van de VTEX bleek dat de 
overgrote meerderheid van de buurtbewoners gewoon géén nieuwe woningen wil om zo veel 
mogelijk open en groene ruimte met sport- en spelfaciliteiten te behouden.

Daarnaast zijn er de sprekende cijfers over het overschot aan woongelegenheden, zelfs al zou de 
bevolking in Kortrijk spectaculair toenemen. Deze cijfers in combinatie met de ronkende verklaringen 
van de Schepen van ruimtelijke ordening over de ruimtelijke ordening van de toekomst doen ons 
vermoeden dat de stad het uitgangspunt van het buurtcomité niet ongenegen kan zijn. Of toch?

De buurtbewoners kregen heel snel de duidelijke boodschap van SOK en stad dat er zeker nieuwe 
wooneenheden zouden moeten komen, daarover valt niet te spreken.

Daarom volgende vragen:

1.       Wat vindt het stadsbestuur van het Plan dat door het buurtcomité wordt voorgesteld?

2.       Wat zijn de redenen om de aangehaalde argumentatie te negeren?

3.       Wat zijn de contouren waarbinnen inspraak wel mogelijk is?

4.       Hoe ziet de stad de verdere samenwerking/participatie van buurtbewoners en het comité?

5.       Wat is het vervolgtraject voor deze site?

Groen Kortrijk wil alvast een duidelijk traject waarin de buurt mee kan beslissen over de toekomst 
van deze belangrijke plek in de stad. Geen inspraak over 2 boompjes en een bankje maar echt mee 
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invulling geven aan dit gebied. Voor ons mag de ‘ruimtelijke ordening van de toekomst’ vandaag al 
starten in de praktijk.

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Wout Maddens, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR7) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

IR 8 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: De 
toekomst van groen lint zuid

IR 8 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: De toekomst van groen lint zuid

Behandeld

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Één van de uitdagingen voor de volgende legislatuur wordt een coherente invulling van het groen lint 
zuid tussen het ziekenhuis en het Don-Bosco college. Op de Gemeenteraad van februari 2016 heb ik 
daarover al een tussenkomst gedaan. Op vandaag is er deze zomer enkel een tijdelijke invulling met 
een zomerbar maar ontbreekt een globaal plan. 

Vanuit Groen zouden we graag hebben dat we dit jaar nog starten met een studieopdracht om tot 
zo’n coherente visie te komen. Er zijn heel wat mogelijke partners: Natuurpunt, het ziekenhuis, de 
nabijgelegen Kinderboerderij, de school, de stadsboerderij, het jongerenatelier,… 

Op deze plek zijn er tal van mogelijkheden dat deze partners samen zaken zouden realiseren. Maar 
zo’n samenwerking start niet vanuit het niets. Daarom willen we voorstellen om dit proces op gang 
te trekken zodat een volgende bestuursploeg snel aan de start kan met de concrete realisatie. 

 Concreet stellen we voor dat de stad zo’n studieopdracht nog dit jaar zou voorbereiden, uitschrijven 
en gunnen.

Daarom volgende vragen:

 Hoe ziet de huidige ploeg deze site evolueren (stadslandbouw? combinatie zorg en natuur? 
Natuur- en milieueducatie? zomerbars?)

 Wil de stad werk maken van een studieopdracht? Wie zijn daarin partners?

Antwoord

De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR8) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.
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Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
22:09 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
1 - 2018_GR_00207 - Juridische zaken - KMO-zone Torkonjestraat te KORTRIJK-MARKE. Overeenkomst. - Goedkeuren

1 2018_GR_00207 Juridische zaken - KMO-zone Torkonjestraat te 
KORTRIJK-MARKE. Overeenkomst. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw 
Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00091 - Marke: Site Torkonjestraat  - Overeenkomst met Leiedal - Goedkeuren
 2017_CBS_03336 - 2017/00622 - infrastructuur- en omgevingsaanlegwerken ifv de aanleg van het 

bedrijventerrein Torkonjestraat Marke - Advies

Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 12.11.2012 de samenwerkingsovereenkomst met NV Koramic 
Real Estate, NV Korimco en intercommunale Leiedal inzake het geheel project Torkonjestraat goed. 
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De samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de intercommunale Leiedal instaat voor de realisatie 
van de KMO-zone Torkonjestraat.

In zitting van 13.03.2017 keurde de gemeenteraad dan de overeenkomst met Leiedal inzake de 
aanstelling van het ontwerpteam publieke ruimte goed.

Op 05.06.2018 verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vergunning aan de 
intercommunale Leiedal voor het effectief uitvoeren van de infrastructuurwerken voor de realisatie 
van de KMO-zone.

Naar aanleiding van het afleveren van de vergunning dient nu een realisatieovereenkomst tussen de 
intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk afgesloten te worden.

Argumentatie
De belangrijkste bepalingen van de, af te sluiten, overeenkomst zijn de volgende:

 infrastructuurwerken,

Leiedal staat in voor de ontwikkeling van de KMO-zone en de aanleg van de groencorridor.

De kosten voor de aanleg van riolering, wegenis en groen zijn ten laste van de 
intercommunale Leiedal. De wetgeving op de overheidsopdrachten zal door de intercommunale 
Leiedal nageleefd worden en de stad zal ingelicht worden van de verschillende stappen in de te 
volgen procedure. De stad dient ook akkoord te gaan met het tracé van de wegenis, van de beken en 
grachten, riolering alsook het ontwerp.

 nutsleidingen,

De intercommunale Leiedal zorgt voor de planning, de coördinatie en het aanleggen van de 
nutsleidingen. De bestekken worden ter goedkeuring aan de stad voorgelegd en de stad zal 
regelmatig ingelicht worden over het verloop der werken.

 bewegwijzering,

De intercommunale Leiedal zal instaan, en ook de hiermee gepaard gaande kosten ten laste 
nemen, voor de plaatsing van de signalisatieborden intern op het bedrijventerrein en de individuele 
naamaanduiding van de bedrijven. De stad staat in voor de plaatsing en/of de aanvraag tot 
bewegwijzering naar de zone op de lokale en bovenlokale wegen, dit rekening houdend met de 
bestaande reglementering.

 oplevering en overdracht,

De stad zal uitgenodigd worden bij de voorlopige en definitieve oplevering van de diverse werken. 
Tot op het moment van het verlijden van de akte tot kosteloze grondafstand staat de 
intercommunale Leiedal in voor het onderhoud van de over te dragen gronden en zal ook de 
volledige verantwoordelijkheid voor deze gronden op zich nemen. De stad zal van zijn kant het 
nodige doen om de akte tot afstand ten spoedigste te verlijden, na hiervoor een vraag van de 
intercommunale Leiedal ontvangen te hebben.

 bedrijventerreinmanagement,



20/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De intercommunale Leiedal heeft de intentie om een vorm van bedrijventerreinmanagement te 
organiseren. Onder dit management vallen onder meer het sturen van de inrichting en het beheer 
van het bedrijventerrein met als doel het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van 
openbare en private ruimte. Daar op heden onvoldoende elementen gekend zijn, kan nog geen 
systeem in concreto uitgewerkt worden, de concrete invulling van dit bedrijventerreinmanagement 
zal nog in samenspraak met de stad vastgelegd worden.

 coördinatieafspraken inzake de bedrijfsvestigingen,

De intercommunale Leiedal stelt in samenspraak met de stad de contractuele 
inplantingsvoorschriften op die aan de kopers opgelegd zullen worden. De stad verbindt er zich toe 
om bij ieder bouwvergunningsdossier van private bedrijven advies in te winnen bij de 
intercommunale Leiedal.

In de loop van de ontwikkeling zal de intercommunale Leiedal alle aanvragen tot vestiging noteren. 
De stad van haar kant zal de aanvragen die bij haar diensten terechtkomen overmaken aan de 
intercommunale Leiedal of de coördinaten van de geïnteresseerden aan de intercommunale Leiedal 
bezorgen.

 aanduiding intercommunale Leiedal als begunstigde overeenkomstig het decreet ruimtelijke 
economie,

In het kader van het decreet ruimtelijke economie van 13.07.2012 wordt de stad in tweede rangorde 
aangeduid als begunstigde van een recht van terugkoop/wederovername indien bepaalde 
voorwaarden niet nageleefd zouden worden. In concreto wil dit zeggen dat iedere doorverkoop of 
overdracht van een perceel de voorafgaandelijke toestemming van de stad dient te genieten. Om de 
administratieve formaliteiten echter tot een minimum te beperken wordt de intercommunale Leiedal 
in plaats van de stad aangeduid als begunstigde conform artikel 27§2 van het decreet ruimtelijke 
economie.

 solidariteitsbijdrage en trekkingsrecht,

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van intercommunale Leiedal van 28.03.2014 
en 27.02.2015 wordt voor de ontwikkeling van KMO-zone Torkonjestraat een solidariteitsbijdrage 
gevraagd door de intercommunale Leiedal. De solidariteitsbijdrage is een bijdrage in de realisatiekost 
van bedrijventerreinen en dient als volgt betaald te worden:

 1/3 van de bijdrage is te betalen binnen de 30 dagen na de voorlopige oplevering van de 
infrastructuurwerken,

 2/3 van de bijdrage kan naar keuze van de stad in verschillende schijven betaald worden. 
Indien het volledige saldo betaald wordt binnen het jaar na de voorlopige oplevering dan is 
er geen toerekening van intrestlasten. Bij latere betalingen, al dan niet in verschillende 
schijven, is er telkens proportionele toerekening van de intrestlasten vanaf de datum van 
voorlopige oplevering + 1 jaar. De toerekening gebeurt op basis van de intrestvoet van de 
lening die aangegaan is voor de realisatie van het bedrijventerrein of de gemiddelde 
intrestvoet bij verschillende leningen. Het volledig saldo moet uiterlijk 5 jaar na de voorlopige 
oplevering zijn betaald.
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Conform de beslissing van de raad van bestuur dd. 27.02.2015 van de intercommunale Leiedal werd 
voorzien in een 'trekkingsrecht' voor de stad. Dit trekkingsrecht houdt in dat 50% van de betaalde 
bijdrage, na volstorting van de volledige solidariteitsbijdrage, gereserveerd blijft voor de 
gemeente. De stad kan het trekkingsrecht aanwenden voor de realisatie van een (deel) project dat 
past binnen de krachtlijnen van het beleidsplan van Leiedal, dit voor regionale - en/of reconversie- en 
ontwikkelingsprojecten. Het (deel) project moet een minimale schaal hebben en het opgevraagde 
deel van het trekkingsrecht moet daartoe minimaal 25.000,00 euro bedragen. Het trekkingsrecht kan 
niet aangewend worden voor de 'klassieke' betaalde opdrachten die vallen onder de exclusiviteiten 
(vb. opstellen van een RUP). Intercommunale Leiedal dient uitvoerder te zijn of een belangrijke 
betrokken partij bij de uitvoering. Bij twijfel oordeelt de raad van bestuur van de intercommunale 
Leiedal of een voorgesteld project voldoet aan de voorwaarden om het trekkingsrecht aan te 
wenden.

Voor de uitbreiding van de KMO-zone bedraagt de voorziene solidariteitsbijdrage ten laste van de 
stad Kortrijk 196.490,00 euro.

 vergoeding door intercommunale Leiedal aan de stad,

Net zoals bij andere overeenkomsten die uitvoering geven aan een stedenbouwkundige vergunning 
wordt gevraagd aan de intercommunale Leiedal om een forfaitaire vergoeding van 1% van de 
afrekeningskostprijs der uit te voeren riolerings- en wegeniswerken (exclusief BTW), met een 
maximum van 12.500,00 euro, te betalen. Deze vergoeding is verschuldigd voor het administratief 
werk verbonden aan de uitwerking van de overeenkomst en anderzijds de prestaties verricht voor de 
coördinatie van de werken en het nazicht op de degelijkheid en volledigheid van de uitvoering ervan 
door stadsmedewerkers.

 waarborg leningen.

Voor het bedrijventerrein Torkonjestraat is er reeds een lening afgesloten voor de verwerving van de 
nodige gronden. Deze lening is reeds gewaarborgd door de stad (gemeenteraadsbeslissing van 
10.06.2013). Voor de infrastructuurwerken wordt er geen lening afgesloten en is dan ook geen 
bijkomende borgstelling door de stad vereist.

Gezien de wederzijdse engagementen komt het aan de gemeenteraad toe om de overeenkomst met 
Leiedal inzake de realisatie van de KMO-zone TORKONJESTRAAT goed te keuren.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

2021/GBB-CBS/0590-00/6640000/IE-14 : De intercommunale Leiedal vraagt een bijdrage van 
196.490,00, als solidariteitsbijdrage, voor de realisatie van het bedrijventerrein TORKONJESTRAAT.

2021/GBB-CBS/0200-00/2240007/IE-14: De intercommunale Leiedal op haar beurt is 1% 
verschuldigd van de afrekeningskostprijs der uit te voeren riolerings-en wegeniswerken (exclusief 
BTW), met een maximum van twaalfduizend vijfhonderd euro (12 500 EUR).
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Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 26 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt :

24 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, L. Lybeer, P. Jolie, J. de 
Béthune, C. Depuydt, H. Vanhoenacker, C. Waelkens.

2 nee-stemmen :  D. Wemel, M. Vandemaele.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

in te stemmen met de overeenkomst, af te sluiten met de intercommunale Leiedal, in het kader van 
de infrastructuurwerken ter ontwikkeling van de KMO-zone TORKONJESTRAAT, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen

 verslag RvB Leiedal 28.03.2014.pdf
 verslag RvB Leiedal 27.02.2015.pdf
 samenwerkingsovereenkomst 12.06.2013.pdf
 stedenbouwkundige vergunning.pdf
 realisatieovereenkomst.pdf
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Overeenkomst tussen Kortrijk en Leiedal voor de ontwikkeling van de KMO-

zone Torkonjestraat  

 

Tussen 

 

Intercommunale Leiedal, Publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van 

een dienstverlenende vereniging, met ondernemingsnummer 0205.350.681, met zetel te 

8500 Kortrijk, President Kennedypark 10, hierbij vertegenwoordigd door de heer Filip 

Vanhaverbeke, algemeen directeur en de heer Koen Byttebier, voorzitter van de Raad van 

Bestuur, hierna "Leiedal" genoemd. 

 

En 

 

De stad Kortrijk, hier vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw Nathalie Desmet, 

respectievelijk burgemeester en algemeen directeur, handelende in hun hoedanigheid in 

toepassing van artikel 182 van het  gemeentedecreet en verder in uitvoering van een 

beslissing van de gemeenteraad van XXXXXXXXXXXXX. 

Hierna “Stad” genoemd. 

 

en waarbij Leiedal en de Stad gezamenlijk "Partijen" worden genoemd. 

 

 

Wordt voorafgaandelijk het volgende uiteengezet  

 

Leiedal is eigenaar van een aantal gronden gelegen op het grondgebied van Kortrijk, 

deelgemeente Marke, gelegen langs de Torkonjestraat.  

 

De Stad is eveneens eigenaar van een aantal gronden gelegen op het grondgebied van 

Kortrijk, deelgemeente Marke, langs de Torkonjestraat.  

 

Leiedal en Stad hebben samen met Koramic Real Estate NV en Korimco NV, die eigenaar zijn 

van een aantal aanpalende gronden, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op 12 juni 

2013; hierna “Samenwerkingsovereenkomst”. 
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De afspraken voor de samenwerking tussen Leiedal, Stad, Koramic Real Estate NV en Korimco 

NV, omtrent de ontwikkeling van de volledige site werden opgenomen in deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  

 

Terzelfde tijd sloot Leiedal met Koramic Real Estate NV en met Korimco NV een 

raamovereenkomst af, hierna “Raamovereenkomst”, waarbij de realisatie van het 

bedrijventerrein werd losgekoppeld van de realisatie van het woonproject.  

 

Voor de site is een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgesteld, genaamd RUP 7.1. 

Marke-Torkonjestraat, en definitief vastgesteld op 19 juni 2014. Leiedal – staat conform de 

gemaakte afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst en de Raamovereenkomst – in voor 

de ontwikkeling van de KMO-zone en de aanleg van de Groencorridor, ook wel Decauvillepark 

genaamd. 

 

Middels huidige overeenkomst wensen Partijen de verhouding tussen de Stad en Leiedal met 

het oog op de ontwikkeling van het bedrijventerrein, inclusief de aanleg van de Groencorridor 

vast te leggen, onder meer met betrekking tot de coördinatie van de infrastructuurwerken, het 

bedrijventerreinmanagement, de solidariteitsbijdrage,... . 

  

En wordt het volgende overeengekomen 

 

1 Infrastructuurwerken en uitrusting 

1.1 Infrastructuurwerken 

Leiedal staat in voor de ontwikkeling van de KMO-zone en de aanleg van de Groencorridor op 

de site gelegen aan de Torkonjestraat te Marke.  

 

Om de zone bouwrijp te maken dienen hiervoor in eerste instantie infrastructuurwerken te 

worden uitgevoerd.  

 

Het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg wordt opgemaakt 

door het studiebureau Sweco Belgium NV uit Brugge samen met Cluster Landschap en 

Stedenbouw uit Antwerpen in opdracht en voor rekening van Leiedal.  

 

Vooraleer de overheidsopdrachten procedure voor deze werken te starten, moet het tracé van 

de wegenis, van de beken en grachten, riolering alsook het ontwerp door de Stad 

goedgekeurd worden.  In het lastenboek wordt alle reglementering opgenomen die van 

toepassing is op overheidsopdrachten voor gelijkaardige werken. 
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Na goedkeuring door de Stad, zal Leiedal optreden als opdrachtgevend bestuur voor de 

organisatie van de open procedure en de uitvoering van de werken. De Stad zal naar de 

opening van de offertes worden uitgenodigd. 

 

Het sluiten van de opdracht-overeenkomst tussen Leiedal en aannemer is onderworpen aan de 

voorafgaande goedkeuring door de stad.  

De Stad zal regelmatig ingelicht worden over het verloop der werken.  

 

De kosten voor de aanleg van riolering, wegenis en groen zijn ten laste van Leiedal.   

 

Leiedal verleent aan de vertegenwoordigers van de Stad de toelating om de uitvoering van de 

werken te volgen en geeft hen inzage in alle documenten die op deze uitvoering betrekking 

hebben.  Eveneens kan de Stad, met het oog op de toekomstige opname in het openbaar 

domein, wijzigingen en/of aanvullingen voorstellen. In de mate dat deze voorstellen 

verenigbaar zijn met de bepalingen van de lopende overheidsopdracht kunnen deze 

wijzigingen en/of aanvullingen in overweging worden genomen.  

 

Boeten en/of prijsverminderingen wegens onvoldoende uitvoering komen ten goede van de 

Stad. 

1.2 Nutsleidingen 

Leiedal zorgt voor de planning, de coördinatie en het aanleggen van de nutsleidingen in 

overleg met de betrokken maatschappijen en voor zover deze gecombineerd kunnen worden 

met de voorziene wegenis- en rioleringswerken. 

 

De bestekken voor nutsvoorzieningen zullen aan de Stad ter goedkeuring worden voorgelegd.  

 

De Stad zal regelmatig ingelicht worden over het verloop der werken.  

 

Leiedal verleent aan de vertegenwoordigers van de Stad de toelating om de uitvoering van de 

werken te volgen en geeft hen inzage in alle documenten die op deze uitvoering betrekking 

hebben.  Eveneens kan de Stad, met het oog op de toekomstige opname in het openbaar 

domein, wijzigingen en/of aanvullingen voorstellen. In de mate dat deze voorstellen 

verenigbaar zijn met de bepalingen van de lopende overheidsopdracht kunnen deze 

wijzigingen en/of aanvullingen in overweging worden genomen.  

1.3 Bewegwijzering   

Leiedal staat op haar kosten in voor de plaatsing van de signalisatieborden intern op het 

bedrijventerrein aan de Torkonjestraat en de individuele naamaanduiding van de bedrijven. 
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De Stad staat in voor de plaatsing en/of aanvraag tot bewegwijzering naar de zone, op de 

lokale en bovenlokale wegen, conform de toepasselijke reglementering. 

2 Oplevering en overdracht 

Leiedal zal de Stad uitnodigen om aanwezig te zijn bij de voorlopige en de definitieve 

oplevering van de diverse werken.  De voorlopige en definitieve oplevering worden geacht 

tegensprekelijk te zijn indien op de vastgestelde datum en uur geen vertegenwoordiger van de 

Stad aanwezig was zonder daartoe voldoende vooraf schriftelijk te hebben verwittigd.  

 

De Stad staat in voor het onderhoud van de als openbaar domein uitgeruste gronden (gronden 

en meegaande riolen, wegenis, groen- en waterbuffer, fiets- en wandelpaden, en de overige 

voorzieningen) vanaf het verlijden van de akte afstand door Leiedal aan de Stad van deze 

gronden.   

 

Tot op het moment van het verlijden van de akte overdracht openbaar domein neemt Leiedal, 

met betrekking tot de infrastructuur en ter volledige ontlasting van de Stad, alle 

verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 1382 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek en ook deze uit hoofde van de bepalingen van artikel 544 van het 

Burgerlijk Wetboek – vrijwaringsbeding – op. Anderzijds zal de Stad al het nodige doen om de 

akte tot overdracht openbaar domein ten spoedigste te verlijden, na hiervoor een vraag van 

Leiedal ontvangen te hebben. 

3 Bedrijventerreinmanagement 

In functie van het verkrijgen en behouden van een kwaliteitsvol bedrijventerrein, heeft Leiedal 

de intentie om een vorm van bedrijventerreinmanagement te organiseren voor het 

bedrijventerrein aan de Torkonjestraat.  Onder “bedrijventerreinmanagement” wordt onder 

meer verstaan het sturen van inrichting en beheer van een bedrijventerrein, met als doel het 

verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van openbare en private ruimte. 

Op dit moment zijn niet alle elementen gekend om een reeds een systeem in concreto uit te 

werken. Zodra informatie beschikbaar is, zal Leiedal een systeem uitwerken in samenspraak 

met de Stad waarbij onder meer het pakket, de modaliteiten en de eventuele bijdrages van de 

verschillende partijen (Stad, Leiedal, bedrijven) zullen worden afgesproken en vastgelegd. 

 

In de verbintenissen met de gevestigde bedrijven zal dit systeem dan op een juridisch 

afdwingbare manier worden vastgelegd. 
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4 Coördinatieafspraken inzake de bedrijfsvestigingen 

4.1 Contractuele inplantingsvoorschriften  

Leiedal stelt in samenspraak met de Stad de contractuele inplantingsvoorschriften op die aan 

de kopers worden opgelegd aanvullend aan de stedenbouwkundige voorschriften zoals 

voorzien in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.   

 

De (bouw- of omgevings-)vergunningsdossiers van de private bedrijven worden behandeld 

door de Stad. De Stad zal hierbij evenwel telkens het advies inwinnen van Leiedal. 

4.2 Aanvragen tot vestiging 

In de loop van de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Torkonjestraat noteert Leiedal 

alle aanvragen tot vestiging.  De Stad zal de aanvragen die bij haar diensten terechtkomen 

overmaken aan Leiedal of de coördinaten van de geïnteresseerden aan Leiedal bezorgen.    

Leiedal zal bij de opstart van de verkopen de Stad raadplegen omtrent de aanvragen tot 

vestiging.  

5 Aanduiding Leiedal als begunstigde overeenkomstig decreet ruimtelijke economie  

In het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 is bij de realisatie van bedrijventerreinen 

een recht van terugkoop/wederovername voorzien.  Dit recht biedt de mogelijkheid de 

gronden en opstallen “terug te nemen” indien bepaalde voorwaarden niet nageleefd worden.  

Naast de verkoper (in dit geval Leiedal) van gronden of verlener van de erfpacht/ 

opstalrechten, wordt ook de Stad aangeduid als begunstigde van het recht van terugkoop/ 

wederovername.  Dit weliswaar in tweede orde.  

Deze bepaling houdt in concreto in dat iedere doorverkoop of overdracht van een perceel op 

het bedrijventerrein afhankelijk is van de voorafgaandelijke toestemming van de verkoper en 

de Stad.     

Om de administratieve formaliteiten voor de gemeenten en de kopers/opstalnemers evenwel 

tot een minimum te beperken voorziet het decreet uitdrukkelijk, de mogelijkheid om het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband, in casu Leiedal aan te wijzen als begunstigde in 

plaats van de Stad.   

 

Voor wat betreft het bedrijventerrein aan de Torkonjestraat is de Stad akkoord om hierbij 

Leiedal aan te wijzen als begunstigde van het recht van terugkoop/wederovername, 

overeenkomstig art 27§2 van het decreet. 
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6 Algemene bepalingen  

6.1 Solidariteitsbijdrage 

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal van 28 maart 2014 en 27 

februari 2015, zal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Torkonjestraat aan de 

Stad een bijdrage gevraagd worden van 2 euro per m² bruto, te indexeren met de index der 

consumptieprijzen vanaf 1 januari 2015, hierna genoemd “Bijdrage”.  

Leiedal zal de Bijdrage aan de Stad factureren en de Stad verbindt zich ertoe om de Bijdrage 

aan Leiedal te betalen. De niet geïndexeerde bijdrage bedraagt voor Torkonjestraat 98.245 m² 

aan € 2/m², zijnde 196.490,00 euro.  

 

Het facturatieschema voor de solidariteitsbijdrage is als volgt: 

• 1/3 van de bijdrage is te betalen binnen de 30 dagen na de voorlopige oplevering van de 

wegenis- en rioleringswerken 

• 2/3 van de bijdrage kan naar keuze van de Stad in verschillende schijven betaald worden. 

Indien het volledige saldo betaald wordt binnen het jaar na de voorlopige oplevering dan is 

er geen toerekening van intrestlasten. Bij latere betalingen, al dan niet in verschillende 

schijven, is er telkens proportionele toerekening van de intrestlasten vanaf de datum van 

voorlopige oplevering + 1 jaar. De toerekening gebeurt op basis van de intrestvoet van de 

lening die aangegaan is voor de realisatie van Torkonjestraat of de gemiddelde intrestvoet 

bij verschillende leningen. Het volledige saldo dient uiterlijk 5 jaar na de voorlopige 

oplevering zijn betaald.  

 

Een deel van de Bijdrage wordt voor de Stad gereserveerd, hierna “Trekkingsrecht” genoemd. 

Hierbij worden volgende principes gehanteerd: 

 

• Het Trekkingsrecht betreft 50 procent van de door de Stad te betalen Bijdrage, éénmaal 

volledig gestort en blijft gereserveerd voor de gemeente.  

• De Stad kan het Trekkingsrecht aanwenden voor de realisatie van een (deel)project dat 

past binnen de krachtlijnen van het beleidsplan van Leiedal. Dit voor regionale – en/of 

reconversie- en ontwikkelingsprojecten.  Voorbeelden zijn projecten die streekgericht zijn, 

kernversterking, inbreiding, reconversie of hergebruik beogen.   

• Dit (deel) project moet een minimale schaal hebben en het opgevraagde deel van het 

Trekkingsrecht moet daartoe minimaal 25.000 euro bedragen.  

• Het Trekkingsrecht kan niet aangewend worden voor de “klassieke” betaalde opdrachten 

die vallen onder de exclusiviteiten (vb. opstellen van een RUP).  

• Leiedal dient uitvoerder te zijn of een belangrijke betrokken partij bij de uitvoering. 

• Bij twijfel oordeelt de raad van bestuur van Leiedal of een voorgesteld project voldoet aan 

de voorwaarden om het Trekkingsrecht aan te wenden. 
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6.2 Vergoeding door Leiedal aan de Stad 

Leiedal verbindt er zich toe om te betalen aan de stad een forfaitair bedrag van 1% van de 

afrekeningskostprijs der uit te voeren riolerings- en wegeniswerken (exclusief BTW), met een 

maximum van twaalfduizend vijfhonderd euro (12 500 EUR), dit als vergoeding voor enerzijds 

het administratief werk verbonden aan de uitwerking van de overeenkomst en anderzijds de 

prestaties verricht voor de coördinatie van de werken en het nazicht op de degelijkheid en 

volledigheid van de uitvoering ervan. 

6.3 Betalingsmodaliteiten tussen Stad en Leiedal 

Alle opgevraagde bedragen, zowel voor de werken en erelonen als voor de solidariteitsbijdrage 

en de vergoeding door Leiedal aan de Stad, worden vereffend door storting binnen de  

30 kalenderdagen na opvraging. 

7 Overleg en afstemming 

De ontwikkeling van Torkonjestraat is een complex dossier dat slechts kan slagen als het in 

zijn ruimere context wordt bekeken. Niettemin het dossier reeds grondig is voorbereid en 

uitgewerkt bestaat de kans dat tijdens de realisatie onduidelijkheden opduiken en/of 

problemen zich voordoen.  Om tot een goede en snelle oplossing te komen zal een goede 

afstemming noodzakelijk zijn. Partijen verklaren in het kader van het project dan ook 

maximaal met elkaar te overleggen en af te stemmen. In dit project is Leiedal projectleider, 

gezien Leiedal het financieel risico draagt.  De eindbeslissing ligt bij de raad van bestuur van 

Leiedal. 

 

Bij de start van het project geeft de Stad alle relevante juridische en beleidsmatige kaders 

door aan de projectleider. We denken hierbij aan: beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen, 

rups, parkeernormen, groennormen… 

 

Indien tijdens de loop van het project nieuwe beleidskaders ontwikkeld worden (bij Leiedal, 

Stad, andere overheden) of bestaande gewijzigd worden, wordt tijdig overlegd of dit gevolgen 

heeft voor het project en wat de nodige aanpassingen zijn. De voortgang van het project kan 

niet afhankelijk gesteld worden van nog te ontwikkelen beleidskaders.  

8 Stuurgroep 

Zoals afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst zullen Partijen op afroep door één van beide, 

een stuurgroep organiseren, waartoe alle Partijen, alsook Koramic Real Estate NV en Korimco NV, 

worden uitgenodigd, alsook eventuele externe experten of belanghebbenden om de evolutie van het 

project, de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, de Raamovereenkomst, deze 

Overeenkomst, problemen of knelpunten, … te bespreken.  
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9 Waarborg leningen 

De stad staat principieel borg voor de leningen die worden afgesloten inzake de verwervingen en de 

infrastructuurwerken, dit in de mate dat Leiedal effectief een leningsovereenkomst afsluit. Voor het 

bedrijventerrein Torkonjestraat is er reeds een lening afgesloten voor de verwerving, deze lening is 

gewaarborgd door de Stad, zie de gemeenteraadsbeslissing van 10 juni 2013. Voor de 

infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein Torkonjestraat wordt er geen lening afgesloten door 

Leiedal en is een bijkomende borgstelling door de Stad dan ook niet vereist 

 

_______________________________________________________________________ 

Opgemaakt in twee originele exemplaren te Kortrijk op ……………………………………… 2018. 

 

Iedere partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

Voor de Stad Kortrijk      Voor de Intercommunale Leiedal 

 

 

 

 

 

Nathalie Desmet Vincent Van Quickenborne  Filip Vanhaverbeke Koen Byttebier 

Algemeen Directeur Burgemeester    Algemeen directeur Voorzitter 
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22:10 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:11 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:11 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:11 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:11 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
22:11 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:11 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:11 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:11 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:11 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:11 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:11 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
22:11 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
2 - 2018_GR_00164 - Immobiliën (2017/011) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK-HEULE- Magerstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

2 2018_GR_00164 Immobiliën (2017/011) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK-HEULE- Magerstraat om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer 
Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw 
Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de consoorten Vanhaesebrouck werd op 04.10.1993 een eenzijdige verbintenis ondertekend. Deze 
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eenzijdige verbintenis voorziet in artikel 1 de kosteloze grondafstand van een strook grond aan de 
Magerstraat te KORTRIJK-HEULE aan de stad.

Op heden is het wenselijk om de strook grond effectief te verwerven. De strook grond is van belang in het 
kader van een eventuele heraanleg van de wegenis ter hoogte van het betrokken perceel aan de 
Magerstraat te KORTRIJK-HEULE. Met brief dd. 17 juli 2017 werd dan ook aan de huidige eigenaars (de 
heer Vanhaesebrouck Lucien, Vanhaesebrouck Joseph, Vanhaesebrouck Frans, Vanhaesebrouck 
Godelieve, Vanhaesebrouck Annie, Vanhaesebrouck Thérèse, Claerbout Marc, Claerbout Lieven, 
Pannecoucke Hilde, Claerbout Guido, Claerbout Véronique en Claerbout Ghislain) gevraagd om het nodige 
te doen tot realisatie van de kosteloze grondafstand.

Door de grondeigenaars werd notaris Kurt Vuylsteke voor opmaak van de ontwerpakte aangesteld.

Argumentatie
Door notaris Kurt Vuylsteke werd een ontwerpakte tot kosteloze grondafstand opgemaakt. Het betreft 
meer bepaald de kosteloze overname van een stuk grond gelegen aan de Magerstraat, kadastraal gekend 
8e afdeling, sectie B, nummer 335G P0000, met een oppervlakte van 49 ca.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de tekst van de ontwerpakte goed te keuren.

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

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 49 ca grond, kadastraal 
gekend 8e afdeling, sectie B, nummer 335G P0000, gelegen aan de Magerstraat te KORTRIJK-HEULE, 
jegens Vanhaesebrouck Lucien, Vanhaesebrouck Joseph, Vanhaesebrouck Frans, Vanhaesebrouck 
Godelieve, Vanhaesebrouck Annie, Vanhaesebrouck Thérèse, Claerbout Marc, Claerbout Lieven, 
Pannecoucke Hilde, Claerbout Guido, Claerbout Véronique en Claerbout Ghislain, om reden van openbaar 
nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad.

Bijlagen
 kadaster.pdf
 eenzijdige verbintenis.pdf
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 ontwerpakte.pdf



 

 1 

In het jaar tweeduizendachttien 
Op   
Voor Ons, Meester Kurt Vuylsteke, Notaris met standplaats te Kuurne. 
ZIJN VERSCHENEN 
A. 
1/ de Heer VANHAESEBROUCK Lucien Michel, geboren te Heule op 
vijftien januari negentienhonderdachtentwintig, (rijksregister nummer: 
28.01.15-001.47), echtgenoot van mevrouw VERVAQUE Yolande, 
geboren te Geluwe op vijf september negentienhonderdveertig, wonend 
te 8940 Wervik, Menenstraat 21.  
Hij verklaart gehuwd te zijn te Geluwe op vierentwintig december 
negentienhonderdachtenzestig onder het stelsel van de scheiding van 
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Ferdinand 
Maertens, alsdan te Geluwe op elf december 
negentienhonderdachtenzestig, gewijzigd blijkens akte verleden voor 
notaris Dirk Dewaele, te Geluwe/Wervik, op acht juni 
tweeduizendennegen, houdende kleine wijziging, zonder vereffening 
van het stelsel, sindsdien ongewijzigd tot op heden, zoals hij verklaart. 
2/ de Heer VANHAESEBROUCK Joseph Daniel, geboren te Heule op 
achttien maart negentienhonderdnegenentwintig, (rijksregister nummer : 
29.03.18-189.95), echtgenoot van mevrouw MONTEYNE Astrid, 
geboren te Heule op vijf december negentienhonderd vijfendertig, 
wonend te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 48.  
Hij verklaart gehuwd te zijn te Heule op één oktober 
negentienhonderdzevenenvijftig onder het wettelijke stelsel, bij gebrek 
aan een huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals hij verklaart. 
3/ de Heer VANHAESEBROUCK Frans Jacques, geboren te Heule op 
zeventien juni negentienhonderddertig, (rijksregister nummer: 30.06.17-
163.96), echtgenoot van mevrouw VANCRAEYNEST Aline Godelieve, 
geboren te Heule op dertien juli negentienhonderdtweeëndertig, wonend 
te 8501 Kortrijk (Heule), Groenestraat 43. 
Hij verklaart gehuwd te zijn te Heule op dertig juli 
negentienhonderdzevenenvijftig onder het wettelijke stelsel, bij gebrek 
aan een huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals hij verklaart. 
4/ Mevrouw VANHAESEBROUCK Godelieve Josephine, geboren te 
Heule op twaalf juli negentienhonderdzevenendertig, (rijksregister 
nummer: 37.07.12-266.06), weduwe van de heer Gabriel SOETAERT, 
wonend te 8501 Kortrijk (Heule), Hoogweide 28.   
5/ Mevrouw VANHAESEBROUCK Annie Josephine, geboren te 
Kortrijk op negentien maart negentienhonderdveertig, (rijksregister 
nummer: 40.03.19-142.52), echtgenote van de heer Willy VANRAES, 
geboren te Menen op zevenentwintig oktober 
negentienhonderdachtendertig wonend te 8501 Kortrijk (Heule), 
Magerstraat 47 
Zij verklaart gehuwd te zijn te Heule op negenentwintig juli 
negentienhonderdzesenzestig onder het stelsel van de gemeenschap 
van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean De 
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Witte, alsdan te Kortrijk, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris 
Christian Lambrecht, notaris te Kortrijk/Heule op zevenentwintig 
augustus tweeduizendendertien, houdende kleine wijziging, zonder ver-
effening van het stelsel, sindsdien ongewijzigd tot op heden, zoals zij 
verklaart. 
6/ Mevrouw VANHAESEBROUCK Thérèse Marie Annie, geboren te 
Kortrijk op dertien oktober negentienhonderdnegenenveertig, 
(rijksregister nummer: 49.10.13-162.62), echtgenote van de heer 
GHEKIERE Luc, geboren te Heule op dertig oktober 
negentienhonderdnegenenveertig, wonend te 3360 Bierbeek, 
Hoogstraat 4. 
Zij verklaart gehuwd te zijn te Heule op zesentwintig april 
negentienhonderdtweeënzeventig onder het stelsel van de 
gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor 
notaris Lambrecht Paul-Godfried, alsdan te Heule op vierentwintig april 
negentienhonderdtweeënzeventig, gewijzigd blijkens akte verleden voor 
notaris Denis Deckers, geassocieerd notaris te Brussel op negen juli 
tweeduizendenacht, houdende kleine wijziging, zonder vereffening van 
het stelsel, sindsdien ongewijzigd tot op heden, zoals zij verklaart. 
7/ de Heer CLAERBOUT Marc Valère J, $ongehuwd, geboren te 
Kortrijk op vijfentwintig september negentienhonderdzestig, (rijksregister 
nummer: 60.09.25-165.20), wonend te 8560 Wevelgem, Heulekouter 
50.   
8/ de Heer CLAERBOUT Lieven Raphaël, geboren te Kortrijk op 
zevenentwintig augustus negentienhonderdtweeënzestig, (rijksregister 
nummer: 62.08.27-177.80) en zijn echtgenote Mevrouw 
PANNECOUCKE Hilde Julia, geboren te Kortrijk op zestien maart 
negentienhonderddrieënzestig, (rijksregister nummer: 63.03.16-300.79), 
samenwonend te 8530 Harelbeke, Steenbrugstraat 216. 
Zij verklaren gehuwd te zijn te Harelbeke op dertien juli 
negentienhonderdvierentachtig onder het stelsel van de algemene 
gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Maelfait 
Frederic te Harelbeke op dertien juli negentienhonderdvierentachtig, tot 
op heden ongewijzigd, zoals zij verklaren. 
9/ de Heer CLAERBOUT Guido Lucien, geboren te Kortrijk op 
negentien oktober negentienhonderdvierenzestig, (rijksregister nummer:  
64.10.19-219.43), echtgenoot van mevrouw LOUIS Bregit, geboren te 
Waregem op dertig oktober negentienhonderdvierenzestig, wonend te 
8560 Wevelgem, Vierschaarstraat 16. 
Hij verklaart gehuwd te zijn te Ledegem op tien augustus 
negentienhonderdnegentig onder het wettelijke stelsel, bij gebrek aan 
een huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals hij verklaart. 
10/ Mevrouw CLAERBOUT Véronique Annie, geboren te Kortrijk op elf 
februari negentienhonderdzevenenzestig, (rijksregister nummer: 
67.02.11-174.44), echtgenoot van Heer LEFEVRE Karl, geboren te 
Kortrijk op vijftien april negentienhonderdvierenzestig, wonend te 8501 
Kortrijk (Bissegem), Dotterbloemstraat 7. 

35/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 3 

Zij verklaart gehuwd te zijn te Kortrijk op tweeëntwintig maart 
negentienhonderdéénennegentig onder het wettelijke stelsel, bij gebrek 
aan een huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals zij verklaart. 
11/ de Heer CLAERBOUT Ghislain Joseph, geboren te Kortrijk op 
zeven juni negentienhonderdnegenenzestig, (rijksregister nummer: 
69.06.07-217.94), echtgenoot van mevrouw BOUDRINGHIEN Petra 
Annie, geboren te Kortrijk op zeven juni 
negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 8570 Anzegem, Lange 
Winterstraat 7.  
Hij verklaart gehuwd te zijn te Anzegem op twintig mei 
negentienhonderdachtennegentig  
Hierna genoemd "de overdrager" 
B. DE STAD KORTRIJK, alhier vertegenwoordigd door de gemeente-
raad, voor hetwelk optreden: 
- de heer LOMBAERTS Piet Joris Maria Willem (rijksregisternummer 
62.10.24-439.19), geboren te Gent op 24 oktober 1962, wonende te 
8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 64, handelend in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de gemeenteraad, en, 
- Mevrouw DESMET Nathalie Nadine (rijksregisternummer 75.10.19-
004.04), geboren te Kortrijk op 19 oktober 1975, wonende te 8530 
Harelbeke, Vlaanderenlaan 69, handelend in haar hoedanigheid van 
algemeen directeur, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid, in uitvoering van artikel 182 
van het gemeentedecreet , hiertoe gemachtigd ingevolge beslissing van 
de gemeenteraad van elf september tweeduizendenzeventien, welke 
beslissing door de toeziende overheid binnen de wettelijke termijn noch 
geschorst noch vernietigd werd. 
Hierna genoemd "de overneemster" 
I. BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN. 
Alle verschijnende partijen, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot 
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet 
het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daar-
toe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve 
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, of andere be-
kwaamheidsbeperkende maatregelen of gebeurtenissen. 
II. OVERDRACHT. 
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed over te dragen aan 
de overneemster onder de hierna volgende voorwaarden. 
III. BESCHRIJVING VAN HET GOED. 

STAD KORTRIJK – achtste afdeling - Heule 
Een perceel bouwland, gelegen volgens kadaster Magerstraat, 
kadastraal bekend te Kortrijk, achtste afdeling, sectie B, volgens titel 
deel van nummers 335A en 336B en thans kadastraal bekend als 
nummer 0335GP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 
negenenveertig centiare (49ca). 
IV. OORSPRONG VAN EIGENDOM. 
Voorschreven goed behoorde oorspronkelijk en sedert meer dan dertig 
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jaar vóór heden toe aan de heer Maurice Joseph Vanhaesebrouck, en 
zijn echtgenote mevrouw Marie Louise Vandecasteele, beide te Heule 
om het onder grotere oppervlakte aangekocht te hebben jegens de heer 
Gerard Edouard Saelens, te Heule, ingevolge akte verleden voor notaris 
Leon Ackerman, alsdan te Heule, op tien januari 
negentienhonderdvierenvijftig, overgeschreven op het alsdan enige 
hypotheekkantoor te Kortrijk op vijftien februari daarna, boek 6720 
nummer 32. 
Mevrouw Marie Vandecasteele is overleden op drieëntwintig februari 
negentienhonderdéénentachtig. Haar nalatenschap verviel aan haar 
echtgenoot de heer Maurice Vanhaesebrouck voor een vierde in volle 
eigendom en een vierde in vruchtgebruik, ingevolge de gifte tussen 
echtgenoten verleden voor notaris Paul-Godfried Lambrecht, alsdan te 
Heule de dato tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzeventig 
en voor het overige aan haar zeven kinderen: Vanhaesebrouck 1) 
Lucien, 2) Joseph, 3) Frans, 4) Angèle, 5) Godelieve, 6) Annie en 7) 
Thérèse, elk voor een gelijk deel.  
De heer Maurice Vanhaesebrouck is overleden op tweeëntwintig 
oktober negentienhonderd tweeënnegentig, waardoor zijn vruchtgebruik 
een einde nam en zijn nalatenschap verviel aan zijn zeven kinderen, 
Vanhaesebrouck 1) Lucien, 2) Joseph, 3) Frans, 4) Angèle, 5) 
Godelieve, 6) Annie en 7) Thérèse, elk voor een gelijk deel. 
Mevrouw Angèle Vanhaesebrouck is overleden op zes februari 
tweeduizenddertien, waarbij haar nalatenschap is vervallen aan haar vijf 
kinderen, met name: Claerbout 1) Marc, 2) Lieven, 3) Guido, 4) 
Véronique en 5) Ghislain, elk voor één/vijfde deel. 
De heer Lieven Claerbout is gehuwd met mevrouw Hilde Pannecoucke 
onder het stelsel der algehele gemeenschap ingevolge huwcontract 
verleden voor het ambt van notaris Eric Maelfait op negen juli 
negentienhonderdvierentachtig. Voormeld huwcontract houdt een 
toebedeling in volle eigendom van alle roerende en onroerende 
goederen in het voordeel van de langstlevende in. Bijgevolg is voormeld 
goed tevens vervallen aan zijn echtgenote mevrouw Hilde 
Pannecoucke, voornoemd, voor één/vijfde deel. 
DOEL VAN DE OVERDRACHT 
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.  
V. VOORWAARDEN. 
1. Eigendom 
De overneemster verkrijgt de eigendom vanaf heden. 
2. Risico's - verzekering 
De overdracht van het risico aan de overnemer gebeurt op heden. 
3. Gebruik – genot - lasten 
De overdrager verklaart dat het goed vrij is en beschikbaar is en dat het 
vrij is van elk zakelijk of persoonlijk genotsrecht. 
De overdrager verklaart en bevestigt uitdrukkelijk dat het voorschreven 
niet verpacht is in de zin van de bepalingen van de pachtwet en ver-
klaart en bevestigt dat er geen voorkooprecht dient aangeboden te 
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worden overeenkomstig de pachtwet. 
De overdrager verklaart bovendien dat bij zijn weten het goed en de be-
zetting ervan niet het voorwerp uitmaken van enig geschil. 
De overneemster heeft het genot door het  werkelijke  bezit van het 
verkochte goed vanaf heden. 
4. Hypothecaire toestand. 
Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van elke schuld, hypo-
theek, inschrijving of overschrijving in het voordeel van derden. 
De overdrager verklaart dat bij zijn weten het overgedragen onroerend 
goed recent aan geen enkele in- of overschrijving werd onderworpen, en 
dat hij geen kennis heeft van enige procedure die het vrijgeven van het 
goed zou belasten (beslag, faillissement, gerechtelijk akkoord en 
collectieve regeling). 
5. Lasten - erfdienstbaarheden - mandeligheid. 
Het goed wordt overgedragen met al zijn gekende en ongekende, zicht-
bare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaar-
heden en zakelijke rechten en verplichtingen. 
De overdrager verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd 
in het voor- of nadeel van het overgedragen goed.  
De overdrager verklaart geen weet te hebben dat het goed is bezwaard 
met onzichtbare erfdienstbaarheden en dat zijn eigendomstitel geen 
enkele erfdienstbaarheid bedingt, met uitzondering van diegene die 
werden opgenomen in de hiervoor vermelde verkavelingsakte. 
6. Toestand van het goed. 
Het goed wordt overgedragen in de toestand waarin het zich bevindt en 
de overdrager verklaart geen kennis te hebben van beschadigingen die 
tussengekomen zouden zijn sinds het sluiten van de koop-verkoopover-
eenkomst. 
De partijen verklaren dat geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt en 
erkennen bijgevolg dat het goed wordt geleverd in dezelfde staat waarin 
het zich bevond op het ogenblik van het sluiten van de overdracht, 
behoudens tegenbewijs door alle middelen van recht. 
De overdrager is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken die de 
overneemster zelf heeft kunnen vaststellen. Deze zichtbare gebreken 
worden geacht te zijn gekend door de overneemster. 
De overdrager verklaart uitdrukkelijk geen kennis te hebben van ver-
borgen gebreken.  
7. Oppervlakte - kadastrale beschrijving. 
De aangeduide oppervlakte wordt niet gewaarborgd, elk verschil meer 
of minder, zelfs één twintigste, is in het voordeel of in het nadeel van de 
overneemster. 
De kadastrale beschrijvingen worden louter als inlichting meegedeeld en 
zonder waarborg. 
8. Administratieve toestand. 
8.1. Bodemdecreet 
1. De overdrager verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte 
bij zijn weten geen risicogrond is. 
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Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen ge-
vestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaat-
sen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd 
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op 
de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met 
artikel 6 van het Vlaams Bodemdecreet. 
2. De OVAM heeft een bodemattest afgeleverd op negentien februari 
tweeduizendenachttien betreffende het voormelde goed. 
De tekst van dit bodemattest luidt als volgt: 
“De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 
bodemkwaliteit.” 
De overneemster verklaart dat zij voor de ondertekening van onder-
havige akte op de hoogte werden gebracht van de inhoud van genoemd 
bodemattest. 
In tegenstelling tot de bepalingen van artikel 101 paragraaf 1 en para-
graaf 2 van het genoemd Decreet, verklaren de comparanten dat de in-
houd van het bodemattest niet aan de overneemster werd meegedeeld 
voor het sluiten van de overeenkomst en dat de inhoud ervan evenmin 
werd opgenomen in de vroeger opgestelde onderhandse akte. 
De overneemster bevestigt dat zij ervan op de hoogte is dat zij de 
nietigheid kan vorderen van een overdracht die plaatsvond zonder dat 
alle bepalingen uit het genoemde artikel 101 werden nageleefd. Zij 
verklaart zo nodig de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en 
te verzaken aan elke vordering tot nietigheid die door haar zou kunnen 
ingesteld worden op grond van artikel 101 van genoemd Decreet met 
betrekking tot onderhavige overdracht. 
3. De overdrager verklaart met betrekking tot voornoemd goed geen 
kennis te hebben van bodemverontreiniging die schade kon berokkenen 
aan de overneemster of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatrege-
len die de overheid in dit verband kan opleggen. 
4. Ondergetekende notaris bevestigt: 
- dat alle bepalingen van “Hoofdstuk VIII: overdrachten” van het decreet 
op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast. 
- dat de overneemster niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud 
van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het 
bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de no-
tariële akte en de overneemster heeft heden verzaakt aan de nietig-
heidsvordering, zodat thans de bepalingen van “Hoofdstuk VIII: over-
drachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming 
worden toegepast. 
De notaris wijst de overneemster er echter op dat: 
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet 
zuiver zijn van de bodem; 
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet 
(Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing 
blijven. 
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8.2. Ruimtelijke ordening 
A. Met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex RO 
De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. 
VCRO, zoals eveneens blijkt uit het door de stad Kortrijk afgeleverd 
stedenbouwkundig uittreksel van 20 februari 2018 : 
1° dat voor het onroerend goed geen 
bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;  
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het on-
roerend goed volgens het plannenregister (en volgens de brief van de 
stad Kortrijk de dato twintig februari tweeduizendenachttien is : volgens 
gewestplan : woongebieden met landelijk karakter; 
3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van 
de overdrager), het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een 
maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een 
procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;  
4° dat op het onroerend goed geen voorkooprecht van toepassing is 
zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 
april 2014 betreffende complexe projecten; 
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning noch een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing 
is; 
6° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een 
voorkeursbesluit of een projectbesluit. 
De overnemer verklaart dat hij betreffende het onroerend goed een 
stedenbouwkundig uittreksel, verleend de dato twintig februari 
tweeduizendachttien,  heeft ontvangen.  
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze bepaling 
omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.  
De overdrager verklaart voor alle vergunningsplichtige werken de 
nodige vergunningen verkregen te hebben. 
De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - 
of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De 
overneemster bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de 
vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de 
informatieverplichting. 
B. Planbatenheffing 
De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige planba-
tenheffing. 
C. Voorkooprecht 
Het goed is niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uit-
voeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht. 
8.3. Het natuurlijk milieu en het natuurbehoud. 
De overdrager verklaart dat het overgedragen goed niet is gelegen 
binnen: 
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN); 
- een Vlaams erkend natuurreservaat en hun uitbreidingsperimeter 
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gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden 
of het Vlaams ecologisch netwerk; 
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON); 
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject. 
Bijgevolg is het voorkooprecht natuur niet van toepassing. 
8.4. Vlaamse Wooncode 
De verkoper verklaart tevens geen kennis te hebben alsdat het goed 
voorwerp van huidige verkoop valt onder toepassing van artikel 85 §1 
Vlaamse Wooncode, dat luidt als volgt: 
“De VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams 
Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn, beschikken over een recht van 
voorkoop op de woningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van 
artikel 18, § 2 en 90. 
Onverminderd het eerste lid, krijgen het Vlaams Woningfonds, 
Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun 
werkgebied en de gemeenten op hun grondgebied, een recht van 
voorkoop op:  
1° een woning die is opgenomen in het leegstandsregister, vermeld in 
artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, of op een van de 
lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28, § 1, van het 
Heffingsdecreet; 
2° de woning, bedoeld in artikel 19, die niet werd gesloopt binnen de 
door de Vlaamse regering bepaalde termijn; 
3° een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door 
de Vlaamse regering te bepalen bijzonder gebied.” 
De verkoper bevestigt dat: 
- aan het verkochte goed geen renovatie- verbeterings- of aan-
passingswerkzaamheden werden uitgevoerd, noch aan ongeschikt of 
onbewoonbaar verklaarde woningen of woningen waarvoor de afgifte 
van een conformiteitsattest werd geweigerd, noch in het raam van een 
sociaal beheersrecht. 
- het verkochte goed niet is opgenomen in het leegstandsregister, 
vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, of op 
een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28, § 1, van het 
Heffingsdecreet; 
- het verkochte goed niet is gelegen in een door de Vlaamse regering 
bijzonder erkend woningbouwgebied of woonvernieuwingsgebied. 
Bijgevolg is het voorkooprecht voorgeschreven in de Vlaamse Woon-
code niet van toepassing. 
8.5. Onroerend erfgoed  
Opname onroerend goed in vastgestelde inventaris  
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet is opgenomen in de 
landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de in-
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ventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen 
met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Hij 
verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben 
ontvangen. 
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een op-
zoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
digitaal beschikbaar werd gesteld. 
Beschermd onroerend goed  
De verkoper verklaart dat het verkochte goed naar zijn weten noch 
voorlopig noch definitief is beschermd. Hij verklaart hierover nooit enige 
betekening of kennisgeving te hebben ontvangen. 
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een 
opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
digitaal beschikbaar werd gesteld. 
8.6. bossen (Bosdecreet van 13 juni 1990) 
Verwijzend naar artikel 3 van het Bosdecreet, heeft de verkoper ver-
klaard dat het hierboven vermelde goed niet kan aanzien worden als 
een bos, een kaalvlakte, een niet beboste oppervlakte nodig voor het 
behoud van het bos, een bestendige bosvrije oppervlakte of strook of 
recreatieve uitrusting binnen het bos en dat er zich op het bij deze 
verkochte goed geen aanplantingen bevinden die hoofdzakelijk bestemd 
zijn voor de houtvoortbrengst. 
8.7. Conventionele rechten van voorkoop, voorkeur en wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat voorschreven goed met geen enkel con-
ventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, noch recht van wederinkoop is 
bezwaard en dat hij geen dergelijke recht heeft toegestaan. 
8.8. Risicozone overstromingsgebied - de waterparagraaf 
1. Blijkens opzoeking via geopunt.be, gedaan de dato 27 februari 2018,  
verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 
Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde 
onroerend goed niet gelegen is in één van de risicozones voor 
overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 
februari 2007 tot afbakening van de risicozones. 
2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, 
met toepassing van artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, dat het hierboven vermelde 
onroerend goed:  
– niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied; 
– niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied; 
– niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
– niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
3. De verkoper verklaart dat het hierboven vermelde goed bij zijn weten 
nooit is overstroomd. 
8.9. Voorkooprecht “De Vlaamse Waterweg” 
Het goed is niet gelegen in de perimeter waar het recht van voorkoop in 
voordeel van de naamloze vennootschap van publiek recht ‘De Vlaamse 
Waterweg’ van toepassing is. Het voorkooprecht ten gunste van de 
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naamloze vennootschap van publiek recht ’De Vlaamse Waterweg’ is 
dan ook niet van toepassing op onderhavige verkoop. 
9. Bijzondere stedenbouwkundige inlichtingen. 
De overdrager verklaart geen weet te hebben van enig voornemen tot 
onteigening. 
In antwoord op de vraag van ondergetekende notaris om de steden-
bouwkundige inlichtingen betreffende voorbeschreven goed te kennen 
heeft de stad Kortrijk bij brief van twintig februari tweeduizendachttien 
onder meer medegedeeld hetgeen volgt :  
“Het onroerend goed is gelegen in een gewestplan Kortrijk dd. 
04.11.1977, met bestemming: landelijk karakter. 
De partijen erkennen voorafgaandelijk aan heden een kopie van voor-
melde brief te hebben ontvangen. 
10. Kosten. 
De overdrager draagt alle kosten, rechten en erelonen van deze akte, 
met inbegrip van mogelijke kosten van het metingplan. 
11. Prijs. 
Deze overdracht geschiedt om niet, zonder bedongen prijs. 
12. Ontslag ambtshalve inschrijving 
De hypotheekbewaarder wordt er bij de overschrijving van de akte van 
ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen. 
VI. FISCALE BEPALINGEN 
De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris lezing heeft gege-
ven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der Registratie-
rechten luidend als volgt: 
"In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeenge-
komen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschul-
digd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle 
partijen verschuldigd." 
De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen lezing heeft 
gegeven van de bepalingen van de artikelen 62 paragraaf 2 en 73 van 
het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
Hierop heeft de overdrager verklaard niet de hoedanigheid van BTW be-
lastingplichtige te hebben. 
De overdrager erkent dat zijn aandacht werd gevestigd op de bepa-
lingen van de artikelen 90 en volgende van het Wetboek van Inkomsten-
belastingen inzake de belasting op de meerwaarde van onroerende 
goederen. 
VII. IDENTITEITSBEWIJS. 
De notaris waarmerkt de identiteit van de comparanten hem werd 
aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. 
Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de hypotheekwet, 
waarmerkt de ondergetekende notaris op zicht van de door de wet 
vereiste stukken dat de identiteit, de geboorteplaats en –datum en de 
woonplaats van partijen, natuurlijke personen, te hebben nagezien. 
De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens. 
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De partijen bevestigen hierbij uitdrukkelijk dat zij toestemmen in de 
vermelding in onderhavige akte door ondergetekende notaris van al hun 
persoonsgegevens, daarin inbegrepen het rijksregisternummer of het 
nationaal nummer en het nummer van de identiteitskaart, derwijze dat 
derden er desgevallend kennis kunnen en mogen van nemen. 
VIII. DIVERSE VERKLARINGEN. 
Op vraag van de instrumenterende notaris verklaart de overdrager : 
a) dat hij geen kennis heeft van enige gerechtelijke procedure waardoor 
het goed bestemd zou kunnen zijn; 
b) dat hem geen enkel beslag, zelfs geen bewarend beslag, werd 
betekend. 
IX. VERKLARINGEN PRO FISCO. 
Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten 
en zegelrechten en dit in toepassing van artikel 161 paragraaf 2 van het 
Wetboek der registratierechten, verklaart de overneemster dat deze 
overdracht aangegaan wordt en noodzakelijk is tot verwezenlijking van 
het openbaar nut. 
De vrijstelling van registratierechten, geldt eveneens voor de bijlagen, 
welke aan deze akte gehecht zouden zijn (Ministeriële beslissing van 
tweeëntwintig november negentienhonderd zevenenvijftig, nummer 
EE/74413). 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) 
Gezien huidige overdracht past in het kader van het maatschappelijk 
doel en ten algemene nutte is, maakt de overneemster aanspraak op de 
vrijstelling van het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het Wet-
boek der diverse rechten en taksen. 
SLOTBEPALINGEN. 
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op 
het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan 
te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder 
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden 
vastgesteld. 
De partijen verklaren dat de ondergetekende notaris hen volledig heeft 
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de 
rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij 
hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven en alle partijen verklaren 
zich uitdrukkelijk akkoord met haar inhoud. 
Waarvan Akte, verleden te Kortrijk, op het stadhuis. 
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, on-
dertekenden partijen met ons, notaris. 
 
 
 
 
 
 

44/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



45/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

3 - 2018_GR_00169 - Immobiliën (immo 2018/008) - Verlenen erfdienstbaarheid recht van uitweg op stadsgrond gelegen Beheerstraat ten voordele van het magazijn behorend tot het perceel gelegen Beheerstraat 19/23 te Kortrijk. - Goedkeuren

3 2018_GR_00169 Immobiliën (immo 2018/008) - Verlenen 
erfdienstbaarheid recht van uitweg op 
stadsgrond gelegen Beheerstraat ten 
voordele van het magazijn behorend tot 
het perceel gelegen Beheerstraat 19/23 te 
Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01718 - Immobiliën (immo 2018/008) - Vraag naar formalisering erfdienstbaarheid 
recht van uitweg op stadsgrond gelegen Beheerstraat ten voordele van het magazijn behorend tot 
het perceel gelegen Beheerstraat 19/23 te Kortrijk. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Met een akte d.d. 10 oktober 2001 kocht de Stad, jegens de Belgische Staat, 2.552m² grond gelegen 
Magdalenastraat als parking aan. Het betrof de restgrond na realisatie van het jusititiehuis.

Om te vermijden dat de huidige toegang tot deze parking vanuit de Burgemeester Nolfstraat 
afgesloten werd, werd er een bijkomende aankoop van 122,98m² grond door de Stad gedaan. Aan de 
Belgische Staat werd deze toegangsweg aangekocht met een akte d.d. 25 oktober 2004 en dit met de 
expliciete belasting met volgende erfdienstbaarheden:

-doorsteek voetgangers en fietsers voor parking "Appel" naar het verlengde van de Burgemeester 
Nolfstraat;
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-toegangsweg naar parking Justitiehuis.

Bij de realisatie van de Burgemeester Lambrechtlaan, is deze toegang de enige toegangsweg naar de 
parking geworden.

Naast deze expliciete erfdienstbaarheden, werd deze toegangsweg feitelijk ook door enkele 
aangelanden, eigenaars van woningen gelegen Beheerstraat, als achteringang gebruikt en dit via een 
poort of een deur.

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 06 november 2017, een 
stedenbouwkundige vergunning verleend aan bvba Pandragon S voor het verbouwen en renoveren 
van de gebouwen gelegen Beheerstraat 19-24 te Kortrijk. Het achterliggende magazijn dat deel 
uitmaakt van deze vergunning is echter enkel bereikbaar via de parking, eigendom van de Stad.

De notaris, belast met de opmaak van de basisakte voor deze site, wenst de feitelijke toestand te 
regulariseren door een erfdienstbaarheid van uitweg zodat het magazijn/atelier kan verkocht worden 
met de garantie dat er steeds een uitweg kan worden genomen.

Na de principiële goedkeuring in zitting van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 04 juni 
2018, punt 2, werd door notaris L. Galle, een ontwerp van akte opgemaakt.

Argumentatie
De goedkeuring van deze kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van uitweg over het perceel 
stadsgrond kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/Z5, behoort tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad.

Het betreft de regularisatie van de feitelijke toestand. Ook de stedenbouwkundige vergunning d.d. 06 
november 2017 ging hiervan uit.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen inkomst voor, geen uitgave door de stad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het verlenen van een erfdienstbaarheid van uitweg over het peceel stadsgrond 
kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/Z5 ten voordele van het magazijn/atelier 
deel uitmakend van het kadastraal perceel Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 453/R3 en dit conform 
de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door notaris L. Galle, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Akte aankoop parking.pdf
 Akte aankoop doorgang.pdf
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 Situatieplan en foto.pdf
 Stedenbouwkundige vergunning.pdf
 Aanvraag erfdienstbaarheid.pdf
 Beslissing CBS d.d. 04 juni 2018.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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4 - 2018_GR_00170 - Immobiliën (immo 2018/010) - Ingebruikgeving stadsgebouw gelegen Abdijkaai 9+ te Kortrijk. - Goedkeuren

4 2018_GR_00170 Immobiliën (immo 2018/010) - 
Ingebruikgeving stadsgebouw gelegen 
Abdijkaai 9+ te Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 april 1971, punt 15, ingestemd met de aankoop jegens de 
Belgische Staat van de gewezen militaire schietstand gelegen aan de Abdijkaai te Kortrijk. De akte 
aankoop werd verleden op 08 oktober 1971.

Sinds de aankoop is het pand in gebruik bij de vzw Koninklijke Schuttersvereniging Karabiniers van 
Groeninge (verder afgekort de vzw K.G.K.), maar dit gebruik is nooit geregeld in een overeenkomst. 
Bepaalde periodes werd er ook door de politie gebruik gemaakt van deze schietstand.

Aangezien de schietstand verouderd is en er eigenlijk zware investeringen vereist zijn, heeft de politie 
beslist niet langer gebruik te maken van deze schietstand. De vzw K.G.K wil het gebouw wel verder 
gebruiken. Er werd een ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt dat door de gebruiker voor 
akkoord werd ondertekend.

Argumentatie
De stad wenst geen verdere investeringen aan het gebouw meer uit te voeren en de huidige 
gebruiker wenst het pand verder te gebruiken. In de gebruiksovereenkomst werden de volgende 
afspraken opgenomen:



54/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

-exclusief gebruik aan de vzw K.G.K. als schietstand conform de afgeleverde vergunningen en dit 
vanaf 01 januari 2019 tot uiterlijk 02 juli 2023;

-er wordt geen vergoeding aangerekend, aangezien de Stad geen investeringen meer in het gebouw 
wil uitvoeren en alle eventuele noodzakelijke eigenaarsverplichtingen ten laste van de gebruiker zijn 
gedurende het gebruik;

-de vzw K.G.K. staat vanaf 01 januari 2019 wel in voor het verbruik van gas, elektriciteit en water in 
het gebouw en zal hiervoor de tellers op hun naam overzetten;

-de vzw K.G.K. mag het gebouw niet gedeeltelijk of geheel onderverhuren of verder in gebruik geven 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad;

-de vzw K.G.K. zal ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad vragen voor eventuele 
veranderingen, verbouwingen of aanpassingen in het gebouw.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. Het verbruik van gas, elektriciteit en water is vanaf 
01 januari 2019 ten laste van de vzw. De Stad zal geen investeringen meer uitvoeren aan het pand.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van het stadsgebouw gelegen Abdijkaai 9+ te Kortrijk aan de 
vzw K.G.K. om te dienen als schietstand en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Beslissing gemeenteraad.pdf
 Akte aankoop.pdf
 Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
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22:13 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:13 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22:13 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:13 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:13 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:13 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:13 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:13 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:13 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:13 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
22:13 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:13 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
5 - 2018_GR_00208 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk - Goedkeuren

5 2018_GR_00208 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven 
Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene politieverordening (APV) van de stad wordt op regelmatige basis gewijzigd. Het betreft 
immers een zeer nuttig beleidsondersteunend instrument, dat uiteraard bij voorkeur periodiek 
geactualiseerd wordt. De laatste wijziging dateert van 12.03.2018. Gelet op de opening van de 
Leieboorden, is nu op kortere termijn opnieuw een aanpassing van het APV gewenst; meer bepaald 
het terrassenreglement. Van deze gelegenheid wordt ook gebruikt gemaakt om een aantal 
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andere gewenste wijzigingen, die het GAS-team van verschillende diensten ontving, van het APV aan 
de gemeenteraad voor te leggen. 

Omdat de huishoudelijke reglementen van resp. de ambulante handel en kermissen bijlagen bij de 
APV betreffen, worden ook de wijzigingen hieraan in deze nota aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgende aanpassingen worden voorgelegd:

1. Aanpassing artikel 115 en 117 m.b.t. het voederen van dieren

2. Aanpassing artikel 156,3° m.b.t. de openbare parken, pleinen en tuinen

3. Aanpassing artikel 179 m.b.t. terrassenreglement i.f.v. de grote markt en de Leieboorden

4. Aanpassing artikelen 196, 197, 2°, 344, 355, §1 en §2, 357 §3 en 410 §6 m.b.t. aanpassing 
term 'bewijs van goed gedrag en zeden' naar 'uittreksel uit het strafregister'

5. Aanpassing artikel 357 m.b.t. camerabewaking in nachtwinkels, belwinkels, club-vzw's en 
shishabars

6. Opheffing van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de uitoefening van 
de ambulante - en kermisactiviteiten en goedkeuring van (1) het gemeentelijk reglement 
m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein en (2) het 
gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het 
openbaar domein buiten de openbare kermissen

7. Aanpassing definitie studentenhuis in het begrippenkader van het bijzonder deel

 

Argumentatie
1.      Aanpassing artikel 115 en 117 m.b.t. het voederen van dieren

In het bestuursakkoord (Plan Nieuw Kortrijk) is opgenomen dat de stadscoalitie een actief beleid voert 
rond dierenwelzijn (zie pag. 15): “De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en neemt 
waar mogelijk maatregelen om dierenleed te voorkomen. De katten-en duivenpopulaties worden op 
een diervriendelijke manier onder controle gehouden. (…)”  

We verwijzen hierbij ook naar de beslissing van de Vlaamse Regering over de sterilisatie van 
huiskatten tijdens de ministerraad van 22 december 2017. Hierin wordt duidelijk gesteld dat de 
gemeente zwerfkatten gecontroleerd moet voederen en dat de dieren voldoende beschutting moeten 
hebben.   

De stad Kortrijk en dierenasiel Leiedal zijn van mening dat het invoeren van een voederpas een win-
win verhaal is voor de stad, de bewoners en de dieren indien aan volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  

 Enkel wie in het bezit is van een voederpas, mag zwerfkatten voederen en krijgt zo een 
uitzondering op het verbod om te voederen van dieren op openbaar domein. Alle andere 
gebruiken worden gesanctioneerd via GAS.

 De vrijwilliger voedert de zwerfkatten enkel op de plaatsen die hem/haar met de voederpas 
zijn toegewezen.
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 Op vraag van de politie, de gemeenschapswacht of een gemachtigd opzichter toont de 
vrijwilliger zijn/haar voederpas en identiteitskaart.

 De voederpas geldt enkel voor het voederen van zwerfkatten, niet voor het voederen van 
andere dieren zoals eenden, duiven,…

 Enkel gesteriliseerde zwerfkatten (knip in rechteroor) mogen worden gevoederd. Bij 
vaststelling van niet-gesteriliseerde katten moet dit gemeld worden aan het dierenasiel.

 Wie in het bezit is van een voederpas dient samen te werken met het dierenasiel Leiestreek 
voor het melden en vangen van niet-gesteriliseerde zwerfkatten en tamme, pas uitgezette 
katten.

 De vrijwilliger voedert de zwerfkatten op eigen kosten. Enkel droogvoer in een bakje, nooit los 
op de grond, is toegelaten (geen karkassen, vers vlees, slachtafval, keukenresten, visgraten, 
blikvoer,…).

 De vrijwilliger neemt de voederbakjes dagelijks (voor 8u ‘smorgens) terug mee en verwijdert 
dagelijks niet opgegeten voedsel want dit trekt ongedierte aan. 

Het gecontroleerd voederen van de zwerfkatten kadert in de nazorg voor de dieren die worden 
teruggeplaatst na het onvruchtbaar maken. Dit moet voorkomen dat de dieren verhongeren of door 
verzwakking na de ingreep extra blootgesteld worden aan ziektes. 

Met de invoering van de voederpas kunnen we het overzicht van zwerfkatten in Kortrijk bijhouden, 
kunnen we de zwerfkatten gecontroleerd voederen en vermijden we dat op bepaalde plaatsen teveel 
voedsel blijft liggen wat ongedierte aantrekt. Het aanbieden van voedsel is in dit geval geen sluikstort 
maar kadert in het stedelijk zwerfkattenbeleid. 

Om te vermijden dat de vrijwilligers beboet worden moet de uitzondering opgenomen worden in het 
politiereglement. Er wordt voorgesteld om het politiereglement aan te passen in die zin dat bepaalde 
inwoners gemandateerd worden om verwilderde straatkatten te voederen. Zij krijgen een jaarlijks te 
hernieuwen legimitatiebewijs, een 'voederpas', en moeten uiteraard de richtlijnen volgen die zullen 
worden opgelegd m.b.t. het netjes houden van de locatie en het verlenen van medewerking aan de 
stad.  

De huidige artikelen 115 (het is verboden verwilderde dieren te voederen) en 117 (het is verboden op 
het openbaar domein en op de openbare plaatsen dieren te voederen) hebben zo goed als dezelfde 
inhoud. Voorstel is de inhoud van beide artikelen te bundelen in een nieuw artikel 115 : “Het is 
verboden om op het openbaar domein en op openbare plaatsen dieren te voederen, tenzij het 
voederen van zwerfkatten door de door de stad gemandateerde personen. Deze gemandateerde 
personen moeten ten allen tijde op verzoek van de toezichthouders hun voederpas kunnen 
voorleggen”. De inhoud van artikel 117 zou opgeheven worden.

2.       Aanpassing artikel 156,3° m.b.t. de openbare parken, pleinen en tuinen

Het natuurdomein Libel is makkelijk bereikbaar vanaf de parking van tankstation Shell, langs de 
autosnelweg E17 in Marke. Het verborgene van de bosjes trekt personen aan die er losse seksuele 
contacten hebben. De bosjes verloederen ook door achtergelaten afval. Het gaat voor alle 
duidelijkheid niet enkel over etens- en drankresten; zo worden er ook gebruikte condooms en 
Kleenex-doekjes gevonden. De politie controleerde er al, ook in burger, maar het is niet eenvoudig om 
mensen op heterdaad te betrappen. Er heerst een gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners, die de 
plek liever vermijden. Om deze problematiek te remediëren, werden een aantal maatregelen 
genomen. O.m. werd via burgemeestersbesluit besloten bordjes aan te brengen die waarschuwen dat 
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het verboden is om er de wandelpaden te verlaten. Wie het toch doet, begaat een overtreding op 
artikel 156,3° APV en kan beboet worden. Ook wie zich in de bosjes bevindt, begaat een overtreding. 

De rechtsgrond hiertoe, met name artikel 156,3°, dient verduidelijkt te worden met volgende extra 
bepaling tussen teksthaken:

"In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:

3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen en erop te zitten of te liggen op 
plaatsen waar een verbodsbord daartoe is aangebracht;"

3.       Aanpassing artikel 179 m.b.t. terrassenreglement i.f.v. de grote markt en de Leieboorden

De wijziging van het terrassenreglement in de gemeenteraad maart jl. was ingegeven door:

1/ Plan Nieuw Kortrijk: Kortrijk houdt van horeca. Het belang van horeca voor de beleving van de 
stad, de lokale economie, de tewerkstelling en de toeristische aantrekkingskracht van de stad spreekt 
voor zich. Horeca doet de stad bruisen. Daarom ook de wens om het terrassenreglement te 
verbeteren.

2/ Strategisch Commercieel Plan voor handel en horeca: binnen het plan werden specifieke 
horecazones in ons centrum aangeduid. Dit zijn locaties in onze stad waar wij ruimte zien voor horeca 
en waar het openbaar domein meer en meer wordt afgestemd in functie van terrassen. De horeca 
business op de juiste plaats is een kwalitatieve toevoeging aan het belevingsaspect van onze inwoners 
en bezoekers aan onze stad.

3/ Ondertussen werden de terrassen van de Grote Markt herzien, is een overleg met horeca uit 
winkelwandelgebied aangegaan, is er een nieuw plan in de maak voor Verlaagde Leieboorden, 
Heuleplaats… noem maar op. Er is een basisset in het reglement voor zones, maar er is ruimte voor 
afwijking op deze basisset in specifieke zones.

Met dit voorstel worden volgende bijkomende wijzigingen/toevoegingen in het terrassenreglement 
voorgesteld:

- In de horecazone Grote Markt worden een aantal specificaties toegevoegd: de kleurcode voor de 
constructies van parasols (RAL 7009) en de hoogte die opschriften en logo's mogen hebben op het 
doek van parasols (12cm). De bepaling houdende de overgangsperiode waarbinnen de horecazaken 
zich dienden in orde te stellen, wordt geschrapt omdat deze inmiddels zonder voorwerp is geworden.

- Er wordt een nieuwe specifieke zone ingevoegd, met name de horecazone Verlaagde Leieboorden, 
waarbij in samenspraak met de horecazaken, volgende zaken werden bepaald:

 een zoneomschrijving
 een plan met de terraszones
 bepalingen inzake de toegelaten parasols
 bepalingen inzake het terrasmeubilair

 4.       Aanpassing artikelen 196, 197, 2°, 344, 355 §2, 357 §3 en 410 §6 m.b.t. aanpassing term 
'bewijs van goed gedrag en zeden' naar 'uittreksel uit het strafregister'

Hoewel de termen 'bewijs van goed gedrag en zeden' of 'bewijs van goed zedelijk gedrag' of 
'getuigschrift van goed gedrag en zeden' nog vaak gehanteerd worden, is de correcte term sinds de 
Wet betreffende het Centraal Strafregister: "uittreksel uit het strafregister".
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Er zijn drie modellen: 

 Model (art. 595 Sv.) is het standaardgetuigschrift dat men kan aanvragen voor allerlei 
doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen een uittreksel uit 
het strafregister vragen wanneer men een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of 
uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.  

 Model (art. 596.1 Sv.) heeft men nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen 
waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden. 

 Model (art. 596.2 Sv.) heeft men nodig voor specifieke activiteiten met contacten met 
kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening 
aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

Vandaar dat van deze wijziging van het APV gebruik gemaakt wordt, om overal de verouderde termen 
'bewijs van goed gedrag en zeden' en gelijkaardige te vervangen door de correcte term "Uittreksel uit 
het strafregister".

5.       Aanpassing artikel 357 m.b.t. camerabewaking in nachtwinkels, belwinkels, club-vzw's en 
shishabars 

Na een evaluatie die gebeurde van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, club-vzw's 
en shishabars, door de burgemeester, de schepen van middenstand, de deskundige economie en de 
veiligheidscoördinator van de stad Kortrijk, werd geoordeeld dat camerabewaking een absolute 
meerwaarde zou kunnen betekenen in deze types uitbating.

Redenen voor camerabewaking zijn: 

 In functie van mogelijke overlast in de buurt die dit type van uitbatingen kan veroorzaken
 In functie van toezicht op alcoholverkoop aan minderjarigen
 In functie van de veiligheid (cf. overval in Budastraat)

Tevens werd geoordeeld dat het nuttig zou zijn om bij het aanvraagformulier voor een 
uitbatingsvergunning van deze types uitbating op te leggen dat men volgende documenten voorlegt :

- in voorkomend geval een bewijs van de ingediende beroepsaangifte 108 voor de verkoop van tabak 
in de detailhandel

- in voorkomend geval: een kopie van de vergunning voor de verkoop van ethylalcohol en 
alcoholhoudende dranken in de detailhandel

Heel wat uitbaters zijn hiermee niet in orde, vandaar dat het opportuun is dat deze 
documenten toegevoegd worden bij het aanvraagdossier. Op die manier worden de ondernemers erop 
gewezen dat zij hiermee in orde moeten zijn (en zullen ze ook in orde zijn als ze een vergunning 
krijgen).

6. Opheffing van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de uitoefening van de 
ambulante - en kermisactiviteiten en goedkeuring van (1) het gemeentelijk reglement m.b.t. 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein en (2) het gemeentelijk 
reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de 
openbare kermissen

De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds de zesde 
staatshervorming Vlaamse bevoegdheid. Onder impuls van VLAIO en VVSG werden werkgroepen 
opgestart met de federale overheid en experten van lokale overheden die al jaren werkzaam zijn 
binnen de materie. Het resultaat is een Vlaams modelreglement dat conform de vigerende wetgeving 

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/video-winkeluitbater-uit-kortrijk-grist-pistool-van-jonge-overvallers-uit-hun-handen/article-normal-239861.html
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en enkele wettelijke aanpassingen van de Vlaamse Overheid een aantal vereenvoudigingen heeft 
gerealiseerd. De komst van dit reeds geruime tijd aangekondigde reglement werd aangegrepen om 
het gehanteerde reglement (“Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten 14/07/08” ) transparanter, actueler en op maat van 
de ondernemer aan te passen. Op vandaag liggen twee gescheiden reglementen voor, één specifiek 
voor ambulante handel en één voor kermissen.

In de rand van dit herschrijven van de reglementering ambulante handel werd het onderwerp van 
deur-aan-deur-verkoop gesignaleerd. Er werd een werkgroep opgestart waar de dienst 
Consumentenzaken in overleg met Team Energie en Economie een campagne uitwerkt die burgers op 
maat gaat informeren. In eerste plaats over hun rechten en positie bij een dergelijke verkoop en in 
tweede plaats over de wijze waarop klachten kunnen neergelegd worden bij overlast.     

Wettelijk : naar aanleiding van de zesde staatshervorming is dit vanaf 1 juli 2014 een bevoegdheid 
van het Vlaams gewest. De Vlaamse overheid heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de federale 
wet en het bijhorende Koninklijk Besluit (KB). Buiten deze wijzigingen blijven de bepalingen van de 
wet en het KB gelden. De VVSG was nauw betrokken bij de wijzigingen, waarbij het VVSG-
memorandum als basis diende voor het nieuwe regelgevende kader.

Wet en decreet (bepalingen gelden eveneens voor kermissen) 

o Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten

o Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 
juni 1993

De VVSG bundelde beide teksten in een officieus gecoördineerde versie van de wet 
van 25 juni 1993, inclusief wijzigingen. Concreet gaat het om volgende wijzigingen: 

 Artikel 8: de termijn van definitieve opheffing van een markt of kermis wordt herleid van 12 
naar 6 maanden.

 Artikel 10: de gemeenten moeten niet langer ontwerpreglementen of goedgekeurde 
reglementen bezorgen aan de Vlaamse overheid.

KB en besluit Vlaamse regering (bepalingen gelden enkel voor ambulante activiteiten) 

 Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten

 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 
koninklijk besluit van 24 september 2006

Dit besluit is definitief goedgekeurd in de Vlaamse Regering van 21 april 2017. Het verscheen 
op 29 mei 2017 in het Staatsblad, waardoor het in werking is getreden op 8 juni 2017. 

7. Aanpassing definitie studentenhuis in het begrippenkader van het bijzonder deel

Het onderwijslandschap evolueert, net als de manier waarop jongeren met hun studieloopbaan 
omgaan. Door de huidige definitie van studenten vallen sommige studenten ouder dan 18 jaar uit de 
boot. Het gaat hier onder meer over meerderjarige studenten die nog studeren in het secundair 
onderwijs, of studenten van specialisatiejaren die aansluiten op het secundair onderwijs maar niet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1993062532&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=1993062532&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.vvsg.be/economie/economie/ambulante_handel/Documents/20170315_DecreetAH_BelgischStaatsblad.pdf
http://www.vvsg.be/economie/economie/ambulante_handel/Documents/20170315_DecreetAH_BelgischStaatsblad.pdf
http://www.vvsg.be/economie/economie/ambulante_handel/Documents/20170524_officieus_gecoord_versie_wet_VVSG.docx
http://www.vvsg.be/economie/economie/ambulante_handel/Documents/20170524_officieus_gecoord_versie_wet_VVSG.docx
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2006092431&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27koninklijk%20besluit%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2006092431&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27koninklijk%20besluit%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801d415b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801d415b
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onder de noemer ‘hoger onderwijs’ vallen, etc. De voorgestelde aanpassing maakt het mogelijk dat 
ook deze studenten een kamer kunnen huren in een studentenhuis.

Juridische grond
Artikel 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 27 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

19 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, S. Vanneste.

8 nee-stemmen : L. Lybeer, P. Jolie, J. de Béthune, C. Depuydt, H. Vanhoenacker, D. Wemel, M. 
Vandemaele, C. Waelkens.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Voederen van dieren

1. De inhoud van artikel 115 van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door 
de hierna volgende tekst:

"Het is verboden om op het openbaar domein en op openbare plaatsen dieren te voederen, tenzij het 
voederen van zwerfkatten door de door de stad gemandateerde personen. Deze gemandateerde 
personen moeten ten allen tijde op verzoek van de toezichthouders hun voederpas kunnen 
voorleggen."

2. De inhoud van artikel 117 van de algemene politieverordening op te heffen.

Punt 2
Natuurgebied

De woorden [en/of de natuurgebieden] toe te voegen in artikel 156,3° van de algemene 
politieverordening zodat de tekst als volgt luidt:

"In de openbare parken, pleinen en tuinen is het verboden:

3° op de openbare grasperken [en/of de natuurgebieden] te lopen en erop te zitten of te liggen op 
plaatsen waar een verbodsbord daartoe is aangebracht;"

Punt 3
Terrasreglement
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De inhoud van artikel 179, §6 op te heffen en te vervangen door onderstaande tekst:

"§6 Specifieke zones

Bepaalde horecazones binnen de stad Kortrijk hebben een eigen identiteit met bijgevolg afwijkingen 
op de algemene voorwaarden. Dit vertaalt zich in een aantal extra bepalingen binnen dit reglement.

Horecazone Grote Markt

Terraszones: zie plan in bijlage

Parasols

 Constructie

o Materiaal en kleur: grijs gecoat aluminium, RAL 9007

o Vorm: centrale paal met maximum 4 vierkante parasols aan bevestigd

o Verankerde parasolvoeten zijn toegestaan, mits afspraak voor uitvoering met de stad 
Kortrijk

 Doek

o Vorm: vierkant, zonder zijflap          

o Basiskleur: RAL 7016

o Opschriften & logo’s mogelijk op het doek met kleur RAL 1015 en hoogte van 12 cm

Zonneluifels en vaste constructies (mits stedenbouwkundige vergunning)

 Kleur van het doek voor vaste terrasconstructies en zonneluifels wordt afgestemd op het kleur 
van het parasoldoek.

o Basiskleur: RAL 7010. (of meest benaderend na goedkeuring van het College van 
Burgemeester en Schepenen)

o Opschriften & logo’s mogelijk:

 Naam van uitbating links uitgelijnd + 1 logo rechts uitgelijnd

 Enkel op de buitenzijde van de voorflap

 Kleur: RAL 1015

 Hoogte: 20 cm

o Tegen 15/3/2018 moeten alle doeken van luifels en vaste constructies het voorziene 
basiskleur hebben. 

 Vaste terrasconstructie

o De voorzijde van de vaste terrasconstructie dient aan volgende voorwaarden te 
voldoen:
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 Onderzijde met balustrade: op te delen in natuuraluminium panelen, of 
gelijkwaardig kwalitatief alternatief,  met hoogte 80cm en breedte 1m, al dan 
niet opgevuld met doorzichtig veiligheidsglas. De toegang tot de 
terrasconstructie mag maximaal 1/3 van de totale lengte van de balustrade 
bedragen en minimaal 1 meter.

 Bovenzijde optioneel: doorzichtig veiligheidsglas

o Het is verboden om eender welke vorm van reclame en/of aankondiging aan te 
brengen op het veiligheidsglas.

Horecazone ‘Verlaagde Leieboorden’

De verlaagde Leieboorden hebben een open karakter. Dit dient te worden gerespecteerd bij de 
plaatsing van elementen horende bij de uitbatingen op deze site. Elke aanvraag tot terrasmachtiging 
zal hieraan worden getoetst.

Zone-omschrijving
Verzetskaai/Handboogstraat, Kapucijnenstraat, Broelkaai incl. kruispunt met Dam

Terraszones: zie plan in bijlage

Parasols

 Constructie

o Materiaal en kleur: grijs gecoat aluminium, RAL 9007

o Vorm:

 Terrassen aan de gevel van een pand: centrale paal met maximum 4 
vierkante parasols (8 baleinen) aan bevestigd

 Terrassen op plein: centrale paal met maximum 2 ronde parasols (8 baleinen) 
aan bevestigd

o Met uitzondering van de Broelkaai, zijn verankerde parasolvoeten toegestaan, mits 
afspraak voor uitvoering met de stad Kortrijk. (In de Broelkaai is dit technisch beperkt 
door het groot aantal nutsvoorzieningen in de ondergrond.)

 Doek

o Vorm:

 Terrassen aan de gevel: vierkant, zonder zijflap

 Terrassen op het plein: rond, zonder zijflap

o Basiskleur: RAL 9001

o Opschriften & logo’s mogelijk op het doek met kleur RAL 9007 en hoogte van 12 cm

Terrasmeubilair

 Terrastafel
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o Materiaal: mat poeder gelakt gegalvaniseerd staal

o Kleur: RAL 9016

o Vorm: vierkant blad 70cm x 70cm met zelf regulariserende vierkante poten op de 
uiterste hoeken, hoogte 75cm

 Terrasstoelen

o Kleur:

 maximum 1 op 4 terrasstoelen in één afwijkende egale kleur naar keuze, 
anders dan de afwijkende kleur van de direct naastgelegen terraszone.

 minimum 3 op 4 terrasstoelen in het basiskleur RAL 9016

o Vorm en materiaal: keuze uit drie vormen, al dan niet onderling te combineren

 vorm 1

 Materiaal: met poeder gelakt metalen constructie

 Vorm: plooistoel met 2 stalen latjes op de rugzijde en 4 voor de 
zitting, cfr. beeld 

 

 vorm 2

 Materiaal: met poeder gelakt metalen constructie

 Vorm: stapelbare stoel vervaardigd uit rond buisvormig 
constructiemateriaal en 2 latjes voor de rugleuning met handgreep 
erboven en 4 latjes voor de zitting, cfr. beeld

 

 vorm 3

 Materiaal: met poeder gelakt metalen constructie
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 Vorm: Stapelbare stoel vervaardigd uit rond buisvormig 
constructiemateriaal en 2 latjes voor de rugleuning en 4 latjes voor 
de zitting, met of zonder armleuning, cfr. beeld

 Rugloze bank

o Materiaal: met poeder gelakt metalen constructie met vormgegeven zitting

o Kleur: in de zelfde afwijkende egale kleur naar keuze cfr. terrasstoel

o Vorm: vervaardigd uit rond buisvormig constructiemateriaal met 6 poten en een 
zitting bestaande uit 4 latjes, cfr. beeld

Zijdelingse windschermen

 Zijdelingse windschermen worden in deze zone niet toegestaan.

Plantenbakken

 Hoogte: Binnen de terraszone hebben de plantenbakken een maximale hoogte gelijk aan de 
tafels binnen deze terraszone. Binnen de terraszone mogen de plantenbakken inclusief de 
beplanting de hoogte van 1,2m niet overschrijden.

Voetgangerszone in centrum Kortrijk

 Terraszones:

o Zie plan in bijlage. Deze werden afgestemd op de omgeving en hebben een specifiek 
retailkarakter.

o Een obstakelvrije doorgang van minimum 4 m is vereist. Het midden van deze 
doorgangszone is de middenas van de weg.

 Uitval van eventuele zonneluifels kunnen enkel indien de 4m vrije doorgang voor hulpdiensten 
gevrijwaard wordt. De mogelijke diepte wordt bepaald in het terras- inplantingsplan. Waar 
mogelijk dient bij gevelterrassen gewerkt te worden met zonneluifels (ipv parasols). Hiervoor 
is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

 Zijdelingse windschermen worden in deze zone niet toegestaan, met uitzondering van de 
vastgelegde hoekpanden (zie kaart) én rekening houdende met de plaatselijke 
veiligheidssituatie en de minimale doorgansvereisten voor veiligheidsdiensten.

 De terraszones moeten op ieder moment kunnen vrijgemaakt worden voor politie en 
veiligheidsdiensten. Geen enkel terraselement kan daarom vastgemaakt worden aan het 
openbaar domein.
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Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof, Schouwburgplein, Vlasmarkt 

Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage. 

Veemarkt 

Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage.  

Houtmarkt 

Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage.  

Burgemeester Reynaertstraat 

Zie plan in bijlage

Sint-Amandsplein & Diksmuidekaai 

Zie plan in bijlage

Punt 4
Uitreksel uit het strafregister

1. In art. 196, alinea 2, van de Algemene politieverordening de woorden [bewijs van goed zedelijk 
gedrag] te vervangen door [uittreksel uit het strafregister]

2. In art. 197, alinea 2, 2°, van de Algemene politieverordening en in de hierbij horende voetnoot 
46 de woorden [bewijs van goed zedelijk gedrag] te vervangen door [uittreksel uit het strafregister]

3. In art. 344, alinea 1, van de Algemene politieverordening de woorden [getuigschrift van goed 
gedrag en zeden] te vervangen door [uittreksel uit het strafregister].

4. In art. 355, §2, van de Algemene politieverordening de woorden [bewijs van goed gedrag en 
zeden] te vervangen door [uittreksel uit het strafregister]

5. in art. 357, §4, 4°, van de Algemene politieverordening de woorden [bewijs van goed gedrag en 
zeden] te vervangen door [uittreksel uit het strafregister] 

6. in art. 410, §6, van de Algemene politieverordening de woorden [bewijs van goed zedelijk gedrag] 
te vervangen door [uittreksel uit het strafregister]

Punt 5
Camerabewaking in nachtwinkels e.d.m.

1. In artikel 357, §5, na punt 6° een punt 7°, 8° en 9° toe te voegen zodat de volledige paragraaf als 
volgt luidt:

"§ 5. Eenieder die een nachtwinkel of een shishabar of een privaat bureau voor telecommunicatie of 
een club-vzw wenst uit te baten, moet minstens twee maanden voor de opening een volledig ingevuld 
en ondertekend aanvraagformulier voor een uitbatingvergunning bezorgen aan het gemeentebestuur:

1° een kopie van de identiteitskaart van elkeen die bij de uitbating betrokken is;

2° een attest van overeenstemming met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, 
uitgereikt door een instelling die wordt erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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3°  een door een erkend ondernemersloket afgeleverd document met vermelding van het 
ondernemingsnummer;

4° een kopie van de statuten van de handelszaak met de stempel van de griffie van de rechtbank van 
koophandel;

5° in voorkomend geval, een kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging of voor het 
in de handel brengen van voedingsmiddelen bij het *FAVV;

6° in voorkomend geval, een kopie van het huurcontract;

[7° Een kopie van het aangifteformulier van de plaatsing en het gebruik van camerabewaking zoals 
voorzien is in artikel 6 §2 de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s (B.S. 31 mei 2007) en het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangifte van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (zie ook § 15).

8° In voorkomend geval: een bewijs van de ingediende beroepsaangifte 108 voor de verkoop van 
tabak in de detailhandel

9° In voorkomend geval: een kopie van de vergunning voor de verkoop van ethylalcohol en 
alcoholhoudende dranken in de detailhandel]"

2. In artikel 357 een nieuwe paragraaf toe te voegen na paragraaf 14, die als volgt luidt:

"§ 15. De uitbater van een nachtwinkel, een privaat bureau voor telecommunicatie, een club-vzw of 
een shishabar moet tijdens het open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera in 
werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker en waarbij zowel de 
winkel- of gelagruimte én de toegangsdeur in beeld genomen worden. Ook een automatische 
tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart 2007 (B.S 31 mei 
2007) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de 
uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing."

Punt 6
Markten en foren

1. Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de uitoefening van de ambulante- en 
kermisactiviteiten, zoals opgenomen in de Bijlagen bij de Algemene politieverordening, bijlage V, op te 
heffen.

2. Het gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein, zoals in bijlage gevoegd, goed te keuren.

3. Het gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar 
domein buiten de openbare kermissen, zoals in bijlage gevoegd, goed te keuren.

Punt 7
Definitie studentenhuis

In het begrippenkader van het bijzonder deel, onder TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN DOORGANG 
OP DE OPENBARE WEG, HOOFDSTUK 8. Brandveiligheid, Afdeling 1. Verhuur van kamers, de woorden 
[bij een instelling van hoger onderwijs] te vervangen door [in een school voor voltijds dagonderwijs], 
en bijgevolg de nieuwe definitie van studentenhuis als volgt goed te keuren:

"Studentenhuis
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= Kamerwoning waarvan de kamers uitsluitend worden te huur gesteld of verhuurd aan één of meer 
studenten.

Als student wordt beschouwd elkeen die ingeschreven is [in een school voor voltijds dagonderwijs], 
waarvan hij de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt. Ook 
studentengemeenschapshuizen zoals omschreven in het Kamerdecreet worden hieronder begrepen."

Bijlagen
 dinsdagmarkt bissegem.pdf
 Maandagmarkt Centrum.pdf
 Vrijdagmarkt Overleie.pdf
 Centrum Aalbeke.pdf
 Centrum Bellegem.pdf
 Centrum Heule.pdf
 Centrum Bissegem.pdf
 Centrum Marke.pdf
 Gemeentelijk reglement ambulante handel.pdf
 Gemeentelijk reglement kermissen.pdf
 Terrasplan Verlaagde Leieboorden
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GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN 

 

INHOUD: 

AFDELING 1 INLEIDENDE EN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

Afdeling 1.1 Inleidende definities 

Afdeling 1.2 Gemeenschappelijke bepalingen van toepassing voor afdelingen 2, 3, 4 

AFDELING 2 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN 

Afdeling 2.1 Toewijzing standplaatsen  

Afdeling 2.2 Abonnementen 

AFDELING 3 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE 

MARKTEN   

Afdeling 3.1 Ambulante handel op vooraf bepaalde plaatsen  

Afdeling 3.2 Ambulante handel op rondtrekkende wijze  

AFDELING 4 VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN MET NIET-COMMERCIEEL KARAKTER 

AFDELING 5 AANVULLENDE BEPALINGEN 

 

WETTELIJKE BASIS :  

1. Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en 

de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van juli 2006, 22 december 

2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaalde de artikelen 8 tot en met 10,  

verder genoemd “de wet”  

2. KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 

activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 

21 april 2017  

verder genoemd “KB” 
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AFDELING 1 : INLEIDENDE EN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

AFDELING 1.1  : INLEIDENDE DEFINITIES  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 

Ambulante handel : elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan 

de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben 

op openbaar domein of op privéplaatsen, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging 

beschikt.  

Ambulante handel op rondtrekkende wijze : hierbij verplaatst de handelaar zich regelmatig, met 

behulp van (motor) voertuig  langs een vooraf bepaald traject met verschillende verkooppunten. 

Deze verkooppunten neemt hij tijdelijk in op expliciete uitnodiging van de klant, telkens voor een 

bepaalde duur.  

Markt : Elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op vastgestelde 

plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten zoals bedoeld 

onder de definitie van ambulante activiteit, te verkopen. De markt die ingericht wordt door de 

gemeente, hetzij door deze autoriteit zelf beheerd, hetzij door deze in concessie gegeven, wordt 

openbare markt genoemd. Een markt ingericht door een privé-initiatief voorafgaand toegelaten door 

de gemeente, wordt private markt genoemd; 

Openbaar domein : de openbare weg en gelijkgestelde plaatsen. Overeenkomstig artikel 4§1 van de 

wet worden op de openbare weg volgende plaatsen met de openbare weg gelijkgesteld : 

parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, winkelgalerijen, stations-, luchthaven- en metrohallen 

en de verkoopplaatsen op kermissen en jaarmarkten. 

Private plaatsen : privémarkten, de plaatsen grenzend aan de openbare weg, de commerciële 

parkingplaatsen. 

Standwerker : De persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op verschillende 

markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door 

middel van argumenten en/of demonstratie gericht op een betere bekendheid bij het publiek en 

zodoende de verkoop ervan te promoten: 

AFDELING 1.2  : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING VOOR AFDELINGEN 2, 3,4 

Artikel 1 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (art. 8 §2, art. 10 §1 van de wet en art. 25 van 

KB) 

Een standplaats kan enkel toegewezen worden aan :  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen die 
houders zijn van een “machtiging als werkgever” 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 
vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”  

- de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, zoals beschreven in 
afdeling 4 van dit reglement. 

 

Artikel 2 Voorafgaande machtiging (art. 38 KB) 
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2.1 Aanvraag machtiging 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen moet :  

- voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1 van dit reglement en is onderworpen aan een 

voorafgaande machtiging; 

2.2 Beslissing machtiging (art 42 van het KB gewijzigd door BVR) 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld : 

- Identiteit van de aanvrager 
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
- de plaats 
- de datum en duur van de verkoop 

 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande 

redenen : 

- openbare orde, openbare rust, veiligheid 
- volksgezondheid 
- bescherming van de consument 
- wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn 
- de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden 
- de specialisatie van de aanvrager geen uitbreiding van diversiteit betekent op de 

aangevraagde plaats. Een diversiteit die de stad nastreeft vanuit de ondersteuning en 
promotie van ondernemerschap   
 

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de 

negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

2.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement (art. 33 KB) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager bij elektronische en/of 
klassieke post met ontvangstbewijs. 
 

Artikel 3 Periodiciteit van abonnement (art. 32 en 37 KB, gewijzigd door BVR)   

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 3 of 6 of 12 maanden. Het abonnement gaat 

in bij de start van het eerstvolgende nieuwe kwartaal na toekenning. 

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn behoudens 

anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 7 en 8 van dit reglement) en behoudens intrekking bij 

aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 9 van dit 

reglement  

Artikel 4 Opschorting abonnement (art. 32 KB, gewijzigd door BVR) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van 

tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond 
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De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de 

ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 

activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst 

voorkomen.  

 

Artikel 5  Afstand van het abonnement (art. 32 KB, gewijzigd door BVR) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 4 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 
 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent 

kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de 

houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend 

volgens één van de vermelde modaliteiten: 

- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ( Dienst Economie – Grote Markt 54 
- 8500 Kortrijk tav plaatsmeester) 

- per mail (economie@kortrijk.be) tegen ontvangstbewijs  
 

Artikel 6 Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (art 32 laatste lid KB, gewijzigd 

door BVR) 

Het abonnement kan door het College van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken 

worden in volgende gevallen: 

- wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging uitoefening ambulante 
activiteiten 

- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding 
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden 

bepaald in artikel 9 van dit reglement 
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement 
- bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de plaatsmeester en/of 

verstoring van de openbare orde 
 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend via aangetekend schrijven/via mail telkens 

met ontvangstbewijs.  

Artikel 7  Vooropzeg vanuit de gemeente ( art. 8 § 2 van de Wet, gewijzigd door decreet) 

Wanneer een deel of alle standplaatsen van de openbare markt, of een deel van het openbaar 

domein aangeduid voor ambulante handel buiten de openbare markt en/of opgenomen binnen het 

circuit van de rondtrekkende ambulante handel definitief worden opgeheven, geldt een termijn van 
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vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 maanden. In 

gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan 

dan ingekort worden.  

De beslissing tot vooropzeg wordt betekend via aangetekend schrijven/via mail telkens met 

ontvangstbewijs.  

Artikel 8  Inname standplaatsen (art. 26 KB, gewijzigd door BVR ) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

A. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houder van 
een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen; 

B. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 
standplaats is toegewezen,  houder(s) van een “machtiging als werkgever”;  

C. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit 
voor eigen rekening; 

D. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening 
van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

E. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A. tot D.; 

F. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de 
acties bedoeld in artikel 7 van KB gewijzigd door BVR, kunnen een standplaats innemen, 
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen 
buiten de aanwezigheid van deze. 
 

De personen opgesomd in B. tot E. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst 

zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie 

de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  

Artikel 9 Overdracht standplaats (art. 35 KB, gewijzigd door BVR) 

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
 

A. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten als werkgever  

B. en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.  
Een eventuele wijziging van de specialisatie KAN aangevraagd worden per aangetekend 
schrijven bij het College van Burgemeester en Schepenen.  

C. binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na 
expliciete goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen 

D. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 
standplaatsen beschikken  

 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. 

Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld : 
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1. dat de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om 

dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente, uit te 

oefenen. 

2. dat het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden 

wordt. 

 

AFDELING 2 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN   

Artikel 10 Gegevens van openbare markten (art. 8 §2 van de wet) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in : 

MARKT : maandagmarkt 

PLAATS : Grote markt, Graanmarkt, Doorniksestraat en Schouwburgplein 

DAG : maandag  

UUR : 8-13u  

SPECIALISATIE : allerlei 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN : bijlage voorzien  

 

MARKT : Markt Bissegem 

PLAATS : Bissegemplaats  

DAG : dinsdag  

UUR : 8-13u  

SPECIALISATIE : allerlei 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN : bijlage voorzien  

 

MARKT : Markt Overleie 

PLAATS : St. Amandsplein 

DAG : vrijdag 

UUR : 13.30 -19u  

SPECIALISATIE : voeding  

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN : bijlage voorzien  

 

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe 

om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen op gemotiveerde wijze. 

Artikel 11 Markcomité  

11.1 Voor de maandagmarkt wordt een marktcomité opgericht bestaande uit minimum 8 en 

maximum 12 leden. Namens de stad zijn voorzitter, marktleider en maximaal 10 afgevaardigden van 

de marktkramers aanwezig.   

11.2 Het marktcomité heeft tot doel de zaken te bespreken die betrekking hebben op toekomstige 

standplaatsen en regeling van marktaangelegenheden. Dienaangaande zal hij het schepencollege 

inzake hogervermelde aangelegenheden voorzien van de nodige adviezen of voorstellen. 

11.3 Binnen het marktcomité is de schepen van markten voorzitter. Het marktcomité duidt onder zijn 

leden een secretaris aan. Het marktcomité vergadert 3 maal per jaar. De voorzitter nodigt schriftelijk 

de leden van het marktcomité tijdig uit en maakt melding van dag, uur, plaats en agenda. Om de drie 
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jaar zijn vijf van de tien afgevaardigden van de marktkramers uittredend en eventueel 

herverkiesbaar. De organisatie van de verkiezingen gebeurt door de marktleider en het marktcomité 

onder toezicht van de burgemeester. 

11.4 Personen van wie wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuttig kan zijn voor de bespreking 

van een bepaald onderwerp, kunnen worden uitgenodigd om de vergadering van het marktcomité bij 

te wonen, doch enkel ter bespreking van het betrokken onderwerp. 

 

AFDELING 2.1 : TOEWIJZING STANDPLAATSEN 

 
Artikel 12 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (art. 8 §2, art. 10 §1 van de Wet en art. 25 
KB) 
 
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming 
beperkt tot 2 (art. 8 van de Wet)  
 
Artikel 13 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (art. 23 KB) 
 

13.1 Maandagmarkt 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

- hetzij per abonnement (maximum 95 % van de totaal beschikbare oppervlakte voor de 
markt) EN/OF 

- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van de totaal beschikbare oppervlakte voor de markt). 
Op de maandagmarkt worden 2 losse plaatsen voorbehouden voor standwerkers. 
Standwerkers melden zich bij de plaatsmeester aan tussen 07.45u en 08.00u. Indien meer 
dan 2 kandidaten wordt de plaats bij loting toegekend. De standwerker die hierdoor geen 
plaats toegewezen werd, kan vervolgens deelnemen aan de algemene loting van losse 
plaatsen zoals beschreven in artikel 14 van dit reglement. De vergoeding voor deze 
standplaats wordt onmiddellijk betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs aan de 
plaatsmeester. 

 

13.2 Overige markten 

De standplaatsen op de openbare markten te Bissegem en Overleie worden in hoofdzaak 

toegewezen aan abonnementen. Eventuele bijkomende aanvragen voor losse plaatsen dienen te 

worden gericht aan de plaatsmeester per mail met ontvangstbewijs (aan economie@kortrijk.be) of 

per klassieke post met ontvangstbewijs ( Dienst Economie – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk ter 

attentie van de plaatsmeester).  

Artikel 14 Toewijzingsregels voor losse standplaatsen 

14.1 Maandagmarkt 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting onder toezicht van de door het College van 

Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar tussen 07.45u en 08.00u. De houder van de 

machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. Diegene die de 

standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding bepaald in het retributiereglement ambulante 

handel aan de plaatsmeester of concessionaris tegen afgifte van het ontvangstbewijs. 
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14.2 Overige markten  

De toewijzing van losse plaatsen te Bissegem en Overleie gebeurt in overleg met de plaatsmeester. 

Ingeval van meerdere kandidaten zal dit bij loting gebeuren. 

Artikel 15 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

15.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (art. 28 & 30 KB, gewijzigd door 

BVR) 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen werd, vrijkomt, gaat de gemeente na of 

er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 15.2.  

Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie 

van een kennisgeving.  Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de website 

(www.kortrijk.be) en/of sociale mediakanalen van de stad.  

De kandidaturen kunnen ingediend worden aan de plaatsmeester per mail met ontvangstbewijs (aan 

economie@kortrijk.be) of per klassieke post met ontvangstbewijs ( Dienst Economie – Grote Markt 

54 – 8500 Kortrijk ter attentie van de plaatsmeester). De termijn van indiening wordt gespecifieerd in 

de vacature.  

15.2. Register van de kandidaturen (art. 31 KB, gewijzigd door BVR) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register van 

kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd : 

- eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 15.3. 
- dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie 
- tenslotte volgens datum (indiening zoals beschreven in 15.1) 

 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 

register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 

15.3. Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register (art 29 en 31 KB, gewijzigd door 

BVR) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning ervan, 
de kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen : 
 

1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de 
markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven 
omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen ; 

2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 
4. de externe kandidaten. 

 
De kandidaturen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde 
standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend.  
 
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 
worden, wordt als volgt voorrang gegeven : 
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A. (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit 
op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, 
wordt de voorrang bepaald bij loting; 

B. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.  
 

15.4. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (art. 34 KB, gewijzigd BVR) 
 
Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 
vermeld staat:   
 
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst  de 

standplaats werd toegekend; 
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend 

werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 
- het ondernemingsnummer; 
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is (via 

retributiereglement); 
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 
 
Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 

plan of register steeds geraadpleegd worden.  

AFDELING 2.2 : ABONNEMENTEN  

Artikel 16 Opschorting abonnement (art. 32 KB, gewijzigd door BVR) 

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats, 

waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van abonnementen). 

 
Artikel 17 Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (art 32 laatste lid KB, gewijzigd 
door BVR)  
 

Het abonnement kan door het College van Burgemeester en Schepenen geschorst of ingetrokken 

worden in volgende gevallen: 

- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de plaatsmeester vooraf van 
de afwezigheid op de hoogte te stellen 
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AFDELING 3 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE 

OPENBARE MARKTEN 

AFDELING 3.1 PLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN WAAR DE AMBULANTE ACTIVITEIT MAG PLAATSVINDEN 

ZIJN VOORAF BEPAALD 

Artikel 18 Toepassingsgebied (art. 42 §1 KB) 

Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten voor maximum één 

plaats na een voorafgaande machtiging  van de gemeente : 

- Aalbekeplaats  

- Bellegemplaats 

- Bissegem parking Westhoek/ Gullegemsesteenweg, Bissegemplaats 

- Heule parkings Kortrijksestraat, Lagaeplein 

- Kooigemplaats 

- Kortrijk : Albertpark, parking Weverstraat, St. Amandsplein, Van Raemdonckpark, Lange 

Munteplein, parking Sint-Elisabethkerk, Stationsplein, Veemarkt  

- Marke : parking Hellestraat/Kleine Pontestraat, Markeplaats 

- Rollegem : parking Kerk 

 

Indien het openbaar domein door het stadsbestuur in concessie werd beschikbaar gesteld voor een 

evenement of voorwerp is van openbare werken, zal de aanvraag voor de periode van dit 

evenement/deze werken tijdelijk niet toegestaan worden. 

Alle aanvragen voor plaatsen die niet voorkomen in de lijst van vooraf bepaalde plaatsen kunnen  

voorgelegd worden aan het College voor Burgemeester en Schepenen. Dezelfde gronden voor 

weigering zoals bepaald in artikel 2 van dit reglement worden hier in rekening gebracht.   

Artikel 19 aanvraag machtiging  

Bij de aanvraag specifieert de aanvrager ambulante activiteit : de specifieke plaats, soort ambulante 

handel (specialisatie), tijdstip en frequentie;  

Artikel 20 Toewijzingsregels voor standplaatsen 

De toewijzing van deze standplaatsen gebeurt volgend de chronologische volgorde van aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer 2 of meerdere aanvragen 

voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing bij loting  

AFDELING 3.2. AMBULANTE ACTIVITEIT OP RONDTREKKENDE WIJZE  

Artikel 21. Toepassingsgebied (art. 43 KB, gewijzigd door BVR) 

Eenieder die ambulante handel op rondtrekkende wijze wenst uit te oefenen moet dit voorafgaand 

aanvragen bij de gemeente. Ambulante handel op rondtrekkende wijze neemt geen vaste 

standplaats in en mag enkel stoppen om te verkopen op uitnodiging van de klant. 

Winkelwandelgebied is hier uitgesloten.  

Artikel 22 Aanvraag machtiging (art. 43 KB, gewijzigd door BVR) 

Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd 

worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden). Bij de aanvraag moet een oplijsting van 

straten of beschrijving van het parcours worden toegevoegd. 
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AFDELING  4 : VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN MET NIET-COMMERCIEEL KARAKTER  

Artikel 23  Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter (art 7 KB, gewijzigd 

door BVR) 

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of 

uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de 

volgende voorwaarden voldoen (Art. 7. § 1. KB) :  

1° ze vinden plaats met één van volgende doelen  

- menslievend doel,  
- sociaal doel,  
- cultureel doel,  
- educatief doel,  
- sportief doel  
- de verdediging en promotie van de natuur,  
- de verdediging en promotie van de dierenwereld,  
- de verdediging en promotie van een ambacht  
- de verdediging en promotie van streekproducten,  
- steun bij een humanitaire catastrofe,  
- steun bij een ramp of belangrijke schade 

 
2° ze blijven occasioneel; occasioneel betekent hier éénmaal per kalenderjaar. 

3° de betrokken burgemeester of zijn afgevaardigde heeft vooraf toestemming verleend indien de 

aanvraag binnen de grenzen van de gemeente valt;  

4° als ze de grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de gemeente 

vereist is, dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de Minister of de 

personeelsleden aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd.  

Artikel 24 Identificatievereiste 

Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of 

diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in art. 23 van dit reglement, is elke verkoper 

herkenbaar via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren. 

Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke, 

binnen dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te 

realiseren.  

Artikel 25 Aanvraag voorafgaande machtiging (art 7 §2 en 3 KB, gewijzigd door BVR).  

De aanvraag van een toestemming zoals vermeld in art. 23 van dit reglement, is afhankelijk van de 

situatie, gericht aan de burgemeester(s) of aan zijn afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de 

personeelsleden aan wie hij die bevoegdheid heeft gedelegeerd, op een duurzame drager tegen 

ontvangstbewijs.  

De aanvraag omvat : 

- de verantwoordelijke van de actie,  
- het doel van de actie,  
- de plaats of plaatsen,  
- de periode of periodes van verkoop,  
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- de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid.  
De toestemming, vermeld in art. 23 van dit reglement paragraaf 1, eerste lid, 3° of 4°, is beperkt tot 

één jaar. Ze is hernieuwbaar. Ze bevat de vermeldingen uit de aanvraag.  

Artikel 26 Weigering en intrekking machtiging 

De toestemming voor een specifiek niet-commercieel doel, zoals vermeld in art. 23 van dit 

reglement, eerste lid, 3° of 4°, kan geweigerd worden en de actie kan verboden worden als de 

doelstelling niet overeenstemt met de toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico 

vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust.  

Als de overheid die ervoor bevoegd is de toestemming te verlenen, argwaan heeft over de reële 

doelstellingen van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze een 

voorafgaand onderzoek laten uitvoeren door de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en 

artikel 45 van KB. Ze kan ook van een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een uittreksel uit het 

strafregister voorleggen.  

De toestemming, vermeld in art. 23 van dit reglement §1, eerste lid, 3° of 4°, kan ingetrokken worden 

of de actie kan verboden worden, tijdens de manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld 

wordt dat de voorwaarden van de toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in 

dit artikel, niet worden nageleefd.  

Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging 

die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, gedurende een periode van één jaar vanaf de 

vaststelling van de niet-naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde periode op drie 

jaar worden gebracht.  

De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend : 

- met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs ( Dienst Economie – Grote Markt 54 – 
8500 Kortrijk ter attentie van de plaatsmeester). 

- of via mail naar economie@kortrijk.be tegen ontvangstbewijs. 
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AFDELING 5 : AANVULLENDE BEPALINGEN 

Artikel 27 Bevoegdheid plaatsmeester (art. 44 KB) 

De plaatsmeester, aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde, is bevoegd om 

documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen 

aantonen te controleren. 

Artikel 28 Verplichte documenten (art. 15 KB, gewijzigd door BVR) 

De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn :  

1. het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse onderdanen, 
een identiteitsbewijs dat dat vervangt;  

2. een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk 
gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en desgevallend en 
indien nodig tegen brandrisico’s;  

3. het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht, 
voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid (toelating FAVV).  

4.   in voorkomend geval, kopie van het keuringsverslag van een erkend organisme aangaande de     

elektrische installatie en/of gasinstallatie van de verkoopwagen 

De machtiging en de documenten, vermeld in artikel 23 van dit reglement het eerste lid, 1° tot en 

met 3°, worden voorgelegd op elk verzoek van de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en 

artikel 44 en 45 van KB.  

De gemeente of de concessionaris zal de machtiging en de documenten, vermeld in artikel 23 van dit 

reglement het eerste lid, 1° tot en met 3°, bij de toekenning van een standplaats en nadien periodiek 

en steekproefsgewijs controleren. 

Artikel 29 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (art 21 KB) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, dient zich te identificeren aan de hand van een 

leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan 

het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht 

worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 
persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; 

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; 

en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich 
bevindt; 

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
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HET GEMEENTELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR 

DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN 

INHOUD  

AFDELING 1 GEMEENSCHAPPEKIJKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING VOOR AFDELING 2, 3 EN 4  

AFDELING 2 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE 

KERMISSEN  

Afdeling 2.1  Gemeenschappelijke bepalingen van standplaatsen voor afdeling 2.2 en 2.3  

Afdeling 2.2  Bepalingen van toepassing in geval van standplaats per abonnement  

Afdeling 2.3  Bepalingen van toepassing in geval van standplaats voor de duur van de kermis 

AFDELING 3 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN  

AFDELING 4 AANVULLENDE BEPALINGEN 

 

 

WETTELIJKE BEPALINGEN :  

- Koninlijk Besluit 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en 

ambulante activiteiten in kermisgastronomie, verder genoemd “ KB ” 

- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, 

gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 

februari 2017 meer bepaald artikelen 8 tot en met 10, verder genoemd “ de wet “ 
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AFDELING 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING VOOR AFDELING 2, 3 EN 4  

Artikel 1. Kermis/kermisactiviteit 

Als kermis of foor wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, 

om op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van 

kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.  

Als kermisactiviteit wordt beschouwd  elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de 

verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen 

van kermisgastronomie. 

Artikel 2 Voorwaarden inzake de toewijzing van de standplaatsen ( art. 8, §2, en art. 10, §1 van de wet, art. 4, 

§ 2 en art. 10 van KB) 

Ten einde de diversiteit van het aanbod te waarborgen wordt het aantal standplaatsen beperkt tot 2 per 

onderneming. 

De standplaatsen worden toegewezen: 

2.1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:  

- aan de  houders van een ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’ voor eigen rekening. 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder 

van de ‘machtiging als werkgever in kermisactiviteiten’. 

 

Bijkomende voorwaarden :  

- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en 

tegen brandrisico's. 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke 

energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het K.B. van 18 juni 2003 

betreffende de uitbating van kermistoestellen. 

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften 

betreffende deze materie. 

- het bewijs dat de vestiging van de kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er 

werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorschriften inzake volksgezondheid. 

 

2.2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

- aan de houders van een ‘machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’ voor eigen rekening. 

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder 

van de ‘machtiging als werkgever in ambulante activiteiten’. 

 

Bijkomende voorwaarden : 

- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en 

tegen brandrisico's. 
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- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorschriften 

inzake volksgezondheid. 

 

Artikel 3 Inname van de standplaatsen ( art. 11 van KB) 

3.1 De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen 

ingenomen worden door : 

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 2 van dit reglement)  houders "machtiging als 

werkgever in kermisactiviteiten"; 

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van de "machtiging als werkgever in kermisactiviteiten"; 

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houders van de "machtiging als werkgever in kermisactiviteiten" voor de 

uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 

4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de 

"machtiging als werkgever in kermisactiviteiten" voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen 

rekening; 

5) de personen die beschikken over de "machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in kermisactiviteiten" 

die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4); 

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) 

tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5); 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging 

geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van 

wie ze werden toegewezen.  

 

3.2 De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen 

ingenomen worden door  : 

1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 2 van dit reglement)  houders "machtiging als 

werkgever in ambulante activiteiten"; 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 

toegewezen,  houder  van een "machtiging als werkgever in ambulante activiteiten" ; 

3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder 

van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;  

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

5) door de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A" of een "machtiging als 

aangestelde B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon 

of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4); 

6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een 

vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid  en  onder het gezag van de houder 

van de "machtiging ambulante activiteiten als werkgever" of van de houder van de "machtiging ambulante 

activiteiten als aangestelde A of B" . 
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De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de 

personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  

 

AFDELING 2 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP 

OPENBARE KERMISSEN 

AFDELING 2.1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VAN STANDPLAATSEN VOOR AFDELING 2.2 EN 2.3  

Artikel 4. Toepassingsgebied   

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in : 

Paasfoor 

Kortrijk 

Grote Markt, Graanmarkt, Schouwburgplein, 

Casinoplein, Conservatoriumplein, Dolfijnkaai, 

Kasteelkaai, Handelskaai.  

vanaf witte donderdag tot en met de 

tweede zondag na Pasen 

 

Deelgemeenten Marke Sinksenkermis  Centrum Marke 

 

zat, zon en ma Pinkster-WE 

  Septemberkermis WE van 1e zondag van sept. 

 Bellegem  Centrumfeesten Centrum Bellegem WE van 1e zondag na 29 juni 

  Septemberkermis Laatste WE van september 

 Heule Tinekesfeesten  Centrum Heule 2e WE van september 

 Aalbeke Corneliusfeesten  Centrum Aalbeke 3e WE van september   

 Bissegem Septemberkermis  Centrum Bissegem Laatste WE van september 

 

De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen om de data voor de kermissen te 

bepalen, de soort attracties en de wijzigingen aan het oorspronkelijk plan van de opstelling goed te keuren. 

De standplaatsen, ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen, mogen niet langer bezet worden 

dan door het College van Burgemeester en Schepenen vermelde periodes. 

Artikel 5. Verhouding abonnement - losse plaatsen ( art. 8 en art. 9, §1 van KB) 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per 

abonnement. 

5.1De standplaatsen per abonnement  

De toewijzing per abonnement is de regel. De standplaatsen worden toegewezen aan de uitbater die  een 

zelfde standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de 

berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de 

overlater berekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de 

overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 
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opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de 

nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 

5.2 De standplaatsen toegewezen voor de duur van de kermis 

Dit is mogelijk : 

- in geval van absolute noodzaak; 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk verbonden zijn aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld 

introductie van nieuwe attracties). 

 
Artikel 6. Toewijzingsregels van standplaatsen op openbare kermissen 

6.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaats (art. 13 en 14 van KB) 

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een 

kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de website (www.kortrijk.be) 

en/of sociale mediakanalen van de stad. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en 

binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, 

worden niet weerhouden.  

6.2 Onderzoek van de kandidaturen (art. 15 van KB) 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake 

toewijzing vermeld in artikel 2 van dit reglement. 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria : 

a) de aard van de attractie of van de vestiging; 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging; 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld 

personeel; 

f) desgevallend, de nuttige ervaring; 

g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat 

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de 

gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 

 

6.3 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (art. 15, § 5 van KB) 

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die een standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet 

weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  

- hetzij per e-mail met ontvangstmelding 

 

Artikel 7.  Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (art. 16 van KB) 
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Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:  

a) de situering van de standplaats; 

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 

d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats 

toegewezen werd; 

e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd  en 

het adres van haar maatschappelijke zetel; 

f) het ondernemingsnummer; 

g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten 

is; 

h) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

 

Artikel 8. Spoedprocedure (art. 17 van KB) 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven,  

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 6 van dit 

reglement); 

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden;  

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er worden 

voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 

1° de burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in 
de mate van het mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 
2° de kandidaturen worden ingediend per e-mail met ontvangstmelding, hetzij schriftelijk tegen 
ontvangstbewijs; 
3° de burgemeester of zijn afgevaardigde gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen 
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 6§2 punt a en b van dit reglement; 
4° de burgemeester of zijn afgevaardigde stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette 
standplaats de kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; 
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de 
motivatie van zijn keuze aan;  
6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij 
bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per e-mail met ontvangstmelding, de 
beslissing mede die hem aanbelangt.  
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, 
voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het eerstvolgende College van 
Burgemeester en Schepenen. 

 

AFDELING 2.2 BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN STANDPLAATS PER ABONNEMENT  

Artikel 9. Duur van het abonnement (art.12, §1 en §2 van KB) 

9.1 Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  
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Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel 10 van 

dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 11 van dit reglement).  

9.2 De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur 

verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de 

loopbaan. Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de 

burgemeester of van zijn afgevaardigde. 

Artikel 10. Opschorting abonnement door de standhouder (art. 12, §3 van KB) 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 

1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  

De opschorting gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op 

de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het hernemen van de activiteiten. 

Indien de opschorting  één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis 

hernieuwd worden. 

 

2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. In dit 

geval moet de opschorting worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de 

kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. De opschorting impliceert de opschorting van 

de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren:  

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding;  

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;  

- hetzij per e-mail met ontvangstmelding. 

 

Artikel 11. Afstand van het abonnement door de standhouder (art. 12, §4 van KB) 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- bij stopzetting van zijn activiteiten als natuurlijke persoon of rechtspersoon, mits een opzegtermijn van 

tenminste 3 maanden 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 10, 

1° van dit reglement. De opzegging gaat in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de 

ongeschiktheid; 

De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De 

beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de burgemeester of zijn 

afgevaardigde; 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn 

overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

 

Artikel 12. Schorsing en opzegging van het abonnement door het stadsbestuur (art. 12, §6 KB) 

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 
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1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen 

betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken 

attractie of vestiging; 

2° hetzij omdat de titularis herhaaldelijk de richtlijnen van de marktleider met betrekking tot de openbare 

orde, de openbare veiligheid, de goede werking van het kermisgebeuren, onder meer wat de openingsuren, 

de plaatsing van attracties en bijhorigheden en schade aan het openbaar domein betreft, niet naleeft. 

3° hetzij omdat de titularis van de standplaats de standplaatsvergoeding niet betaald heeft op de datum 

vermeld op de toegestuurde factuur. Bij niet-tijdige betaling van het bedrag kan zonder enige verwittiging of 

ingebrekestelling de betreffende standplaats ingetrokken worden. Het stadsbestuur zal dan naar eigen 

goeddunken over deze plaats kunnen beschikken. 

4° hetzij bij werken aan openbare of privé-gebouwen. 

5° hetzij bij werken van openbaar nut. 

6° hetzij bij manifestaties 

Inbreuken worden vastgesteld door de kermisverantwoordelijke(n). 

De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of per 

e-mail met ontvangstmelding of bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding. 

 

Artikel 13. Tijdelijk of definitief verplaatsen van een standplaats met abonnement door het stadsbestuur 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen dat de standplaatsen van abonnementhouders 

tijdelijk of definitief kunnen verplaatst worden naar een andere locatie binnen of buiten het kermiscircuit 

zonder enig recht op schadevergoeding bij:  

1° Werken aan openbare of privé-gebouwen. 

2° Werken van openbaar nut 

3° Manifestaties 

4° Bij herlocatie van de kermis 

De termijn van de vooropzeg die moet gegeven worden aan de houders van een standplaats wanneer de 

manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven zal niet minder zijn dan één jaar 

behalve in geval van absolute noodzakelijkheid.   

 

Artikel 14. Overdracht van een standplaats met abonnement (art. 18 van wet)  

De overdracht van een standplaats is enkel toegelaten wanneer: 

1° De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn 

vestiging(en) stopzet; 

2° de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten. In beide 

gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat  

- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt; 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cf. artikel 2 

van dit reglement); 

- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 

 

AFDELING 2.3  BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN STANDPLAATS VOOR DE DUUR VAN DE KERMIS 

Artikel 15. Overdracht van een standplaats (art. 18 Wet)  
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De overdracht van een standplaats die gegund werd voor de duur van de kermis is niet opgenomen in artikel 

18 van KB want dit betreft enkel de regeling van overdracht bij abonnementen.   

AFDELING 3 – ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE  OPENBARE KERMISSEN 

Artikel 16 . Toepassingsgebied 

16.1. Op aanvraag van een kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar 

domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met 

bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij het College van Burgemeester en 

Schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 

16.2 Vanuit de gemeente 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure 

zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement gevolgd. 

Artikel 17. Duur machtiging 

De machtiging wordt door de gemeente toegekend : 

- hetzij voor een bepaalde periode 

- hetzij per abonnement 

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft verkregen 

gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren 

van verkrijging van de standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op 

voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer de 

standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is 

echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 

AFDELING 4. BIJKOMENDE BEPALINGEN 

Artikel 18. Vooropzeg van de gemeente bij openbare kermissen 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn 

van vooropzeg, aan de houders van een standplaats per abonnement, van één jaar.  Deze personen krijgen 

voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 12 van dit reglement) 

Artikel 19. Adviescomités voor openbare kermissen 

19.1 Voor de Paasfoor wordt een foorcomité opgericht bestaande uit minimum 8 en maximum 12 leden met 

een evenredige verdeling van afgevaardigden van het stadsbestuur en de foorreizigers. 

19.2 Het Paasfoorcomité heeft tot doel de zaken te bespreken die betrekking hebben op toekomstige 

standplaatsen en de regeling van  foor -en kermisaangelegenheden. Dienaangaande zal hij het College van 

Burgemeester en Schepenen inzake hogervermelde aangelegenheden voorzien van de nodige adviezen of 

voorstellen. 
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19.3 Het Paasfoorcomité duidt onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan uit de afgevaardigden van 

het stadsbestuur. Het Paasfoorcomité vergadert 2 maal per jaar. De voorzitter nodigt schriftelijk de leden 

van het Paasfoorcomité tijdig uit en maakt melding van dag, uur, plaats en agenda. 

19.4 Personen van wie wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuttig kan zijn voor de bespreking van een 

bepaald onderwerp, kunnen worden uitgenodigd om de vergadering van het Paasfoorcomité bij te wonen, 

doch enkel ter bespreking van het betrokken onderwerp. 

Artikel 20. Controlebevoegdheid (art.24 KB) 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en kermisactiviteiten buiten de 

openbare kermissen op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn afgevaardigde 

of de concessionaris, zijn gemachtigd om de documenten vermeld in artikel 2 van dit reglement te 

controleren. 

Artikel 21. Strafbepalingen  

Inbreuken op onderhavig reglement worden gesanctioneerd conform hoofdstuk III van de gecoördineerde 

wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

Artikel 22 . Opheffing 

De bepalingen van het algemeen politiereglement met betrekking tot de Paasfoor, goedgekeurd in de 

gemeenteraad dd.9 juli 1981 worden opgeheven voor zover zij geregeld zijn via dit reglement. 

Artikel 23. Bekendmaking en inwerkingtreding (art.10, §2 Wet)  

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en treedt in 

werking op een datum vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk op xx/xx/xxxx. 

Artikel 24. Kennisgeving aan de Minister van Middenstand 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van Middenstand en 

treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking van dit reglement. 
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22:13 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:13 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:13 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:13 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:13 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:13 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:13 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
22:13 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:13 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:13 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:13 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:13 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
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Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00283 - Gemeentelijke administratieve sancties - Bijzondere politieverordening in het 
kader van GAS en parkeren en protocolakkoord - Goedkeuren

Aanleiding en context
Op basis van artikel 3,3° van de GAS-wet kan een gemeente overtredingen betreffende het stilstaan 
en parkeren (en negeren verkeersborden C3 en F103) sanctioneren met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. Het koninklijk besluit van 09.03.2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren bepaalt 
specifiek welke overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren aanleiding kunnen geven tot 
een GAS-boete indien deze zijn opgenomen in de bijzondere politieverordening van de gemeente.

Met het gemeenteraadbesluit van 08.12.2014 keurde de stad Kortrijk de bijzondere politieverordening 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan 
en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen, goed. Vanaf het moment van de inwerkingtreding, d.i. 01.01.2015, 
werden de vastgestelde overtredingen inzake parkeren en stilstaan, die waren opgenomen in de 
bijzondere politieverordening, gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 55 euro 
(overtredingen categorie 1) of 110 euro (overtredingen categorie 2). Deze bedragen zijn wettelijk 
vastgelegd in het koninklijk besluit van 09.03.2014 en werden ook opgenomen in de artikelen 29 en 
30 van de bijzondere politieverordening.

Argumentatie
In toepassing van het koninklijk besluit van 23.04.2017 betreffende de verhoging van de bedragen 
van de onmiddellijke inningen inzake het wegverkeer, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
27.04.2017, werden alle bedragen van de onmiddellijke inningen voor de overtredingen op de wet van 
16.03.1968 en zijn uitvoeringsbesluiten met 5% verhoogd vanaf 1 mei, met afronding tot op de euro 
(bijv. : 55 euro + 5% = 57,75 euro → 58 euro; 110 euro + 5% = 116 euro).

Deze verhoging heeft tot gevolg dat in de gemeentes waar geen GAS-afhandeling werd voorzien van 
parkeerovertredingen, de parkeerovertredingen worden gesanctioneerd met een onmiddellijke inning 
van 58 euro of 116 euro, terwijl in de gemeentes waar wel GAS werd ingevoerd, nog steeds de 
bedragen van 55 euro en 110 euro gelden.  

Om deze ongelijkheid weg te werken, keurde de ministerraad op voorstel van minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François 
Bellot op 08.12.2017 een ontwerp van koninklijk besluit goed ter wijziging van het koninklijk besluit 
van 09.03.2014 in die zin dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen ook wijzigen.

De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen:

- overtredingen van de eerste categorie: 58 euro (i.p.v. 55 euro)

- overtredingen van de tweede categorie: 116 euro (i.p.v. 110 euro)

De aanstaande wijziging zal de GAS-boetes zo gelijk trekken met de boetes voor 
overtredingen die volgens de gerechtelijke procedure verlopen. De publicatie van dit koninklijk besluit 
is nog niet gebeurd, doch imminent.

Door de (aanstaande) wijziging van het koninklijk besluit moeten ook de bepalingen betreffende het 
boetebedrag in de bijzondere politieverordening worden aangepast. Om ervoor te zorgen dat de 
bijzondere politieverordening niet telkens gewijzigd dient te worden wanneer de bedragen wijzigen, 
wordt volgende aanpassing voorgesteld aan de artikelen 29 en 30 van de bijzondere 
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politieverordening: er worden geen concrete boetebedragen meer opgenomen maar er wordt enkel 
nog verwezen naar het koninklijk besluit dat de boetebedragen bepaalt.  

Juridische grond
Artikel 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, artikelen 119, 119bis en 135.

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 3,3°.

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De tekst van artikel 29 van de Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen op te heffen en te vervangen door volgende bepaling:

"De inbreuken op de artikelen 5 tot en met 24 worden gesanctioneerd met een gemeentelijke 
administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling zoals bepaald in artikel 2,§1 van het koninklijk 
besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 
en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen."

Punt 2
De tekst van artikel 30 van de Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen op te heffen en te vervangen door volgende bepaling:

"De inbreuken op de artikelen 25 tot en met 28 worden gesanctioneerd met een gemeentelijke 
administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling zoals bepaald in artikel 2,§2 van het koninklijk 
besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 
en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen."
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Kelly Detavernier
Deeltijds kunstonderwijs
22:14 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:14 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:14 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:14 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:14 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:14 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:14 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22:14 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:14 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:14 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
22:14 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:14 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
7 - 2018_GR_00180 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie digitaal beeldende kunst in de vierde graad binnen een bestaande cluster in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

7 2018_GR_00180 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe 
optie digitaal beeldende kunst in de vierde 
graad binnen een bestaande cluster in 
kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven 
Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient de Academie Kortrijk rekening te 
houden met de nieuwe evoluties in een snelveranderd digitaal landschap.
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Deze nieuwe optie in de vierde graad daagt de studenten uit om innovatief bezig te zijn met nieuwe 
digitale media. In deze optie wordt de interesse in digitale media verder gewekt en gevoed. De 
nieuwe optie streeft ernaar up-to-date te zijn met vernieuwende technologieën en deze toegankelijk 
te maken voor iedereen. Met aandacht voor de technische kant, maar evenzeer aandacht voor het 
scheppende en het beeldende aspect. De inhoud van deze optie kan aanvullend en/of voorbereidend 
zijn voor diverse opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs of het hoger onderwijs.

De groeiende vraag van volwassenen om deze optie te kunnen volgen in de vierde graad zet er ons 
toe aan deze te organiseren in de hoofdvestigingsplaats Kortrijk.

Deze optie zou van start gaan vanaf 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe optie digitaal beeldende kunst in de vierde graad vanaf 1 september 
2018 in de Academie Kortrijk en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in 
voege gaat op 1 september 2018.

22:14 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:15 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:15 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:15 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:15 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
22:15 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:15 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:15 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:15 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:15 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:15 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:15 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
8 - 2018_GR_00179 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie projectatelier in de vierde graad in de vestigingsplaats Avelgem binnen een nieuw structuuronderdeel in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

8 2018_GR_00179 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe 
optie projectatelier in de vierde graad in 
de vestigingsplaats Avelgem binnen een 
nieuw structuuronderdeel in kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om de 
vierde graad in te richten in andere vestigingsplaatsen, zie nota (2018_CBS_01100 - Academie Kortrijk 
- Oprichten nieuw structuuronderdeel, vierde graad in de vestigingsplaats Avelgem in kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs). Vanuit de vestigingsplaats Avelgem is het essentieel om 
opties in de vierde graad op te richten voor (jong)-volwassenen dit ter vervolmaking van hun 
opleiding. Voor deze vestigingsplaats is het leerlingenpotentieel afdoende en zijn de vereisten op 
gebied van infrastructuur en leermiddelen voldaan.  We beogen de optie projectatelier op te richten.

In deze nieuwe optie 'projectatelier' in de vierde graad gaan de studenten op zoek naar de essentie 
van een beeld en de impact ervan binnen een omgeving. De optie projectatelier is een vrije, 
multimediale optie, zowel inhoudelijk als artistiek, als technisch. De studenten zijn hierbij niet 
gebonden aan één bepaalde techniek en kunnen dus stapsgewijs zelf gaan kiezen voor diverse 
technische benaderingen. Deze optie is een heel persoonlijke zoektocht waarbij meerdere technieken 
(schilderen, tekenen, boetseren, assemblage, fotografie, ...) door elkaar worden gebruikt. Het is 
experimenteel gericht.

Deze optie dient van start te gaan vanaf 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit) nog beslist te worden door de gemeenteraad.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van de optie projectatelier in de vierde graad vanaf 1 september 2018 in de 
vestigingsplaats Avelgem en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege 
gaat op 1 september 2018.

9 - 2018_GR_00181 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie cross-over project in de vierde graad binnen een bestaande cluster in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

9 2018_GR_00181 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe 
optie cross-over project in de vierde graad 
binnen een bestaande cluster in kader van 
het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient de Academie Kortrijk rekening te 
houden met de nieuwe evoluties binnen het kunstlandschap.
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Deze nieuwe optie in de vierde graad moet studenten uitdagen om hun persoonlijk artistiek parcours 
verder te ontwikkelen.  Aan de hand van dit cross-over project kunnen studenten zich ontplooien in 
verschillende opties die de Academie Kortrijk aanbiedt.  Binnen deze optie dienen de studenten hun 
kennis en visie verder te ontwikkelen en terug te koppelen binnen de relatie beeldende kunsten en 
culturele diversiteit.  Binnen het hedendaagse kunstenveld merken we dat steeds meer studenten 
zoeken naar verruiming in meerdere artistieke disciplines om te komen tot een veelzijdig 
persoonlijke beeldtaal. 

Deze optie zou van start gaan vanaf 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van de nieuwe optie cross-over project in de vierde graad vanaf 1 september 2018 in de 
Academie Kortrijk en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege gaat 
op 1 september 2018.

10 - 2018_GR_00174 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, tweede graad in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

10 2018_GR_00174 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw 
structuuronderdeel, tweede graad in de 
nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader 
van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
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heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om 
de tweede graad in te richten in nieuwe vestigingsplaatsen. We wensen in te spelen op de vraag voor 
een educatieve invulling tijdens de naschoolse activiteiten en de verdere uitbouw met het lager 
onderwijs.

Voor het structuuronderdeel tweede graad beeldatelier is een programmatieaanvraag nodig en dit 
voor elke vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 

Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs geeft ons de mogelijkheid om dit te organiseren in 
nieuwe vestigingsplaatsen. Hierdoor kunnen we dit aanbieden in de basisscholen. Zo verlagen 
we de drempel voor ouders om hun jonge kinderen deeltijds kunstonderwijs te laten volgen.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuw structuuronderdeel, namelijk de tweede graad vanaf 1 september 2018 in de 
nieuwe vestigingsplaats Aalbeke, Lauwsestraat 11 en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs dat in voege gaat op 1 september 2018.

11 - 2018_GR_00175 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

11 2018_GR_00175 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw 
structuuronderdeel, eerste graad in de 
nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader 
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van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om 
de eerste graad in te richten in nieuwe vestigingsplaatsen. We wensen in te spelen op de vraag voor 
een educatieve invulling tijdens de naschoolse activiteiten en de verdere uitbouw met het lager 
onderwijs.

Voor het structuuronderdeel eerste graad beeldatelier is een programmatieaanvraag nodig en dit voor 
elke vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 

Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs geeft ons de mogelijkheid om dit te organiseren in 
nieuwe vestigingsplaatsen. Hierdoor kunnen we dit aanbieden in de basisscholen. Zo verlagen 
we de drempel voor ouders om hun jonge kinderen deeltijds kunstonderwijs te laten volgen.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuw structuuronderdeel, namelijk de eerste graad vanaf 1 september 2018 in de 
nieuwe vestigingsplaats Aalbeke, Lauwsestraat 11 en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs dat in voege gaat op 1 september 2018.

12 - 2018_GR_00177 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, vierde graad in de vestigingsplaats Avelgem in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

12 2018_GR_00177 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw 
structuuronderdeel, vierde graad in de 
vestigingsplaats Avelgem in kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs; gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om de 
vierde graad in te richten in andere vestigingsplaatsen. Vanuit de vestigingsplaats Avelgem is het 
essentieel om opties in de vierde graad op te richten voor (jong)-volwassenen dit ter 
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vervolmaking van hun opleiding. Voor deze vestigingsplaats is het leerlingenpotentieel afdoende en 
zijn de vereisten op gebied van infrastructuur en leermiddelen voldaan.

Deze optie dient van start te gaan vanaf 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuw structuuronderdeel, namelijk de vierde graad vanaf 1 september 2018 in de 
vestigingsplaats Avelgem en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege 
gaat op 1 september 2018.

13 - 2018_GR_00176 - Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe cluster met optie audiovisueel atelier in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

13 2018_GR_00176 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe 
cluster met optie audiovisueel atelier in 
kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient de Academie Kortrijk rekening te 
houden met de nieuwe evoluties in een snel veranderend digitaal landschap.

In onze maatschappij worden we overstelpt met divers digitaal beeldmateriaal.  Door kinderen en 
jongeren bewust te maken van wat audiovisuele media inhoudt, maken we hen wegwijs in de wereld 
van de digitale beeldcultuur. Het audiovisueel atelier omvat een ruime waaier aan diverse plastische 
vaardigheden en technieken. De wisselwerking tussen de beeldende en audiovisuele kunsten, biedt de 
kinderen en jongeren in dit atelier een uniek leer- en expressiemiddel.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

We wensen het audiovisueel atelier, in de tweede en derde graad, in te richten in de 
hoofdvestigingsplaats te Kortrijk en in de vestigingsplaats te Avelgem.
De studenten zijn in de mogelijkheid om de vervolgopleiding beeldende en audiovisuele kunst te 
volgen in de vierde graad.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de optie audiovisueel atelier in de tweede en derde graad in te 
richten vanaf 1 september 2018 in de hoofdvestigingsplaats te Kortrijk en in de vestigingsplaats te 
Avelgem en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege gaat op 1 
september 2018.

14 - 2018_GR_00182 - Academie Kortrijk. - Oprichten van een kortlopende beeldende en audiovisuele cultuur in één vestigingsplaats van een academie voor deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

14 2018_GR_00182 Academie Kortrijk. - Oprichten van een 
kortlopende beeldende en audiovisuele 
cultuur in één vestigingsplaats van een 
academie voor deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om een 
kortlopende, theoretische opleiding te volgen.

Deze kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur biedt de student de kans zich te 
verdiepen in het ruime aanbod van cultuur in het algemeen en kunst in het bijzonder.  Om de 
groeiende vraag van studenten te beantwoorden, die zich enkel theoretisch wensen te 
verdiepen, biedt de Academie Kortrijk deze kortlopende studierichting aan.  De Academie Kortrijk kan 
zich beroepen op een jarenlange ervaring aan doorgedreven expertise binnen het vak 
kunstgeschiedenis om deze verdieping aan de bieden.

Deze kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur dient van start te gaan op 1 
september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit) nog beslist te worden door de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur vanaf 1 
september 2018 in de Academie Kortrijk en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs dat in voege gaat op 1 september 2018.

15 - 2018_GR_00178 - Academie Kortrijk. -  Oprichten nieuwe cluster met optie beeldende en audiovisuele cultuur en recensent beeldende en audiovisuele kunsten in de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

15 2018_GR_00178 Academie Kortrijk. -  Oprichten nieuwe 
cluster met optie beeldende en 
audiovisuele cultuur en recensent 
beeldende en audiovisuele kunsten in de 
kortlopende studierichting beeldende en 
audiovisuele cultuur in kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om een 
kortlopende, theoretische opleiding te volgen.
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Deze kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur biedt de student de kans zich te 
verdiepen in het ruime aanbod van cultuur in het algemeen en kunst in het bijzonder.  Om de 
groeiende vraag van studenten te beantwoorden, die zich enkel theoretisch wensen te 
verdiepen, biedt de Academie Kortrijk deze kortlopende studierichting aan.  De Academie Kortrijk kan 
zich beroepen op een jarenlange ervaring aan doorgedreven expertise binnen het vak 
kunstgeschiedenis om deze verdieping aan de bieden.

Deze kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur dient van start te gaan op 1 
september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de optie beeldende en audiovisuele cultuur en recensent 
beeldende en audiovisuele kunsten in de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele 
cultuur in te richten vanaf 1 september 2018 in de Academie Kortrijk en dit in kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege gaat op 1 september 2018.

16 - 2018_GR_00183 - Academie Kortrijk. - Academiereglement - Goedkeuren

16 2018_GR_00183 Academie Kortrijk. - Academiereglement - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat vanaf 1 september 2018 verplicht iedere 
school om over een academiereglement te beschikken.

Argumentatie
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement verplicht voor elke 
school.

Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
leerling onder hun bewaring hebben.

Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 58 
van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het huidig huishoudelijk reglement Academie Kortrijk voldoet niet meer aan de bepalingen van het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG).

Juridische grond
Omzendbrief Dko/2018/01 houdende programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het 
deeltijds kunstonderwijs. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15137

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement in zitting van 28 februari 2018, betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60;

Het huishoudelijk reglement Conservatorium, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
13 december 1996, pt. 3.6.

Financiële informatie
Financiële informatie
Het academiereglement voorziet in de artikelen 12 en 13 in retributies die doorgestort worden naar de 
stad.

Budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0820-02/7010002/IE-GEEN voor de inschrijvingsgelden;

Beleidsdoelstelling(en)
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Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het bestaande huishoudelijk reglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad 
wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement.

Punt 2
Het hierbij gevoegde academiereglement Academie Kortrijk wordt goedgekeurd.

Punt 3
Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter 
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de 
ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord.

Bijlagen
 academiereglement Academie Kortrijk definitief.docx
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22:24 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22:24 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:24 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:24 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:24 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:24 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:24 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:24 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:24 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:24 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
17 - 2018_GR_00199 - Academie Kortrijk. - Vastlegging van het kader van de capaciteit. - Goedkeuren

17 2018_GR_00199 Academie Kortrijk. - Vastlegging van het 
kader van de capaciteit. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat vanaf 1 september 2018 geeft de 
school de mogelijkheid om de capaciteit vast te leggen. 

Argumentatie
Door het vastleggen van de capaciteit kan men grenzen stellen aan het aantal leerlingen binnen een 
opleiding. Zo kan men vermijden in  problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur 
en personeel.

De maximum aantal leerlingen wordt vastgesteld binnen een door de gemeenteraad vastgelegd kader. 
Jaarlijks wordt dan binnen dit kader een concreet maximum aantal leerlingen bepaald. Voor de 
werkbaarheid is het aangewezen het college hiermee te belasten.
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De regelgeving bepaalt dat er voorrang is voor de leerlingen die al les volgden in de school als zij zich 
vóór 30 juni van het voorafgaande schooljaar inschrijven. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat zij 
kunnen afstuderen in de studierichting waarin zij zijn gestart.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit) nog beslist te worden door de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het kader van de capaciteit voor de Academie Kortrijk vast te stellen volgens ontwerp in bijlage.

Punt 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het vastleggen van de jaarlijkse concrete 
capaciteit binnen de minimum- en maximumgrenzen bepaald door de gemeenteraad en deze met 
soepelheid te hanteren.

Bijlagen
 Kader capaciteit Academie1.pdf



KADER CAPACITEIT ACADEMIE

DOMEIN GRAAD OPTIE MIN. MAX. 

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN EERSTE BEELDATELIER 100 654

TWEEDE AUDIOVISUEEL ATELIER 1 20

BEELDATELIER 100 986

DERDE BEELDATELIER 25 260

AUDIOVISUEEL ATELIER 1 20

ARCHITECTUURATELIER 5 60

BEELDVERHAALATELIER 5 40

DIGITAAL BEELDATELIER 1 15

VIERDE BEELDHOUWEN EN RUIMTELIJKE KUNST 2 25

CROSS-OVER PROJECT 2 15

DIGITAAL BEELDENDE KUNST LANGLOPEND 2 15

FOTOKUNST 2 25

GRAFIEKKUNST DAG 2 25

GRAFIEKKUNST AVOND 2 25

INTERIEURONTWERP 2 25

KERAMIEK DAG 2 25

KERAMIEK AVOND 2 25

KUNSTAMBACHT STEEN-BEELD 2 25

MODEONTWERP 2 25

PROJECTATELIER DAG 2 25

PROJECTATELIER AVOND 2 25

PROJECTATELIER LANGLOPEND 2 25

PROJECTATELIER MAANDAG 2 8

PROJECTATELIER VRIJDAG 2 8

SCHILDERKUNST DAG MA-DI LAGERE JAREN 2 25

SCHILDERKUNST DAG MA-DI HOGERE JAREN 2 25

SCHILDERKUNST DAG DI-WOE 2 25

SCHILDERKUNST AVOND 2 25

TEKENKUNST DAG 2 25

TEKENKUNST AVOND 2 25

KORTLOPENDE OPLEIDING BEELDENDE EN AUDIOVISUELE CULTUUR 5 35
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22:25 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:25 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:25 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:25 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:25 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:25 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:25 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:25 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:25 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:25 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
18 - 2018_GR_00186 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten bestaand structuuronderdeel,  tweede graad Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

18 2018_GR_00186 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
bestaand structuuronderdeel,  tweede 
graad Woordkunst-drama, in de nieuwe 
vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van 
het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01250 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten bestaand structuuronderdeel,  tweede 
graad Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren
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Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
We willen dit bestaande structuuronderdeel in de nieuwe vestigingsplaats St-Jozef basisschool in de 
Groeningelaan 42A (kant Veldstraat) oprichten. Er zijn hier in het verleden al beperkte experimenten 
geweest met workshops. In deze school zijn er veel allochtone kinderen, waarbij de drempel naar het 
Conservatorium wat hoog ligt. Daarom zouden we hier in een eerste fase willen starten met 
woordlessen voor achtjarigen.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het bestaande structuuronderdeel 2de graad Woordkunst-drama vanaf 1 september 2018, in het 
kader van het nieuwe decreet dko, in het Stedelijk Conservatorium Kortrijk, in te richten in de nieuwe 
vestigingsplaats Kortrijk, Vrije Basisschool St-Jozef, Groeningelaan 42A (kant Veldstraat).

19 - 2018_GR_00189 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten van een kortlopende studierichting muziekgeschiedenis in één vestigingsplaats van een academie voor deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

19 2018_GR_00189 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten van 
een kortlopende studierichting 
muziekgeschiedenis in één 
vestigingsplaats van een academie voor 
deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
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heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01255 - Stedelijk Conservatorium  - Melding van de oprichting van een kortlopende 
studierichting muziekgeschiedenis in één vestigingsplaats van een academie voor deeltijds 
kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium kan zich beroepen op een jarenlange ervaring aan doorgedreven 
expertise in de studierichting muziekgeschiedenis. We opteren voor het behoud van deze succesvolle 
cursus in de school. De lessen zijn zowel overdag als ’s avonds mogelijk.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit) nog beslist te worden door de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een kortlopende studierichting muziekgeschiedenis vanaf 1 september 2018 in het 
Stedelijk Conservatorium en dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege 
gaat op 1 september 2018.

20 - 2018_GR_00187 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

20 2018_GR_00187 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuwe cluster met de unieke optie 
experimentele muziek in de derde en 
vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs.  - 
Goedkeuren
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01247 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie 
experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in 
het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat dat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium Kortrijk wil graag de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO biedt 
volop aanwenden om het lesaanbod te moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van de 
leerlingen. Zoals in het APP van de school wordt vermeld, heeft het  Conservatorium aandacht voor de 
persoonlijke interesse van alle studenten. Voor de muziekafdeling wil de school graag een uitbreiding 
van de opties bekomen door het aanbieden van een opleiding Experimentele Muziek.

Het vernieuwde muziekcentrum Track vormt het ideale kader voor het ontwikkelen van een 
studierichting Experimentele Muziek. Het muziekcentrum organiseert regelmatig workshops en korte 
lessenreeksen elektronische muziek. Concertorganisatie Wilde Westen (voorheen de Kreun, Festival 
van Vlaanderen Kortrijk) brengt reeds jaren de nationale en internationale toppers in Kortrijk op het 
concertpodium.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
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inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie experimentele muziek in de derde en vierde 
graad en kortlopende studierichting specialisatie, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk 
Conservatorium Kortrijk en dit in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in 
voege gaat op 1 september 2018.

21 - 2018_GR_00188 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de optie dj in de vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

21 2018_GR_00188 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuwe cluster met de optie dj in de vierde 
graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
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Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01249 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de optie dj in de 
vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet 
deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat dat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk wil graag de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO 
biedt volop aanwenden om het lesaanbod te moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van 
de leerlingen. Zoals in het APP van de school wordt vermeld heeft het  Conservatorium aandacht voor 
de persoonlijke interesse van alle studenten Voor de muziekafdeling wil de school graag een 
uitbreiding van de opties bekomen door het aanbieden van een opleiding DJ.

Het vernieuwde muziekcentrum Track vormt het ideale kader voor het ontwikkelen van een 
studierichting DJ.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de optie dj in de vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk Conservatorium Kortrijk en dit in het kader van 
het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat op 1 september 2018.

22 - 2018_GR_00197 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie musical/muziektheater in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

22 2018_GR_00197 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuwe cluster met de unieke optie 
musical/muziektheater in de derde en 
vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs.  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 



141/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01245 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie 
musical/muziektheater in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in 
het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk wil graag de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO 
biedt volop aanwenden om het lesaanbod te moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van 
de leerlingen. Voor de muziekafdeling wil de school graag een uitbreiding van de opties bekomen door 
het aanbieden van een opleiding Musical.

Aangezien onze school een goed uitgebouwde afdeling heeft in de domeinen muziek, woord en dans, 
komt onze school bij uitstek in aanmerking voor het ontwikkelen van een musicalafdeling.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie musical/muziektheater in de derde en vierde 
graad en kortlopende studierichting specialisatie, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk 
Conservatorium Kortrijk en dit in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in 
voege gaat op 1 september 2018.

23 - 2018_GR_00198 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie kleinkunst in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

23 2018_GR_00198 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuwe cluster met de unieke optie 
kleinkunst in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie in 
het kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01244 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie 
kleinkunst in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in het kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium Kortrijk wil graag de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO biedt 
volop aanwenden om het lesaanbod te moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van de 
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leerlingen. Voor de woordafdeling wil de school graag een uitbreiding van de opties bekomen door het 
aanbieden van een opleiding Kleinkunst.

Nu de terugkeer van de woordafdeling van het Conservatorium in de lokalen van het Muziekcentrum 
een feit is, beschikt de school over een uitstekende infrastructuur met het oog op het aanbieden van 
een opleiding Kleinkunst. De lessen kunnen doorgaan in de nieuwe theaterklas, die voorzien is van 
een professionele licht- en geluidsinstallatie. Voor een kleinschalig optreden kan het podium van het 
theatercafé PandA worden gebruikt. De Concertstudio heeft alle voorzieningen voor de organisatie van 
een volwaardig theateroptreden.

Er is een langlopende traditie en cultuur in de stad aanwezig rond Kleinkunst.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie kleinkunst in de vierde graad en de kortlopende 
studierichting specialisatie, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk Conservatorium Kortrijk en dit in 
het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat op 1 september 2018.

24 - 2018_GR_00190 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

24 2018_GR_00190 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Woordkunst-drama, in de nieuwe 
vestigingsplaats Aalbeke, in het kader van 
het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs.  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
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raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01177 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke, in het kader van het nieuwe decreet 
deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Een structuuronderdeel is de nieuwe term binnen het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs voor de 
voormalige termen graden en specialisaties.

Voor het structuuronderdeel eerste graad Woordkunst-drama is een programmatieaanvraag nodig 
voor elke vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 

Het nieuwe onderwijsdecreet dko geeft ons de mogelijkheid om dit te organiseren in nieuwe 
vestigingsplaatsen. Hierdoor kunnen we dit aanbieden in de basisscholen. Zo verlagen we de drempel 
voor ouders om hun jonge kinderen van 6 jaar eveneens deeltijds kunstonderwijs te laten volgen, wat 
een veel betere instroom kan creëren.

We willen de eerste graad Woordkunst-drama aanbieden in de volgende basisschool:

- Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 11, 8511 Aalbeke 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het nieuwe structuuronderdeel 1ste graad Woordkunst-drama, in het kader van het nieuwe decreet 
dko, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk Conservatorium, op te richten in volgende nieuwe 
vestigingsplaats:

- Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 11, 8511 Aalbeke

25 - 2018_GR_00191 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad Muziek, in de nieuwe vestigingsplaatsen Bellegem en Aalbeke, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

25 2018_GR_00191 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Muziek, in de nieuwe vestigingsplaatsen 
Bellegem en Aalbeke, in het kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01175 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Muziek, in de nieuwe vestigingsplaatsen Bellegem en Aalbeke, in het kader van het nieuwe decreet 
deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.
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Argumentatie
Een structuuronderdeel is de nieuwe term binnen het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs voor de 
voormalige termen graden en specialisaties.

Voor het structuuronderdeel eerste graad Muziek is een programmatieaanvraag nodig en dit voor elke 
vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 

Het nieuwe onderwijsdecreet dko geeft ons de mogelijkheid om dit te organiseren in nieuwe 
vestigingsplaatsen. Hierdoor kunnen we dit aanbieden in de basisscholen. Zo verlagen we de drempel 
voor ouders om hun jonge kinderen van 6 jaar eveneens deeltijds kunstonderwijs te laten volgen, wat 
een veel betere instroom kan creëren.

We willen de eerste graad Muziek aanbieden in volgende basisscholen:

- Vrije Basisschool Bellegem, Bellegemkerkdreef 1, 8510 Bellegem

- Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 11, 8511 Aalbeke

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het nieuwe structuuronderdeel 1ste graad Muziek vanaf 1 september 2018, in het kader van het 
nieuwe decreet dko, dat in voege gaat per 1 september 2018, op te richten in in het Stedelijk 
Conservatorium in volgende nieuwe vestigingsplaatsen: Bellegem en Aalbeke.

- Vrije Basisschool Bellegem, Bellegemkerkdreef 1, 8510 Bellegem

- Vrije Basisschool Aalbeke, Lauwsestraat 11, 8511 Aalbeke

26 - 2018_GR_00192 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel Specialisatie Dans, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

26 2018_GR_00192 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel Specialisatie 
Dans, in de vestigingsplaats Kortrijk, in 
het kader van het nieuw decreet deeltijds 
kunstonderwijs.  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01338 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel Specialisatie 
Dans, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs.  
- Goedkeuren

Aanleiding en context
NHet nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het decreet dko geeft het Stedelijk Conservatorium de mogelijkheid om een extra kortlopende 
opleiding Specialisatie aan te bieden.

Het Stedelijk Conservatorium wil deze kortlopende studierichting Specialisatie Dans aanbieden voor 
alle opties en vakken uit de 4de graad en elk vak van tweede en de derde graad, met een duurtijd 
van twee jaar in de vestigingsplaats Kortrijk. Hierdoor kunnen uitmuntende leerlingen de kans krijgen 
om uit te blinken, wat zal bijdragen tot de uitstraling van het Conservatorium.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Het nieuwe structuuronderdeel Specialisatie Dans, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs, vanaf 1 september 2018 op te richten in de vestigingsplaats Kortrijk van het Stedelijk 
Conservatorium.

27 - 2018_GR_00193 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel Specialisatie Muziek, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

27 2018_GR_00193 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel Specialisatie 
Muziek, in de vestigingsplaats Kortrijk, in 
het kader van het nieuw decreet deeltijds 
kunstonderwijs.  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01167 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel Specialisatie 
Muziek, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs.  
- Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het decreet dko geeft het Stedelijk Conservatorium de mogelijkheid om een extra kortlopende 
opleiding Specialisatie aan te bieden.
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Het Stedelijk Conservatorium wil deze kortlopende studierichting Specialisatie aanbieden voor alle 
opties en vakken uit de 4de graad en elk vak van tweede en de derde graad, met een duurtijd 
van twee jaar in de vestigingsplaats Kortrijk. Hierdoor kunnen uitmuntende leerlingen zoals leerlingen 
van het Jong Talentproject van de school, de kans krijgen om uit te blinken, wat zal bijdragen tot de 
uitstraling van het Conservatorium.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het nieuwe structuuronderdeel Specialisatie Muziek, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs, vanaf 1 september 2018 op te richten in de vestigingsplaats Kortrijk van het Stedelijk 
Conservatorium.

28 - 2018_GR_00194 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie cabaret en comedy in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

28 2018_GR_00194 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuwe cluster met de unieke optie 
cabaret en comedy in de vierde graad en 
de kortlopende studierichting specialisatie 
in het kader van het nieuwe decreet 
deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01166 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie 
cabaret en comedy in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in het kader 
van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege gaat vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Het Stedelijk Conservatorium Kortrijk wil graag de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO biedt, 
volop aanwenden om het lesaanbod te moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van de 
leerlingen. Zoals in het APP van de school wordt vermeld heeft het Conservatorium aandacht voor de 
persoonlijke interesse van alle studenten. Voor de woordafdeling wil de school dan ook graag een 
uitbreiding van de opties bekomen door het aanbieden van een opleiding Cabaret en Comedy.

Er is een langlopende traditie en cultuur in de stad aanwezig rond het thema Cabaret en Comedy. 
Jarenlang was de stad voortrekker op het vlak van het comedy-circuit via het festival ‘Humorologie’ 
dat ondertussen overgenomen werd door de organisatie PERPLX vzw.

Op de site van het Muziekcentrum waar het Conservatorium is gehuisvest is, organiseert het 
cultuurcafé PandA reeds geruime tijd en met succes een reeks comedy-voorstellingen.

In de jaarprogrammatie van de Schouwburg Kortrijk wordt veel aandacht besteed aan humor met een 
tiental voorstellingen per jaar.

Deze optie dient van start te gaan op 1 september 2018.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie cabaret en comedy in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie, vanaf 1 september 2018 in het Stedelijk Conservatorium 
Kortrijk en dit in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat op 1 
september 2018.
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29 - 2018_GR_00195 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad Woordkunst-drama, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem en Gullegem, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

29 2018_GR_00195 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Woordkunst-drama, in de bestaande 
vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem en 
Gullegem, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs.  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01164 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Woordkunst-drama, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem en Gullegem, in het 
kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Een structuuronderdeel is de nieuwe term binnen het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs voor de 
voormalige termen graden en specialisaties.

Voor het structuuronderdeel eerste graad Woordkunst-drama is een programmatieaanvraag nodig en 
dit voor elke vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 
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We willen dit nieuwe structuuronderdeel in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem en 
Gullegem oprichten, omdat het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs ons de kans geeft om het 
domein woord, vanaf de leeftijd van zes jaar te organiseren. 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het nieuwe structuuronderdeel eerste graad Woordkunst-drama, in het kader van het nieuwe decreet 
dko, vanaf 1 september 2018 op te richten in het Stedelijk Conservatorium, in volgende 
bestaande vestigingsplaatsen: Kortrijk, Avelgem en Gullegem.

30 - 2018_GR_00185 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad Muziek, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem, Gullegem, Heule en Bissegem, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

30 2018_GR_00185 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten 
nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Muziek, in de bestaande 
vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem, 
Gullegem, Heule en Bissegem, in het kader 
van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs.  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur



153/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01163 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
Muziek, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem, Gullegem, Heule en Bissegem, in het 
kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Een structuuronderdeel is de nieuwe term binnen het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs voor de 
voormalige termen graden en specialisaties.

Voor het structuuronderdeel eerste graad Muziek is een programmatieaanvraag nodig en dit voor elke 
vestigingsplaats waar het schoolbestuur dit structuuronderdeel wil inrichten. 

We willen dit nieuwe structuuronderdeel in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem, 
Gullegem, Heule en Bissegem oprichten, omdat het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs ons de 
kans geeft om muziekonderwijs vanaf de leeftijd van zes jaar te organiseren. 

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het nieuwe structuuronderdeel 1ste graad Muziek vanaf 1 september 2018 op te richten in het 
Stedelijk Conservatorium in volgende bestaande vestigingsplaatsen: Kortrijk, Avelgem, Gullegem, 
Heule en Bissegem, in het kader van het nieuwe decreet dko dat in voege gaat op 1 september 2018.
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Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat vanaf 1 september 2018 verplicht iedere 
school om over een academiereglement te beschikken.

Argumentatie
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement verplicht voor elke 
school.

Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige 
leerling onder hun bewaring hebben.

Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 58 van 
het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het huidig huishoudelijk reglement Conservatorium goedgekeurd op 13 december 1996 voldoet niet 
aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten.

Juridische grond
Omzendbrief Dko/2018/01 houdende programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het 
deeltijds kunstonderwijs. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15137

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet zoals goedgekeurd door het Vlaams parlement in zitting van 28 februari 2018, betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60;

Het huishoudelijk reglement Conservatorium, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
13 december 1996, pt. 3.6.

Financiële informatie
Financiële informatie
Het academiereglement voorziet in de artikelen 12 en 13 in retributies die doorgestort worden naar de 
stad.

Budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0820-01/7010002/IE-GEEN voor de inschrijvingsgelden;

Budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0820-01/7050999 voor de huurgelden instrumenten.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het bestaande huishoudelijk reglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 13 december 1996 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement.

Punt 2
Het hierbij gevoegde academiereglement Conservatorium wordt goedgekeurd.

Punt 3
Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter 
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de 
ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord.

Bijlagen
 academiereglement Conservatorium definitief.docx
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22:39 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22:39 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:39 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:39 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:39 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:39 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:39 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:39 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:39 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:39 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat vanaf 1 september 2018 geeft de 
school de mogelijkheid om de capaciteit vast te leggen. 

Argumentatie
Door het vastleggen van de capaciteit kan men grenzen stellen aan het aantal leerlingen binnen een 
opleiding. Zo kan men vermijden in  problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur 
en personeel.
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De maximum aantal leerlingen wordt vastgesteld binnen een door de gemeenteraad vastgelegd kader. 
Jaarlijks wordt dan binnen dit kader een concreet maximum aantal leerlingen bepaald. Voor de 
werkbaarheid is het aangewezen het college hiermee te belasten.

De regelgeving bepaalt dat er voorrang is voor de leerlingen die al les volgden in de school als zij zich 
vóór 30 juni van het voorafgaande schooljaar inschrijven. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat zij 
kunnen afstuderen in de studierichting waarin zij zijn gestart.

 

Juridische grond
Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

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

 

Financiële informatie
Financiële informatie
 

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het kader van de capaciteit voor het Stedelijk Conservatorium vast te stellen volgens ontwerp in bijlage.

Punt 2
Het college van burgemeester en schepen te belasten met het vastleggen van de jaarlijkse concrete capaciteit 
binnen de minimum- en maximumgrenzen bepaald door de gemeenteraad. 

Bijlagen
 Kader capaciteit Conservatorium1.pdf



KADER CAPACITEIT CONSERVATORIUM 

DOMEIN GRAAD OPTIE INSTRUMENT/VAK RICHTING MIN. MAX. 

MUZIEK EERSTE MUZIEKINITIATIE 100 220

TWEEDE MUZIEK PIANO 150 250

GITAAR 60 100

FLUIT 40 80

PICCOLO 0 10

KLARINET 30 60

BASKLARINET 0 10

SAXOFOON 25 60

ACCORDEON 4 20

VIOOL 30 80

ALTVIOOL 4 20

CELLO 12 30

CONTRABAS 4 20

TROMPET 10 30

TROMBONE 8 20

TUBA 4 20

HOORN 4 20

SLAGWERK 30 60

ORGEL 4 20

FAGOT 4 20

HARP 4 20

HOBO 4 20

ZANG 8 40

POP EN JAZZ PIANO 4 20

ELEKTRISCHE GITAAR 12 30

BASGITAAR 4 12

POP EN JAZZ TENORSAX 4 12

POP EN JAZZ BARITONSAX 4 12

POP EN JAZZ SLAGWERK 4 12

POP EN JAZZ ZANG 8 40

MUZIEK DERDE KLASSIEK PIANO 60 120

GITAAR 20 50

FLUIT 12 30

PICCOLO 0 10

KLARINET 12 30

BASKLARINET 0 10

SAXOFOON 4 30

ACCORDEON 4 12

VIOOL 20 50

ALTVIOOL 4 20

CELLO 6 30

CONTRABAS 4 12

TROMPET 9 21

TROMBONE 6 18
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TUBA 3 9

HOORN 6 18

SLAGWERK 18 36

ORGEL 3 12

FAGOT 3 12

HARP 9 18

HOBO 3 12

ZANG 3 18

MUZIEK DERDE POP en JAZZ POP EN JAZZ PIANO 10 30

ELEKTRISCHE GITAAR 8 20

BASGITAAR 2 10

POP EN JAZZ SLAGWERK 2 20

POP EN JAZZ SAXOFOON 10 30

POP EN JAZZ KOPER 2 20

POP EN JAZZ ZANG 10 30

MUZIEK DERDE EXPERIMENTELE MUZIEK 10 30

MUZIEK DERDE MUSICAL ZANG MUSICAL/MUZIEKTHEATER 10 40

MUZIEK DERDE MUZIEK SCHRIJVEN MUZIEKTHEORIE 8 20

MUZIEK VIERDE KLASSIEK PIANO VERTOLKEND 40 100

GITAAR 20 60

FLUIT 20 60

PICCOLO 2 10

KLARINET 10 30

BASKLARINET 2 10

SAXOFOON 10 30

ACCORDEON 4 20

VIOOL 20 60

ALTVIOOL 2 20

CELLO 8 30

CONTRABAS 4 20

TROMPET 10 30

TROMBONE 8 30

TUBA 4 20

HOORN 8 30

SLAGWERK 8 30

ORGEL 4 20

FAGOT 4 20

HARP 4 20

HOBO 4 20

ENGELSE HOORN 2 8

HOBO D'AMORE 2 8

ZANG 10 30
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MUZIEK VIERDE POP en JAZZ POP EN JAZZ PIANO VERTOLKEND 10 30

ELEKTRISCHE GITAAR 8 30

BASGITAAR 4 20

POP EN JAZZ SLAGWERK 2 10

POP EN JAZZ SAXOFOON 2 20

POP EN JAZZ KOPER 2 20

POP EN JAZZ ZANG 8 30

MUZIEK VIERDE MUSICAL ZANG:MUSICAL/MUZIEKTHEATER VERTOLKEND 4 20

MUZIEK VIERDE KLASSIEK PIANO CREEREND 20 100

GITAAR 10 60

FLUIT 10 60

PICCOLO 2 10

KLARINET 10 30

BASKLARINET 2 10

SAXOFOON 6 30

ACCORDEON 4 20

VIOOL 20 60

ALTVIOOL 2 20

CELLO 8 30

CONTRABAS 4 20

TROMPET 8 30

TROMBONE 4 30

TUBA 2 20

HOORN 6 30

SLAGWERK 6 30

ORGEL 4 20

FAGOT 4 20

HARP 4 20

HOBO 4 20

ENGELSE HOORN 2 8

HOBO D'AMORE 2 8

ZANG 10 30

MUZIEK VIERDE POP en JAZZ POP EN JAZZ PIANO CREEREND 10 30

ELEKTRISCHE GITAAR 8 30

BASGITAAR 4 20

POP EN JAZZ SLAGWERK 2 10

POP EN JAZZ SAXOFOON 2 20

POP EN JAZZ KOPER 2 20

POP EN JAZZ ZANG 8 30

MUZIEK VIERDE DJ 4 20

MUZIEK VIERDE EXPERIMENTELE MUZIEK 4 30

MUZIEK KORT MUZIEKGESCHIEDENIS 24 80

190/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



MUZIEK KORT SPECIALISATIE 10 50

WOORD

WOORD EERSTE WOORDINITIATIE 40 200

WOORD TWEEDE WOORDATELIER 140 300

WOORD DERDE WOORDKUNST-DRAMA 80 200

WOORD VIERDE SPELTHEATER VERTOLKEND 30 90

WOORD VIERDE SPREEK EN VERTELTHEATER CREEREND 20 60

CABARET en  COMEDY 20 60

KLEINKUNST 20 60

DANS

DANS EERSTE DANSINITIATIE 20 100

DANS TWEEDE DANSLAB 100 300

DANS DERDE DANSLAB KLASSIEKE 20 80

DANSLAB HEDENDAAG 20 60

DANS VIERDE DANSLAB KLASSIEK 12 40

DANS DANSLAB HEDENDAAGS 12 40

DANS SPECIALISATIE 0 30
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22:40 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:40 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:40 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:40 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:40 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:40 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:40 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:40 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:40 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:40 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
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van onbepaalde duur. Verlenging - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00205 - Conservatorium  - Ingebruikneming concertzaal Casinogebouw, Casinoplein 10, 
vanaf 19  januari t.e.m. 18 juli 2018 en afsluiten overeenkomst - Goedkeuren

Aanleiding en context
Sedert de verbouwingswerken werd gebruik gemaakt van de concertzaal 'De Kapel' gelegen 
Casinoplein 10 te 8500 Kortrijk. Daarvoor werd d.d. 23/05/2017 een overeenkomst afgesloten met 
BVBA Casinoplein 10 te 8500 Kortrijk. Deze overeenkomst werd verlengd tot 18 juli 2018.
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Argumentatie
Wegens het unieke karakter van de kapel werd door betrokken partijen overeengekomen deze verder 
te zetten.

Het lokaal wordt ter beschikking gesteld aan het conservatorium voor een maandelijks bedrag van 
250,00€, maandelijks te storten op rekeningnummer BE98 0689 3012 9993 van de BVBA casinoplein 
10. Een ontwerp van de nieuwe overeenkomst werd goedgekeurd door de directie Communicatie en 
recht - juridische zaken.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.

Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de verlenging van de overeenkomst van de ingebruikneming van de 
concertzaal 'De Kapel' in het Casinogebouw, Casinoplein 10 te 8500 Kortrijk, voor onbepaalde duur, 
met name vanaf 19 juli 2018, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst onbepaalde duur .pdf



 

 

Nieuwe overeenkomst 
 

Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds BVBA CASINOPLEIN 10 

 
 

1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college 

van burgemeester en schepenen voor wie optreden de heren Vincent Van Quickenborne en 
Nathalie Desmet, respectievelijk burgemeester en algemeen directeur, handelende in hun 

gezegde hoedanigheid, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, 
 

hierna genoemde de gebruiker; 

 
 

2. Partij anderzijds, zijnde BVBA CASINOPLEIN 10, ondernemingsnummer BE 0661.668.177, met 
maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Casinoplein 10, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer Pascal Vandenhende, zaakvoerder, 
 

hierna genoemd de ingebruikgever; 

 
 

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

 

Artikel 1 – De ingebruikgever geeft in gebruik aan de gebruiker, die aanvaardt, de concertzaal ‘De 
kapel’ op de 2de verdieping van het gebouw gelegen Casinoplein 10 te 8500 Kortrijk. 

 
 

Artikel 2 – Voorbeschreven ruimte wordt door de ingebruikgever per loutere gedoogzaamheid in 

gebruik gegeven aan de gebruiker vanaf 19 juli 2018 en dit voor onbepaalde duur, zonder dat er 
sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. 

    Elk der partijen kan de overeenkomst per gewoon schrijven opzeggen mits inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden. 

 
 

Artikel 3 – De gebruiker verbindt er zich toe voor dit gebruik een maandelijks bedrag van 250,00 

(tweehonderdvijftig) euro (alle kosten inclusief) te betalen en dit door storting van het bedrag op 
het rekeningnummer BE98 0689 3012 9993 van de ingebruikgever met vermelding van de reden 

van betaling. 
 

 

Artikel 4 -  De ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de concertzaal ‘De Kapel’ één 
vleugelpiano onder te brengen. 

 
 

Artikel 5 – De gebruiker verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven ruimte te onderhouden als 
een goede huisvader. De ruimte zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en propere 

toestand gehouden worden. Bij de ontruiming dient de ruimte volledig opgekuist te worden. 

 
 

Artikel 6 -  De gebruiker neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele beschadigingen 
aan de ruimte onmiddellijk aan haar (de gebruiker) zal aangerekend worden. 

De gebruiker verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke 

mogelijke schade aan de desbetreffende ruimtes te voorkomen. 
 

 

194/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 

Artikel 7 – De ingebruikgever bevestigt dat in zijn brandverzekering afstand van verhaal ten voordele 

van de gebruiker voorzien is en legt hiervan een attest aan de gebruiker voor. Aan de afstand van 

verhaal zijn geen bijkomende kosten voor de gebruiker verbonden. 
 

Artikel 8 -  de gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 
nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde ruimte overlast/burenhinder 

medebrengt. 

 
 
 

 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op 

 
 

 

Partij anderzijds,   Partij enerzijds 
 

 
 

 

 
 

 
Namens de BVBA CASINOPLEIN 10 Namens het Stadsbestuur Kortrijk, 

Algemeen directeur, De burgemeester, 
 

          

 
 

 
 

     N. DESMET   V. VAN QUICKENBORNE 
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Financiën
22:40 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
22:41 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22:41 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:41 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:41 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
22:41 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:41 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:41 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:41 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:41 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:41 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:41 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
34 - 2018_GR_00173 - Bedrijfsrevisor - Aanstelling bedrijfsrevisor voor de controle van de verzelfstandigde agentschappen van de stad Kortrijk. – Gunning

34 2018_GR_00173 Bedrijfsrevisor - Aanstelling 
bedrijfsrevisor voor de controle van de 
verzelfstandigde agentschappen van de 
stad Kortrijk. – Gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven 
Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01460 - AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR - AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR VOOR 
DE CONTROLE VAN DE VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE STAD KORTRIJK - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
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Aanleiding en context
Art. 247 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat tussen de gemeenten en de gemeentelijke 
vennootschap, vereniging of stichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten wordt voor de 
toevertrouwde taken van gemeentelijk belang.  Deze samenwerkingsovereenkomst regelt o.a. de 
toekenning aan één of meer commissarissen van de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de 
gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting.  Die commissarissen zijn erkende 
vennootschappen.

Voor de autonome gemeentebedrijven wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen.  
Parko valt echter onder de criteria van het Wetboek Vennootschappen om een commissaris-revisor 
aan te stellen.

In het college van 7 mei 2018 werd beslist een revisor aan te stellen voor alle stedelijke vzw’s en voor 
beide agb’s.  Hiervoor werd in deze zitting beslist :

- de voorwaarde voor de opdracht “aanstelling bedrijfsrevisor voor de controle van de extern 
verzelfstandigde agentschappen van de Stad Kortrijk” vast te stellen zoals ze zijn vervat in het bestek 
nr 2018/1513.

- als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, overeenkomstig art 42,§1,1°a van de wet van 17 juni 2016.  De uitgave wordt 
geraamd op 140.000,00 btw incl..

- de lijst van de aan te schrijven bedrijfsrevisoren als volgt vast te stellen :

- Vandelanotte bedrijfsrevisoren, President Kennedypark 1 te 8500 Kortrijk

- KPMG bedrijfsrevisoren, Beneluxpark 35 te 8500 Kortrijk

- Derycke Catry & Co, President Kennedypark 6 te 8500 Kortrijk

- BDO bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 153/5 te 8800 Roeselare

- Certam bedrijfsrevisoren, Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem

- VRC bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare.

Argumentatie
Binnen het in het bestek vooropgestelde tijdsbestek werden drie offertes ontvangen :

- Certam bedrijfsrevisoren, Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem, voor 112.530,00 € voor 3 jaar.

- Callens, Pirenne & Co, President Kennedypark 6 te 8500 Kortrijk, voor 124.690,50 € voor 3 jaar.

- BDO, Kwadestraat 153/5 te 8800 Roeselare voor 116.795,25 € voor 3 jaar.

Het kantoor Callens, Pirenne & Co werd niet aangeschreven om een offerte in te dienen.  Conform art 
93, lid1 van het KB van 18 april 2017 worden bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
de spontane offertes in principe verworpen, tenzij bij uitdrukkelijke en gemotiveerde andersluidende 
beslissing van de aanbestedende overheid.

Omwille van volgende redenen wordt voorgesteld de offerte van het kantoor Callens, Pirenne & Co 
toch te aanvaarden :
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- De heer Martin Derycke is zaakvoerder bij Derycke, Catry & Co, kantoor dat wel aangeschreven 
werd, is ook vennoot van het kantoor Callens, Pirenne & Co.

- De vennootschap Callens, Pirenne & Co is aandeelhouder in de vennootschap Derycke, Catry & Co.

- Er is een opsplitsing van de activiteiten tussen beide kantoren, waarbij de accountancy-activiteiten 
waargenomen worden door het kantoor Derycke, Catry & Co en waarbij de revisorale activiteiten 
waargenomen worden door het kantoor Callens, Pirenne & Co.

De gunningscriteria zijn de volgende :

- Prijs : 50 punten

- Methodologie : 20 punten

- Extra diensten binnen de opgegeven prijs : 15 punten

- Organisatie en relatiebeheer : 15 punten

De beoordeling van de drie ingediende offertes leverde volgende scores op :

 Certam Callens, Pirenne & co BDO
Prijs (50) 50 45,12 48,17
methodologie (20) 20 20 20
extra diensten (15) 5 5 0
organisatie & relatiebeheer 
(15)

15 15 10

Totaal (100) 90 85,12 78,17

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de opdracht “aanstelling bedrijfsrevisor voor de controle 
van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad Kortrijk te gunnen aan Certram 
Bedrijfsrevisoren bvba, Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem tegen het inschrijvingsbedrag van 
112.530,00 € btw incl. met jaarlijkse indexatie voor de totale periode van 3 jaar.

Juridische grond
Art. 247 van het Decreet Lokaal Bestuur (van toepassing vanaf 01.01.2019).

De beheersovereenkomsten tussen de agb’s en de stad, en de samenwerkingsovereenkomsten tussen 
de vzw’s en de stad.

Wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, meerbepaald art 42, §1, 1°a.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Raming transactiemomenten:

2018: 12.500 €
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2019: 37.510 €

2020: 37.510 €

2021; 25.010 €

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De offerte van het kantoor Callens, Pirenne & Co toe te laten omwille van de sterke verbondenheid 
met het aangeschreven kantoor Derycke, Catry & Co.

Punt 2
De opdracht “Aanstellling bedrijfsrevisor voor de controle van de verzelfstandigde agentschappen van 
de stad Kortrijk” te gunnen aan Certram Bedrijfsrevisoren bvba, Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem 
tegen de prijs van 112.530,00 € BTW incl. met jaarlijkse indexatie voor de totale periode van 3 jaar.

Bijlagen
 bdo.pdf
 callenspirenne&amp;co.pdf
 certambedrijfsrevisoren.pdf

22:41 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
22:42 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:42 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:42 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:42 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:42 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:42 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
22:42 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:42 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:42 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:42 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:42 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
35 - 2018_GR_00209 - Wijzigingen algemeen retributiereglement 2018 - Vaststellen

35 2018_GR_00209 Wijzigingen algemeen retributiereglement 
2018 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
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raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00062 - Algemeen retributiereglement 2018 - Wijziging/aanvulling punt 9.7.  "Gebruik 
van ... Groeningeheem" met onmiddellijke ingang - Goedkeuren

 2017_GR_00298 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2018 - Vaststellen

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

Argumentatie
De dringende tussentijdse wijzigingen aan het algemeen retributiereglement 2018 zijn de volgende:

- Bouwen, milieu en wonen:

* 4.2. Tijdelijke inname van het openbaar domein: - Het is de bedoeling dat de retributie die normaal 
gevorderd wordt voor inname openbaar domein ook kan gevorderd worden aan firma's die geen 
verlenging van hun vergunning gevraagd hebben en toch de inname hebben laten staan. De retributie 
zou dan gaan over de periode tussen de laatste aanvraag en de nieuwe aanvraag die ze dan opnieuw 
moeten doen om zich opnieuw in regel te stellen. Weliswaar verhoogd met administratiekosten, 
omdat het niet meer via het digitaal systeem kan.
- Er werd in het verleden beslist de parkeerverbodsbordjes als een gratis dienstverlening aan te 
bieden, cfr. de uitleenwinkel. Er wordt nu wel een tarief van € 70,00 (ong. 2 werkuren) aangerekend 
bij het niet naleven van de afspraken rond proper en tijdig terugbrengen of bij kleine 
herstellingswerken i.g.v. schade i.p.v. € 3,00/bord/dag bij niet niet tijdig terugbrengen.
Bij buiten gebruik/verlies/diefstal wordt de prijs van een bordje en manuren gerekend.
* 4.3.A. Permanente vergunningen (uitstallingen): Er wordt een beperkte aanpassing gedaan in 
functie van de toepasbaarheid van het reglement. Een retributie per uitstalling is duidelijker en niet 
voor discussie vatbaar. Enkel het aantal uitstallingen dient geteld. Een retributie per m² ingenomen 
ruimte was omslachtiger en vereiste een opmeting ter plaatse van de uitstalling(en), een interpretatie 
over het al dan niet meerekenen van de restruimte tussen meerdere uitstallingen.

- Burgerzaken :
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* 7.1. Er werd een tekst toegevoegd conform het begraafplaatsenreglement. Dit om misverstanden en 
discussie te vermijden.

- Cultuur :
* 9.3. Stedelijke openbare bibliotheek: Nu het facturatieproces versneld is, komt het maximum te-
laat-geld niet meer overeen met de realiteit. Daarom wensen ze dit te laten zakken naar maximum € 
15,00 per object.
* 9.7. Een aantal lokalen werden verwijderd omdat ze niet meer bestaan of nu een andere functie 
hebben. Een aantal andere lokalen ondergingen een verandering van lokaalnummering en een 
aantal nieuwe vergaderlokalen werden toegevoegd. 
De benaming van: 'Type geïsoleerde repetitieruimte koren' werd gewijzigd naar: 'Type geïsoleerde 
ruimte muziek' waarbij een nieuw tarief voor presentatie opgenomen werd omdat deze ruimte nu ook 
voor presentatie kan gebruikt worden en niet enkel voor repetitie. Het tarief voor het 'gebruik vleugel' 
werd aangepast en is nu gelijk aan dit van de concertvleugel in de schouwburg en de concertstudio.
  'Type creatieruimte' werd verwijderd omdat dit reeds vervat zit in het 'Type geïsoleerde ruimte 
muziek'.
* Punt 9.7. werd aangevuld met de drankprijzen van het Groeningeheem (zie GR-besluit 
2018_GR_00062 dd. 12/03/2018 pt. 14).
* 9.8. Uitleenwinkel: De uitleenwinkel is een gratis dienstverlening aan verenigingen en organisaties. 
Via het aangepaste retributiereglement worden de tarieven concreter voorgesteld en wordt er hierbij 
'klare taal' gebruikt. De voorgestelde waarden zijn gebaseerd op offertes + telkens 2 of 4 werkuren 
volgens het werk dat erin kruipt. Momenteel wordt er vastgesteld dat respect voor afspraken vaak ver 
te zoeken is. Er dient herhaaldelijk om materieel gebeld te worden, men dient opnieuw te rijden 
omdat men er niet is, men heeft materieel niet bij, podiumelementen krijgt men in erbarmelijke staat 
terug….
Het is de bedoeling de samenwerking tussen het loket en de partner opnieuw te optimaliseren en 
respectvol te laten verlopen: 
- Men wil de gebruiker de gratis dienstverlening naar waarde laten schatten door te sensibiliseren 
o.v.v. waardes van het ter beschikking gestelde materieel.
- Deze waarde van de elementen die vaak stukgaan, ontbreken, waar men vaak heel nonchalant mee 
omgaat wordt geafficheerd en wordt ook bij de orderbevestiging gevoegd.
- De opvolging bij levering en teruggave zal nauwgezetter gebeuren en de ophaling en het 
terugbrengen wordt door beide personen samen gecheckt.
- Schade en tekorten zullen effectief aangerekend worden.

- Sport :
* 10.2. Sportcentra: De sportdienst krijgt meer en meer vragen om sportevenementen te organiseren 
op de recreatieterreinen op SC Lange Munte. Het gaat om de open terreinen naast de sportvelden, tot 
op heden is nog geen retributie vastgesteld hiervoor. We merken dat ook verenigingen van buiten 
Kortrijk de vraag stellen enkel omdat het gratis is. Om hier paal en perk aan te stellen, stelt de 
sportdienst een retributie voor, die in verhouding is met het gebruik van andere outdoor 
sportterreinen.

- Welzijn:
* 11.3. : Het onderdeel 'Deelfietsen' wordt toegevoegd. Het deelsysteem kinderfietsen zorgt ervoor 
dat gezinnen een kinderfiets kunnen ontlenen i.p.v. aankopen. Om gebruik te kunnen maken van een 
leenfiets sluit men per kind (of per fiets) een jaarabonnement af. Er wordt ook met een kansentarief 
gewerkt. Het kansentarief wordt toegepast volgens hetzelfde principe van de UiTpas. Dat betekent dat 
iedereen met 'verhoogde tegemoetkoming' in aanmerking komt voor deze korting van 50% van de 
reguliere tarieven.
I.k.v. goed onderhouden en terugbrengen van de fiets wordt er ook eenmalig een waarborg 
aangerekend samen met het afsluiten van het eerste jaarabonnement.
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- Jeugd - JC Tranzit:
* 12.1. : ° Er wordt een bepaling ivm 'schade aan ter beschikking gestelde toestellen en materialen' 
toegevoegd omdat vaste geluidsinstallatie, decibelmeter, tapinstallatie, lichtinstallatie, tafels en 
stoelen, podiumelementen,.. kosteloos ter beschikking gesteld worden, maar er is regelmatig schade 
die doorgerekend moeten kunnen worden.
   ° De drankprijzen werden aangepast volgens prijsverhogingen AB Inbev en accijnsverhogingen op 
01/01/2018.
   ° De prijs van Red Bull werd aangepast volgens de kostprijs van aankoop.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De lijst met de aangepaste retributies, zoals opgenomen in bijlage, met onmiddellijke ingang vast te 
stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 tussentijdse aanpassingen retributies2018_2_definitief.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
22:42 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:42 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:42 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:43 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:43 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:43 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:43 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:43 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:43 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
22:43 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
22:43 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:43 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
22:43 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
36 - 2018_GR_00211 - site Weggevoerdenlaan - samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en Van Marcke ifv instap in procedure Open Oproep - Goedkeuren

36 2018_GR_00211 site Weggevoerdenlaan - 
samenwerkingsovereenkomst tussen stad 
Kortrijk en Van Marcke ifv instap in 
procedure Open Oproep - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Groep Van Marcke verhuist haar activiteiten in de loop van 2018 naar de site LAR-zuid. In het 
vooruitzicht daarvan werden sinds 2016 reeds stappen gezet om een masterplan te ontwikkelen voor 
de twee grootste sites die (grotendeels) worden verlaten. 

Op initiatief van de stad werd voor de site Weggevoerdenlaan een workshop georganiseerd onder 
leiding van Leiedal (en in samenwerking met extern ontwerper Peter Vanden Abeele). Dit ruimtelijk 
ontwerp werd nadien vertaald naar meer concrete doelstellingen. Uitgangspunten en tevens 
richtcijfers voor de herontwikkeling van de site zijn:

-        Wonen:

 215 units
 Gemiddelde bruto-vloeroppervlakte per unit van 125m² en
 Totale bruto-vloeroppervlakte van 26.875m²

-        Kantoren, diensten en retail: richtcijfer van 26.000m² bruto-vloeroppervlakte. Daarin is 
maximaal ruimte voor één handelsvestiging in het segment voeding en één handelsruimte/toonzaal 
voor de Groep Van Marcke. Andere retail in het gebied wordt uitgesloten

-        Onderwijs:

Indien de Groep Van Marcke een akkoord kan bereiken met het hoger onderwijs of met de 
omliggende scholen, dan mag aan die oppervlakte nog de nodige vloeroppervlakte voor dit 
programma toegevoegd worden. Het moet daarbij gaan om onderwijsfuncties (startups zijn op te 
vangen binnen de kantoor-, diensten- of KMO-oppervlakte).

-        KMO: richtcijfer 10ha

-        Kwalitatief publiek groen: richtcijfer 3,5ha.
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Tijdens de workshop werd reeds heel wat ontwerpend onderzoek gedaan. Toch werd ook vastgesteld 
dat gezien de omvang van de site en de wens om er diverse functies in onder te brengen een 
gedetailleerder ontwerpoefening aan de orde is. 

Argumentatie
Vanuit bovenstaande vaststelling wordt het wenselijk geacht om voor dit verder onderzoek in te 
stappen in de procedure van de Open oproep van de Vlaams Bouwmeester. De Open Oproep is een 
onderhandelingsprocedure die de stad in staat moet stellen om de meest adequate ontwerper voor 
het project te kiezen. De stad wordt doorheen het traject bijgestaan door de Vlaams Bouwmeester en 
zijn team. 

Omdat de site quasi volledig in eigendom is van de Groep Van Marcke, en omdat Van Marcke de 
procedure van de Open Oproep tevens wenst te gebruiken om in een latere fase ook een kwalitatieve 
architectuur van de ontwikkeling te bewerkstelligen, wordt afgesproken om de kosten verbonden aan 
deze Open Oproep te delen. De stad Kortrijk en de Groep Van Marcke betalen hierin elk de helft. De 
totale kostprijs voor de stad komt daarbij op 60.000€ (excl BTW). 

Verloop procedure Open Oproep:

- Publicatie: juli 2018 (ligt vast)
Publicatietekst (zie bijlage) wordt gepubliceerd op basis waarvan ontwerpbureaus zich kunnen 
kandidaat stellen. 

- Selectie: september-oktober 2018 (richtinggevend)
Uit de kandidaturen worden op basis van hun portfolio eerst 10 kandidaten (op voorstel van de 
Vlaams Bouwmeester) geselecteerd, die nadien worden beperkt tot 4 kandidaten door de 
sleectiecommissie (Vlaams Bouwmeester, stad Kortrijk en Van Marcke).

- Opmaak projectdossier: zomer 2018 (richtinggevend)
Hierin wordt alle info verzameld die wordt meegegeven aan de 4 geselecteerde bureaus in functie van 
de opmaak van hun masterplan. Dit projectdossier zal minstens het resultaat van de eerdere 
workshop (als leidraad) en een maximumprogramma voor de site (als randvoorwaarde) omvatten. 

- opmaak ontwerp door de 4 geselecteerde bureaus (richttermijn 3 maanden)

- Jury: voorjaar 2019 (richtinggevend). 
De jury wordt voorgezeten door de Vlaams Bouwmeester en bestaat daarnast ook uit 2 
vertegenwoordigers vanuit de stad Kortrijk, twee vanuit Van Marcke en een extern jurylid. De jury 
kiest 1 laureaat uit de kandidaten. Deze krijgt de opdracht tot het opmaken van het effectieve 
masterplan. 

Vóór de stemming verlaten de leden van de CD&V-fractie de zitting.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. | 
Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als 
volgt :

20 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, C. Waelkens.

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
mandaat te geven voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de 
opmaak van een masterplan voor de site Weggevoerdenlaan, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de Group 
Van Marcke voor de deelname aan de procedure Open Oproep voor de site Weggevoerdenlaan, zoals 
opgenomen in bijlage. 

Bijlagen
 mandaat Vlaams Bouwmeester
 Bijlage 1 Mandaat - reglement
 Bijlage 2 Mandaat - typebestek
 Overeenkomst tussen Stad Kortrijk  en Van Marcke - def
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MANDAAT voor deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester 

door het CBS van de stad Kortrijk voor de volledige studieopdracht voor de site 

Weggevoerdenlaan te Kortrijk. 

 

 

 

 

ARTIKEL 1 

 

De stad Kortrijk mandateert de Vlaams bouwmeester om de opdracht voor de volledige studieopdracht voor de site 

Weggevoerdenlaan op te nemen in de procedure van de “Open Oproep”  dewelke zal worden uitgeschreven door 

de Vlaams bouwmeester. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

De stad Kortrijk verklaart zich akkoord met de principes en voorwaarden van de Open Oproep, zoals deze door de 

Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 21 oktober 2016. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Door deel te nemen aan de procedure van de “open oproep” verklaart de stad Kortrijk zich akkoord met : 

 

3.1 het reglement van de open oproep (in bijlage 1) 

3.2 raming afhankelijk van het masterplan 

3.3 volgende vergoeding: 

 -  opstellen Masterplan: 60.000,00 euro (excl. Btw) 

 Voor vervolgopdrachten zal het ereloon bepaald worden op basis van het masterplan.  

3.4 het typebestek (inclusief de overeenkomst) van de Vlaams bouwmeester (in bijlage2) 

 

 

ARTIKEL 4 

 

De stad Kortrijk zal het ontwerpend onderzoek van de 4 kandidaten vergoeden. Deze vergoeding is bepaald op 

15.000,00 euro (excl btw) per ontwerper. De jury zal de offertes op hun geldigheid onderzoeken. De opdrachtgever 

staat in voor de betaling van de geldige offertes.  

 

 

OO 

3608 
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ARTIKEL 5 

 

De jury wordt voorgezeten door de Vlaams bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de Vlaamse 

Regering is belast. De stad Kortrijk zal een jury samenstellen bestaande uit: de Vlaams bouwmeester, twee 

vertegenwoordigers van de stad Kortrijk, twee vertegenwoordigers vanuit de Groep Van Marcke en één externe 

deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester, nader te bepalen. De vergoeding voor deze externe 

deskundige bedraagt 375 euro excl. btw per half dagdeel (zie reglement) en is ten laste van de stad Kortrijk. Het 

gaat om gemiddeld 4 tot 8 vacaties. Definitieve afspraken worden hierover gemaakt met het extern jurylid. 

 

De stad Kortrijk als de Groep Van Marcke beschikken over de mogelijkheid om elk maximaal twee adviseurs aan te 

duiden. Deze adviseurs kunnen aanwezig zijn tijdens de jurering, maar hebben er enkel een adviserende rol en geen 

stemrecht.  

 

 

Kortrijk, 19 juni 2018 

 

 

 

Nathalie Desmet 

Algemeen Directeur 

Vincent Van Quickenborne 

Burgemeester 
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OVEREENKOMST 
 

Tussen enerzijds De Weggevoerdenlaan Properties NV en anderzijds het Stadsbestuur van 

Kortrijk 

 

Tussen de ondergetekenden:  

 

1. De Partijen 

 

Partij A: Het stadsbestuur Kortrijk, met zetel te Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, hier 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de 

heer Vincent van Quickenborne, burgemeester en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 

directeur, in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna “de Stad Kortrijk” 

genoemd,  

 

Partij B: De Weggevoerdenlaan Properties NV (KBO 0443.831.913), Weggevoerdenlaan 5, 

8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline Van Marcke, hierna “Van Marcke” 

genoemd.  

 

Wordt het volgende overeengekomen inzake deelname aan de Open Oproep van de 

Vlaamse Bouwmeester:  

 

 

2. Situering context 

 

Van Marcke en Stad Kortrijk, stellen zich tot doel dat de site “Weggevoerdenlaan”, 

eigendom van Van Marcke, te Kortrijk, op een kwalitatieve manier zo snel als mogelijk 

herontwikkeld wordt.   

 

Hiertoe werd een workshop georganiseerd door Stad Kortrijk, een visie-presentatie 

opgemaakt door Van Marcke en goedgekeurd door partijen (zie presentatie van …januari 

2017 hier aangehecht. Bijlage 1) en werd een functioneel en kwantitatief programma in 

onderling overleg bepaald, dat geldt als richtinggevend werkschema. 

 

Voor een breder context wordt verwezen  naar de publicatietekst voor de Open 

Oproep”(Bijlage 2). 

 

Partijen wensen nauw samen te werken in het kader van deze herontwikkeling en hierna de 

belangrijkste afspraken vast te leggen. 

 

 

3. Doelstelling van het mandaat aan de Vlaamse Bouwmeester 

 

Beide partijen hebben belang bij het opstellen van het masterplan, Stad Kortrijk voor het op 

te maken RUP en Van Marcke voor haar architectuurdossier en projectontwikkeling. 
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Stad Kortrijk stelt hierbij voor om het ontwerp van het masterplan voor deze site te laten 

verlopen in samenwerking met De Vlaamse Bouwmeester en dat via hun selectiesysteem 

van Open Oproep.  Op die manier wenst Stad Kortrijk  

• een bijkomende garantie in te bouwen dat deze  site op een kwalitatieve manier zal 

ontwikkeld worden  

• dat deze objectieve  selectiewijze, aangestuurd door  een beleidsondersteunend 

instrument van de Vlaamse Overheid, mee een draagvlak zal creëren voor de 

realisatie van de nieuwe ontwikkeling. 

 

Van Marcke stelt zich uitdrukkelijk akkoord met dit voorstel en deze visie en werkwijze. Van 

Marcke zal het masterplan verder gebruiken voor het uitwerken van haar eigen plannen. 

 

De rechten op het masterplan berusten zowel bij Van Marcke als bij de stad Kortrijk omwille 

van hun financiële bijdrage in het kader van deze samenwerking. 

 

4. Programma 

 

Op initiatief van de stad werd voor de site Weggevoerdenlaan een workshop georganiseerd 

onder leiding van Leiedal (en in samenwerking met extern ontwerper Peter Vanden Abeele). 

Dit ruimtelijk ontwerp werd nadien vertaald naar meer concrete doelstellingen. 

Uitgangspunten en tevens richtcijfers voor de herontwikkeling van de site zijn: 

-        Wonen: 

• 215 units (40 units werden doorgeschoven van de site MEWAF naar de site 

Weggevoerdenlaan owv de beperktere ruimtelijke draagkracht  van de site MEWAF) 

• Gemiddelde bruto-vloeroppervlakte per unit van 125m² en 

• totale bruto-vloeroppervlakte van 26.875m² 

-        Kantoren, diensten en retail: richtcijfer van 26.000m² bruto-vloeroppervlakte. Daarin is 

maximaal ruimte voor één handelsvestiging in het segment voeding en één 

handelsruimte/toonzaal voor Van Marcke. Andere retail in het gebied wordt uitgesloten 

-        Onderwijs: 

Indien Van Marcke een akkoord kan bereiken met het hoger onderwijs of met de 

omliggende scholen, dan mag aan die oppervlakte nog de nodige vloeroppervlakte voor dit 

programma toegevoegd worden. Het moet daarbij gaan om onderwijsfuncties (startups zijn 

op te vangen binnen de kantoor-, diensten- of KMO-oppervlakte). 

-        KMO: richtcijfer 10ha 

-        Kwalitatief publiek groen: richtcijfer 3,5ha. 

Dit programma wordt als basis meegegeven in het projectdossier.  
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5. Operationele werking 

 

Stad Kortrijk neemt de rol op als Opdrachtgever aan de Vlaamse Bouwmeester en zal 

daartoe ook de nodige engagementen ondertekenen met de Vlaamse Overheid. 

 

Stad Kortrijk machtigt een bevoegde ambtenaar om als leidend ambtenaar in zijn naam op 

te treden. 

 

Evenwel wordt voor de toepassing van onderhavige overeenkomst, onder “Opdrachtgever” 

verstaan: Stad Kortrijk samen met Van Marcke. 

 

Van Marcke zal bijgevolg ten allen tijde bij elke taak van de Opdrachtgever, actie en 

bespreking in het kader van de open oproep betrokken worden en zal een volledige 

transparantie in de twee richtingen vereist zijn. 

 

In het bijzonder zal Stad Kortrijk samen met Van Marcke het Protocol voor het vastleggen 

van de afspraken voor de gunning van de volledige studieopdracht voor de hierboven 

vermelde site bespreken en opstellen met de Vlaams Bouwmeester. Na ondertekening ervan 

zal het Protocol en diens bijlagen (Reglement, bestek, Mandaat , enz.)  integraal deel uit 

maken van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 

Alle documenten die worden overgemaakt naar de Vlaamse Bouwmeester zullen steeds de 

goedkeuring krijgen van beide partijen.  

 

Alle documenten die worden overgemaakt van de Vlaamse Bouwmeester zullen steeds 

transparant ter beschikking zijn voor alle partijen.  

 

Van Marcke zal alle nodige input leveren om de Open Oproep mogelijk te maken en zal die 

ter beschikking stellen van de Stad Kortrijk. 

 

 

6. Taken van de Opdrachtgever 

Taak van de Opdrachtgever (Stad + Van Marcke) binnen de procedure Open Oproep (uittreksel 

uit het Protocol Vlaams Bouwmeester) 

ALGEMEEN: 

- De afstemming van het proces, de timing, het budget en de financiering.  

- De coördinatie van aanverwante studieopdrachten  

- Het afstemmen van de juridische context met name stedenbouwkundige of 

verkavelingsvoorschriften (bestemming, aantal bouwlagen en maximale vloerindex ) en 

eigendomsstatuut. 

- Overleg met alle betrokken actoren; vergunningverlenende overheid, gebruikers, 

betrokken overheden, … 

- Het beheer, uitvoering en opvolging van de communicatie  

- In geval van beschermde monumenten en in geval de opdrachtgever zich wenst te 

beroepen op de renovatiepremieregelgeving zal de opdrachtgever of zijn 

afgevaardigde de kandidaten controleren op de vereisten zoals deze in de wet gesteld 

worden voor de ontwerpers.  
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PER FASE: 

Fase Procedureafspraken: 

- Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester op basis van het 

model aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

- Mandatering van Vlaams Bouwmeester om het project op te nemen in de procedure 

van de Open Oproep.   

 

Fase Voorbereiding projectdossier : 

- Het aanstellen van een projectregisseur.  

- De opmaak van het projectdossier volgens het overzicht en de modellen aangeleverd 

door Team Vlaams Bouwmeester. Het projectdossier bestaat uit: het bestek, de 

overeenkomst, het offerteformulier, de projectdefinitie en de technische, ruimtelijke, 

juridische en administratieve randvoorwaarden. 

- Een overeenkomst afsluiten met het extern jurylid.  

- Desgevallend het aanstellen door Van Marcke en op haar kosten: 

               van een adviesbureau mbt duurzaamheid 

-      en/of van een adviesbureau mbt life cycle costing 

-      en/of van een deskundige mbt de organisatie van een participatief traject 

 

 

Fase Open Oproep: 

Publicatie - Opstellen publicatietekst. 

Briefings: - De organisatie van de briefings. De briefing is een gezamenlijke infosessie 

waarop het project door de opdrachtgever wordt toegelicht, het projectdossier 

overhandigd wordt en werkafspraken worden gemaakt. 

 - De opmaak van het verslag van de briefings. 

Jury: - Nazicht van het juryverslag. 

Gunning: - De opmaak van het verslag van de gunningsbeslissing op basis van de modellen 

aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De contractonderhandelingen en contractsluiting met de ontwerper op basis van 

de modelovereenkomst aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De betekening van de gunningsbeslissing. 

 

Fase Projectuitvoering: 

Het op regelmatige basis informeren van Team Vlaams Bouwmeester over het verloop van 

het project.  

 

7. Taken van de projectbegeleider/projectregisseur (uittreksel uit het Protocol Vlaams 

Bouwmeester) 

 

Projectbegeleider 

De projectbegeleider ondersteunt de projectregisseur bij de uitvoering van eerder technische 

taken. Voorbeeld van taken: 

- Hij stelt het projectdossier samen.  

- Hij ondersteunt de projectregisseur in de communicatie over het dossier. 

- Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op. 
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- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper. 

- Hij coördineert aanverwante studies. 

 

De opdracht van projectregisseur en projectbegeleider kan gecombineerd aan één 

opdrachthouder toegewezen worden. De opsplitsing tussen beide is afhankelijk van de aard 

en de omvang van zowel project als proces.  

 

De door de opdrachtgever aangestelde projectregisseur: (naam, functie, adres, mail) 

De projectregisseur is tevens contactpunt voor alle communicatie. 

 

Deskundige duurzaamheid 

Met betrekking tot duurzaamheidsaspecten van de opdracht stelt de opdrachtgever 

desgevallend een extern deskundige aan voor: 

-  de analyse, vergelijking en evaluatie van duurzaamheidaspecten van de ingediende 

ontwerpvoorstellen 

- de opvolging van het aspect duurzaamheid tijdens het bouwproces.  

 

Deskundige Life Cycle Costing (LCC) 

Met betrekking tot de financiële haalbaarheid van het project stelt de opdrachtgever 

desgevallend een extern deskundige aan voor: 

- een uitgebreide financiële analyse, vergelijking en evaluatie van de ontwerpen  

- de opvolging en beheersing van het bouwkosten tijdens het bouwproces.  

 

Deskundige Participatief Traject 

De opdrachtgever stelt desgevallend een extern deskundige aan voor de organisatie van het 

participatief traject. Dit traject is gericht naar de gebruikers, de lokale bewoners en het ruimer 

doelpubliek. Dit participatief traject is continu en loopt parallel aan de het realisatieproces 

van het project, van opdrachtformulering tot en met de realisatie. 

 

Andere deskundigheden 

- Historisch onderzoek 

- Grondonderzoek 

- Opmeting van bestaande gebouwen 

- Opmeting van het bouwterrein… 
 

De opdracht van projectregisseur (PR) en projectbegeleider (PB) zal in deze opdracht 

gecombineerd worden en gezamenlijk door Stad Kortrijk én Van Marcke waargenomen 

worden.  Naar de Vlaams Bouwmeester en zijn Team toe wordt de PR/PB vertegenwoordigd 

ofwel door de vertegenwoordiger van Stad Kortrijk ofwel door de vertegenwoordiger van 

Van Marcke , dit telkens na intern overleg en akkoord tussen beide partijen.  

 

8. Selectie  

 

Aantal te selecteren kandidaten, uit de lijst van ontvankelijke kandidaten, voor het uitvoeren 

van de beperkte studieopdracht: 4 
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De vergoeding per inschrijver voor uitvoering van de beperkte studieopdracht: 15.000€ excl. 

BTW.  
 

Wanneer de opdrachtgever in overleg met de Vlaams Bouwmeester tijdens de 

onderhandelingsfase beslist om extra studies te laten uitvoeren kan hiervoor een 

bijkomende vergoeding bepaald worden. 

 

TIMING EN PLANNING 

De partijen verbinden er zich toe om alles in het werk te stellen teneinde de door Vlaams 

Bouwmeester opgestelde timing en planning te respecteren. 

 

SAMENSTELLING SELECTIECOMISSIE 

SAMENSTELLING JURY  (minimum 5 waarvan de VB en de externe deskundige) + adviserende 

leden 

De Opdrachtgever zal een jury samenstellen bestaande uit: de Vlaams bouwmeester, twee 

vertegenwoordigers van de stad Kortrijk, twee vertegenwoordigers vanuit de Groep Van 

Marcke en één externe deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester, nader te 

bepalen 

De stad Kortrijk en de Groep Van Marcke beschikken over de mogelijkheid om elk maximaal 

twee adviseurs aan te duiden. Deze adviseurs kunnen aanwezig zijn tijdens de jurering, maar 

hebben er enkel een adviserende rol en geen stemrecht.  

Van Marcke houdt zich het recht voor het masterplan en zijn uitwerking steeds op zijn 

financiële haalbaarheid te screenen, zowel qua betaalbaarheid, stijl als volume.  De 

financiële haalbaarheid is steeds een onderliggende richtlijn van elk verkozen voorstel. 

 

 

SAMENSTELLING GUNNINGSCOMISSIE: idem aan samenstelling jury. 

 

 

9. Beslissingsbevoegdheid 

 

Gegeven dat Stad Kortrijk geldt als opdrachtgever enerzijds en Van Marcke de meeste 

financiële consequenties draagt anderzijds, zullen alle beslissingen dienen gedragen te zijn 

door beide partijen.  

 

Stemming in de Jury: Partijen zullen bij de stemming rekening houden enerzijds met de 

gezamenlijke visie 2017 en anderzijds met de financiële haalbaarheid van het project voor 

Van Marcke. 

 

10. Kosten 

 

 

Voor de Open Oproep is een budget voorzien van 15.000€ (excl. BTW) voor 4 kandidaten en 

60.000€ (excl. BTW) voor de winnende partij. De Stad Kortrijk en Van Marcke betalen elk de 

helft in deze kosten.  
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Kosten  projectregisseur/ projectleider: elk partij draagt haar eigen kosten 

Kosten adviesbureaus en andere deskundigen : 100% Van Marcke  

 

11. Communicatie 

 

Alle externe communicatie wordt gebaseerd op het document “publicatietekst Open 

Oproep”, zie bijlage. Contacten met pers gebeuren in gezamenlijk overleg. 

 

12. Duur en opzegbaarheid 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de selectieperiode en zijn afsluiting, 

met name tot het finaliseren van het masterplan.   

 

Elke wijziging in scope of duur, inclusief eventuele stopzetting van het mandaat van Stad 

Kortrijk aan De Vlaamse Bouwmeester, dient te worden overlegd tussen Stad Kortrijk en Van 

Marcke.  

 

 

Noch Van Marcke, noch stad Kortrijk kan de opdracht aan de Vlaamse Bouwmeester 

stopzetten zonder goedkeuring van de andere partij.  

 

 

 

 

Opgemaakt te Kortrijk, 

In twee exemplaren, op  

 

Iedere partij verklaart een exemplaar van huidige overeenkomst ontvangen te hebben.  

 

 

Partij A       

Namens de Stad Kortrijk, 

 

 

Algemeen Directeur       De Burgemeester   

Nathalie Desmet     Vincent Van Quickenborne 

 

 

 

 

 

 

Partij B, 

 

De Weggevoerdenlaan Properties NV 
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37 2018_GR_00214 RUP Blauwe Hoeve - definitieve 
vaststelling
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00044 - RUP Blauwe Hoeve - Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Blauwe Hoeve - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 19 februari 2018.  

Het openbaar onderzoek liep van 4 maart 2018 tot en met 2 mei 2018.  

Op 23 mei 2018 behandelde de Gecoro de ontvangen adviezen en bezwaren uit het openbaar 
onderzoek in functie van de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.    De Gecoro dient advies 
te verlenen cfr. art. 2.2.13. §5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Argumentatie
Ruimtelijke opties

Visie en ruimtelijke concepten
Hieronder worden de algemene visie en de ruimtelijke concepten uit het RUP toegelicht.

Drie ruimtelijke elementen binnen het plangebied dienen behouden te worden:

- de walgracht;
- het poortgebouw;
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- het oorspronkelijke boerenhuis (bijgebouwen hoeven niet bewaard te worden, aangezien deze 
achteraf werden toegevoegd).

Via het RUP wordt het mogelijk gemaakt om bijkomende bebouwing op te richten. De maximale 
bebouwde oppervlakte wordt beperkt tot 640 m². Ook de bestaande bebouwing, inclusief het 
poortgebouw, wordt hieronder begrepen. Op die manier blijft de dynamiek op de site beperkt.

Bij de inplanting van de bijkomende bebouwing dient gerefereerd te worden naar de ruimtelijke 
schikking van de voormalige erfopstellingen. In de historische kaarten is een U-vormige opstelling te 
zien. In het RUP zal een bouwzone worden aangeduid. Samen met de huidige bebouwing wordt een 
L-vormige opstelling voorzien. Op die manier wordt gerefereerd naar een situatie met binnenkoer, 
zoals vroeger het geval was. In deze aangeduide zone mag gebouwd worden, zolang de oppervlakte 
beperkt blijft tot 640 m². De aangeduide zone is groter dan 640 m² om een zekere flexibiliteit in te 
bouwen.

Bij het uitbreiden van de bestaande gebouwen is respect voor het historische karakter van de 
bestaande gebouwen en de omgeving een absolute voorwaarde. Een nieuwe toevoeging dient de 
erfgoedwaarde van de bestaande gebouwen te versterken. Op vandaag is het grootste deel van de 
site verhard. De zone in het noordoosten is op vandaag niet verhard. Dit dient in de toekomst 
behouden te worden. Deze zone wordt maximaal ingericht met groen. De voormalige binnenkoer, de 
toegang tot de site... zijn in de huidige situatie verhard. Het is wenselijk dat deze verhardingen ook 
naar de toekomst toe blijvend kunnen aangelegd worden in functie van de activiteiten die 
plaatsvinden op de site.

Voorontwerp RUP
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 21 augustus 2017 goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven.

Plenaire vergadering
De plenaire vergadering werd op 10 oktober 2017 georganiseerd. De adviserende instanties brachten 
allen een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire vergadering concludeerde dat de 
procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud 
ervan. Wel werden enkele opmerkingen gegeven en vragen gesteld, die aanleiding geven tot het 
aanpassen en aanvullen van de toelichtingsnota en de voorschriften van het RUP.

Ontwerp RUP
Naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp werden volgende aspecten van het RUP 
aangepast:
- De grenzen van het plangebied werden gewijzigd. De zone tussen het poortgebouw en de 
Doorniksesteenweg werd niet meer opgenomen in het plangebied.
- Er werd aan de voorschriften toegevoegd dat bij vergunningsaanvragen voor het vellen van een 
boom, een globaal beplantingsplan deel moet uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag.
- De voorschriften en de toelichting voor de overdruk ‘waardevolle gebouwen’ werden verder 
verduidelijkt, op vraag van de Gecoro.
- Er werden een aantal kleine aanpassingen gedaan in de voorschriften, zoals de verduidelijking van 
het begrip ‘toeristische logies’, het beperken van eventuele woongelegenheden tot één woning, het 
aanpassen van de verharde oppervlakte (gezien het plangebied verkleind is), de bepaling dat het type 
verharding in overeenstemming moet zijn met het karakter van de site en verdere verfijning van de 
voorschriften voor de overdruk ‘groene inrichting’.

Aangezien het parkeren in de huidige situatie reeds binnen de omwalling wordt georganiseerd, werd 
beslist om dit blijvend mogelijk te maken binnen het RUP. Het toelaten van parkeerplaatsen gaat in 
tegen het advies van de Gecoro, aangezien de Gecoro van mening was dat er geen wagens voorbij 
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het poortgebouw mochten geparkeerd worden omwille van het historische karakter van het gebouw 
en de kwaliteiten van de site.

Voorlopige vaststelling
Het ontwerp van het RUP werd op 19 februari 2018 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld.

Openbaar Onderzoek
Het ontwerp van het RUP werd onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen, van 
4 maart 2018 tot en met 2 mei 2018.

Adviezen en bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Er werden twee adviezen en twee bezwaren ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

Adviezen:

1. Het advies van de Deputatie dd. 15/03/2018 luidt als volgt:

Gunstig

2. Het advies van het Departement Omgeving dd. 24/04/2018 luidt als volgt:

Gunstig

Bezwaren:

1. Bezwaarschrift 1, Sint-Rochuslaan, 8500 Kortrijk dd. 31/03/2018, digitaal ontvangen

2. Bezwaarschrift 2, Doorniksesteenweg, 8500 Kortrijk, dd. 27/04/2018, per aangetekende post 
ontvangen

De Gecoro bracht op 23 mei advies uit over de behandeling van de ontvangen adviezen en bezwaren 
uit het openbaar onderzoek van het RUP Blauwe Hoeve.

Advies Deputatie
- In art 2.1 wordt bepaald dat de activiteit ‘voldoende laag dynamisch’ moet zijn. Er is echter niet 
bepaald wat voldoende is. Het is beter om enkel vast te leggen dat de functie ‘laag dynamisch’ moet 
zijn. Toelichtend kan omschreven worden wat hiermee bedoeld wordt. 

Behandeling door Gecoro: gegrond
De Gecoro stelt voor om in de voorschriften vast te leggen dat de functie ‘laagdynamisch’ moet zijn. 
In de toelichtende kolom kan verduidelijkt worden dat het gaat over functies die omwille van de aard 
een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving.

Dit advies van de Gecoro wordt gevolgd. In de voorschriften wordt vastgelegd dat de functies 
laagdynamisch moeten zijn. In de toelichtende kolom wordt verduidelijkt dat het gaat over functies 
die omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving. Hierbij 
worden als voorbeeld toegevoegd: restaurants, kleinschalige toeristische logies, een buurthuis…

 

In art. 1.4 wordt het vellen van bomen afhankelijk gemaakt van eventueel geldende beheersplannen. 
Men kan verordenende voorschriften niet koppelen aan nog te voeren processen. Het is beter om 
beheersplannen te koppelen aan het globaal beplantingsplan. Verder in het advies wordt ook de 
inhoudelijke opmerking gegeven dat in het RUP diverse elementen naar voor komen die een gedegen 
afweging vereisen: globaal beplantingsplan (art. 1.4), karakter van verharding (art. 2.3) en bewaren 
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erfgoedelementen (art. 5.1). Deze elementen vormen samen de uitstraling en het karakter van de 
site. Daarom moeten ze steeds samen afgewogen worden in relatie met het gehele plangebied en zijn 
context (park). Het lijkt daarom beter om met een algemeen inrichtingsplan te werken waarbinnen 
deze verschillende onderdelen hun plaats kunnen krijgen.

Behandeling door Gecoro: deels gegrond, deels ongegrond
De verwijzing naar eventueel geldende beheersplannen wordt beter enkel in de toelichtende kolom 
aangehaald. Art. 5.1 is eerder een afweging op architecturaal niveau, terwijl art. 1.4 en art. 2.3 eerder 
over landschap/inrichting gaat. Het globaal beplantingsplan en het karakter van de verharding zijn 
inderdaad aspecten die beter over de zones heen bekeken worden. Daarom wordt voorgesteld om 
deze aspecten samen onder de algemene voorschriften op te nemen. Ook de historische beplanting 
en afspraken hierover moeten in overweging genomen worden bij de omgevingsvergunning.

Dit advies van de Gecoro wordt gedeeltelijk gevolgd. De verwijzing naar eventueel geldende 
beheersplannen wordt enkel in de toelichtende kolom aangehaald. Art. 1.4 uit het voorlopig 
vastgesteld RUP wordt verplaatst naar de algemene voorschriften in het voorliggende document. Het 
aspect uit art. 2.3 over het type verhardingen wordt eveneens naar de algemene voorschriften 
verplaatst. De opmerking in verband met de historische beplanting kwam niet aan bod in de adviezen 
en/of bezwaarschriften. Dit wordt daarom niet aangepast.

- De Deputatie stelt vast dat de digitale documenten nog niet volgens de richtlijn voor digitale 
uitwisseling van stedenbouwkundig informatie werden overgemaakt.

Behandeling door Gecoro: gegrond

Dit wordt in orde gebracht.

Advies Departement Omgeving

De diensten hebben naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen verdere opmerkingen.

Eerste bezwaarschrift

- De bezwaarschriftindiener wenst geen uitbreiding van het bestaande gebouwencomplex. Hij 
argumenteert als volgt: "Deze brok natuur is een verademing in het drukke stadsleven. Wij zouden 
het zeer spijtig vinden dat de rust door luidruchtige horeca en dergelijke verstoord zou worden." De 
bezwaarschriftindiener verwijst hierbij ook naar het café ’t Kanon, dat veel hinder veroorzaakt. De 
bezwaarschriftindiener geeft aan dat hij onder ‘laag dynamische stedelijke functies’ het herstel van het 
oorspronkelijke concept begrijpt.  

Behandeling door Gecoro: deels gegrond, deels ongegrond (i.v.m. omschrijving ‘laag dynamische 
stedelijke functies’).
De hoeve die gelegen is in het plangebied, is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. In het RUP wordt 
een oplossing gegeven om het gebouw blijvend te laten functioneren. Het is immers belangrijk dat het 
gebouw ook in de toekomst ingevuld wordt met een passende functie, zodat leegstand en verval 
vermeden wordt. In het RUP worden randvoorwaarden opgelegd met betrekking tot de functie die kan 
ingericht worden in de hoeve: de functies moeten verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde van de 
bestaande bebouwing, het publieke karakter van het aanpalende park mee opladen en voldoende 
laagdynamisch zijn. Zoals ook opgemerkt in het advies van de Deputatie, is ‘voldoende laagdynamisch’ 
wellicht onvoldoende duidelijk. Daarom wordt voorgesteld (zie ook hierboven) om in de voorschriften 
vast te leggen dat de functie ‘laagdynamisch’ moet zijn. In de toelichtende kolom zal verduidelijkt 
worden dat het gaat over functies die omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in 
de onmiddellijke omgeving. Op die manier is het duidelijk dat de functie verenigbaar moet zijn met de 
directe omgeving.
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Het advies van de Gecoro wordt gevolgd. Zie ook advies van de Deputatie in verband met 
laagdynamische stedelijke functies.

Tweede bezwaarschrift

- Het eerste punt van het bezwaarschrift heeft betrekking op de tegenstrijdigheid met eerdere 
verzoeken tot het opstellen van een RUP. De bezwaarschriftindiener geeft aan dat het stadsbestuur de 
verzoeken van Fermas om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen teneinde een kwalitatieve 
exploitatie toe te laten, weigerde toen Fermas exploitant was. De bezwaarschriftindiener geeft daarom 
in het bezwaarschrift aan dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘à tête du client’ werd opgesteld.

Dit bezwaar is juridisch van aard. Dit is geen planologisch aspect. Daarom behandelt de Gecoro dit 
bezwaar niet, dit dient juridisch uitgeklaard te worden. Twee leden van de Gecoro vragen duiding bij 
de ontstaansgeschiedenis van het RUP: Ze stellen zich de vraag waarom een RUP opgestart wordt 
met de ambitie om uitbreidingsmogelijkheden te faciliteren gelijktijdig met de aankoop door een groep 
ondernemers van het omwalde perceel met hoeve. Zouden de huidige eigenaars nog interesse 
hebben in de aankoop van de hoeve, als er geen RUP opgemaakt wordt en er dus geen 
uitbreidingsmogelijkheden komen?

Team communicatie en recht bracht hierover volgend advies uit: 
Er werden door de voormalige uitbater van de Blauwe Hoeve (indiener bezwaarschrift) een aantal 
stedenbouwkundige misdrijven gepleegd.  Een regularistiedossier werd door de stad geweigerd op 
basis van ongunstig advies door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.  In Hoger Beroep 
werd dit door de Deputatie nogmaals bevestigd.  Ondertussen werd er door het stadsbestuur 
geopteerd om de verkoop toch op te starten, hangende de procedure hoger beroep bij de Raad van 
Vergunningsbetwistingen, zonder zekerheid over de al dan niet mogelijkheid van het behoud van het 
terras.  Dit werd ook zo meegegeven aan alle geïnteresseerde kopers.  Het was wel duidelijk dat het 
terras een belangrijke commerciële waarde voor het pand vertegenwoordigde.  Na de uitspraak van 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 8 maart 2016 en nadat bij verkoop gebleken is dat er 
opnieuw een horecafunctie zou worden ingericht in het pand, heeft het college beslist dat er een 
oplossing hiervoor kan geboden worden door de opmaak van een RUP. 

Inzake het algemeen belang kan gesteld worden dat het een goede zaak is voor de burgers dat ze in 
een parkomgeving in een gerenoveerd pand, met faciliteiten voor kinderen, kunnen genieten van wat 
de horeca te bieden heeft.

- Het tweede punt van het bezwaarschrift heeft betrekking op het gebrek aan motivatie omtrent 
parkeerplaatsen in het binnengebied.  De bezwaarschriftindiener geeft hierbij het advies van de 
Gecoro aan dat in het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling wordt aangegeven. Dit advies 
gaat over het voorzien van parkeerplaatsen in het binnengebied, met name voorbij de toegangspoort 
tot de Blauwe Hoeve.  De Gecoro adviseerde toen om geen parkeerplaatsen in het binnengebied toe 
te laten. Het college volgt dit advies niet.  De bezwaarschriftindiener argumenteert als volgt: "Het 
loutere feit dat parkeervoorzieningen op heden reeds binnen de omwalling worden voorzien, kan 
bezwaarllijk als ruimtelijk argument gelden teneinde een beleidsbeslissing in het RUP te nemen.  
Bovendien geldt deze vaststelling des te meer aangezien het RUP een aanzienlijke bijkomende 
bebouwing en verharding voorziet van het binnengebied.  Door deze drastische toename inzake 
bebouwing, gecombineerd met het voorzien van parkeerplaatsen, wordt het historisch karakter van de 
site danig aangetast en gaat iedere visuele kwaliteit verloren.  Hierdoor worden de historisch 
relevante gebouwen als het ware verdrongen tussen enerzijds de wagens en anderzijds de 
nieuwbouwvolumes.  Slechts een beperkt deel van de site, geheel in het noorden, wordt nog voorzien 
voor groenaanplant en kwalitatieve inkleding." 
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Behandeling door Gecoro: deels gegrond, deels ongegrond 
De Gecoro adviseerde eerder om het parkeren niet toe te laten binnen de omwalling (achter het 
poortgebouw).  De Gecoro houdt dit standpunt aan.  Laden en lossen en een beperkt aantal 
parkeerplaatsen voor bewoners, mindervaliden... kan wel worden toegestaan.  In verband met de 
verhardingen werd een bepaling opgenomen in de voorschriften die oplegt dat het type verharding in 
overeenstemming moet zijn met het karakter van de site.  Daarnaast moet minimum 2/3 van de 
verharde oppervlakte worden aangelegd in waterdoorlatende materialen of materialen met 
waterdoorlatende voegen.  De overeenstemming met het historisch karakter wordt op die manier 
reeds ondervangen.

Het advies van de Gecoro wordt niet gevolgd.  Volgende bepaling in de verordenende voorschriften 
blijft opgenomen: "Op de verharde oppervlakte mogen parkeerplaatsen worden ingericht."  Het 
schepencollege argumenteerde eerder al dat er in de huidige situatie ook wagens geparkeerd worden 
op de site, en dat dit mogelijk moet blijven.  Andere bepalingen, zoals het opleggen van een 
beplantingsplan, voorwaarden in verband met het type verharding... garanderen dat het historisch 
karakter en de kwaliteit op de site behouden worden. 

Het derde punt van het bezwaarschrift handelt over het tekort aan parkeerplaatsen. De 
bezwaarschriftindiener geeft aan dat op heden een aanzienlijk deel van het cliënteel op het openbaar 
domein parkeert. De bezwaarschriftindiener meent dat, door een toename van de totale bebouwde 
oppervlakte, er ook een drastische stijging zal zijn inzake het cliënteel, en aldus parkeerbehoefte zal 
plaatsvinden. De bezwaarschriftindiener geeft aan: "In het RUP wordt geen enkele aandacht besteed 
met betrekking tot het opvangen van deze parkeerbehoefte; wel integendeel; de exploitatie kan 
simpelweg gebruik maken van de openbare parkeervoorzieningen, terwijl bij ieder ander individueel 
project een dergelijke afwenteling vaak als hinderpaal fungeert. De vraag rijst dan ook waarom een 
zuiver particulier project beroep kan doen op de openbare parkeervoorzieningen, met alle hinder en 
overlast voor de onmiddellijke omgeving tot gevolg; de impact voor de omwonenden zal dan ook 
navenant zijn. 

Behandeling door Gecoro: ongegrond
In de omgeving is veel parkeergelegenheid aanwezig. Dit laat toe dat openbare parkeervoorzieningen 
gebruikt worden in functie van de Blauwe Hoeve.

Het advies van de Gecoro wordt gevolgd. Er worden geen verdere aanpassingen doorgevoerd.

Conclusie:
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd ten opzichte van het voorlopig vastgestelde document:
- In de voorschriften wordt vastgelegd dat de functies ‘laagdynamisch’ moeten zijn in plaats van 
‘voldoende laagdynamisch’. In de toelichtende kolom wordt verduidelijkt dat het gaat over functies die 
omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving. Hierbij 
worden als voorbeeld toegevoegd: restaurants, kleinschalige toeristische logies…
- De voorschriften met betrekking tot het beplantingsplan en het type verharding werden verplaatst 
naar de algemene voorschriften in het voorliggende document. De verwijzing naar eventueel geldende 
beheersplannen wordt enkel in de toelichtende

Team communicatie en recht bracht hierover volgend advies uit: Er werden door de voormalige uitbater van de 
Blauwe Hoeve (indiener bezwaarschrift) een aantal stedenbouwkundige misdrijven gepleegd. Een 
regularisatiedossier werd door de stad geweigerd op basis van ongunstig advies door de gewestelijke 
stedenbouwkundig ambtenaar. In Hoger Beroep werd dit door de Deputatie nogmaals bevestigd. Ondertussen 
werd er door het Stadsbestuur geopteerd om de verkoop toch op te starten, hangende de procedure hoger 
beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, zonder zekerheid over de al dan niet mogelijkheid van het 
behoud van het terras. Dit werd ook zo meegegeven aan alle geïnteresseerde kopers. Het was wel duidelijk dat 
het terras een belangrijke commerciële waarde voor het pand vertegenwoordigde. Na de uitspraak van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 08 maart 2016 en nadat bij verkoop gebleken is dat er opnieuw een 
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horecafunctie zou worden ingericht in het pand, heeft het College beslist dat er een oplossing hiervoor kan 
geboden worden door de opmaak van een RUP. Inzake het algemeen belang kan gesteld worden dat het 
een goede zaak is voor de burgers dat ze in een parkomgeving in een gerenoveerd pand, met 
faciliteiten voor kinderen, kunnen genieten van wat de horeca te bieden heeft.

Team communicatie en recht bracht hierover volgend advies uit: Er werden door de voormalige uitbater van de 
Blauwe Hoeve (indiener bezwaarschrift) een aantal stedenbouwkundige misdrijven gepleegd. Een 
regularisatiedossier werd door de stad geweigerd op basis van ongunstig advies door de gewestelijke 
stedenbouwkundig ambtenaar. In Hoger Beroep werd dit door de Deputatie nogmaals bevestigd. Ondertussen 
werd er door het Stadsbestuur geopteerd om de verkoop toch op te starten, hangende de procedure hoger 
beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, zonder zekerheid over de al dan niet mogelijkheid van het 
behoud van het terras. Dit werd ook zo meegegeven aan alle geïnteresseerde kopers. Het was wel duidelijk dat 
het terras een belangrijke commerciële waarde voor het pand vertegenwoordigde. Na de uitspraak van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 08 maart 2016 en nadat bij verkoop gebleken is dat er opnieuw een 
horecafunctie zou worden ingericht in het pand, heeft het College beslist dat er een oplossing hiervoor kan 
geboden worden door de opmaak van een RUP. Inzake het algemeen belang kan gesteld worden 
dat het een goede zaak is voor de burgers dat ze in een parkomgeving in een 
gerenoveerd pand, met faciliteiten voor kinderen, kunnen genieten van wat de horeca te 
bieden heeft.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis 
van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 22 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt :

20 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, C. Waelkens.

2 onthoudingen :  D. Wemel, M. Vandemaele.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Blauwe Hoeve’, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften, een (grafisch) register 
plancompensatie en een toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex 
Ruimtelijk Ordening zijn opgenomen, definitief vast te stellen.

 

Bijlagen
 RUP_34022_214_00015_00001__TN_definitieve vaststelling.pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_GP_voor_DV.pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_RPC_voor_DV.pdf
 rup blauwe hoeve  - advies gecoro en bundel adviezen en bewaren oo.pdf
 20170516 - eindbeslissing dienst mer.pdf
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 RUP_34022_214_00015_00001__BUNDEL_[voor definitieve vaststelling].pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_GP_voor_DV.pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_RPC_voor_DV.pdf

Bert Herrewyn
Communicatie en Recht
38 - 2018_GR_00201 - Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, verloren of achtergelaten dieren op grondgebied Kortrijk. Addendum bij samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - Dierenasiel der Leiestreek vzw d.d. 07/02/2017. - Goedkeuren

38 2018_GR_00201 Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, 
verloren of achtergelaten dieren op 
grondgebied Kortrijk. Addendum bij 
samenwerkingsovereenkomst stad 
Kortrijk - Dierenasiel der Leiestreek vzw 
d.d. 07/02/2017. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00314 - Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, verloren of achtergelaten dieren op 
grondgebied Kortrijk. Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - Dierenasiel der Leiestreek VZW. 
- Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 05 december 2016, punt 11, beslist om het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Dierenasiel der Leiestreek vzw met 
betrekking tot de opvang van alle rondzwervende of verloren dieren op het grondgebied van de stad 
Kortrijk, goed te keuren. De overeenkomst werd ondertekend op 07 februari 2017.
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Sinds 2017 is het Dierenasiel der Leiestreek vzw, BTW-plichtig geworden en lieten zij aan de stad 
Kortrijk weten dat de forfaitaire vergoeding van €32.000, voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, 
niet meer toereikend was. Vanuit Beheer Openbaar Domein werd er in samenspraak met het 
Dierenasiel voorgesteld om het bedrag te verhogen tot €38.720 en dit vanaf 01 januari 2019.

Aangezien het een wijziging van artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst betreft, werd er een 
ontwerp van addendum bij samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - Dierenasiel der Leiestraat d.d. 
07 februari 2017 opgemaakt, dat door de voorzitter van de vzw Dierenasiel der Leiestreek voor 
akkoord werd ondertekend.

Argumentatie
Het komt aan de gemeenteraad toe om het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad en het dierenasiel met betrekking tot de ophaling en huisvesting van rondzwervende of verloren 
dieren op het grondgebied Kortrijk goed te keuren. Enkel het forfaitair bedrag in artikel 4 wordt 
verhoogd. Voor het overige blijft de smaenwerkingsovereenkomst ongewijzigd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/08/1986. Artikel 9 van deze Wet 
voorziet dat ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, verplicht is dit 
binnen de 4 dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft 
opgevangen of dat van zijn woonplaats. Het gemeentebestuur vertrouwt het dier zonder verwijl en 
naargelang het geval, toe aan een persoon die het behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert, 
aan een dierenasiel (of dierentuin). Het gemeentebestuur kan een dierenasiel aanwijzen, waaraan de 
dieren rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd door hen die ze hebben opgevangen.

Financiële informatie
Financiële informatie
Vanaf 01/01/2019: €38.720 in plaats van €32.000 in 4 gelijke schijven te betalen per 01/01 - 01/04 - 
01/07 en 01/10 op budgetsleutel: GBB-CBS 0470-00/615 0015.

Bedrag jaarlijks te indexeren.

Beheer Openbaar Domein doet het nodige om deze budgetten in de begroting in te schrijven.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 22 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt :

21 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, D. Wemel, M. 
Vandemaele.

1 nee-stem : C. Waelkens.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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Het ontwerp van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het 
Dierenasiel der Leiestreek met betrekking tot de opvang van alle rondzwervende of verloren dieren op 
het grondgebied van de stad Kortrijk, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen, goed te keuren.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 05dec2016.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - Dierenasiel der Leiestreek 07feb2017.pdf
 Ontwerp van addendum samenwerkingsovereenkomst.pdf
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Beheer Openbaar Domein
22:46 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:46 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
22:46 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:46 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
22:46 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:46 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:46 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:46 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:46 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
22:46 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:46 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:46 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:46 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
39 - 2018_GR_00167 - B.O.D. begraafplaatsen - onderhoud 2019 - Voorwaarden en wijze van gunnen

39 2018_GR_00167 B.O.D. begraafplaatsen - onderhoud 2019 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen sinds 1 
januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op het decreet 
van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het gebruik van sproeimiddelen op 
openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet vanaf 1 januari 2014.(23 
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2014_CBS_00980).

De huidige aaneming voor het onderhoud van de begraafplaatsen is bijna afgelopen.
Het Team beheer openbaar domein legt hierbij dan ook het nieuwe bestek "B.O.D. onderhoud 
begraafplaatsen 2019" ter goedkeuring voor.
De raming voor deze werken bedraagt 508.200,00 euro (excl. BTW). Bedrag voor 4 jaar, per jaar is dit 
127.050 euro incl. BTW.

 

 

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van de openbare begraafplaatsen 
niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag nemen.  De 
taakopdracht bestond reeds uit het hakken en wieden van de grond tussen bosgoed, heesters en 
coniferen, scheren van hagen en beplatingsmassieven, inboeten beplanting, grasrijden (bij voorkeur 
met opvang), met de hand maaien rond alle hindernissen, bloemenraap en algemene 
onderhoudswerken voor een functionele begraafplaats. Dit jaar worden de taken uitgebreid met het 
onkruidfrezen op losse grindpaden, onkruidbranden op vaste verharding, randen van het gazon 
trimmen en grotere oppervlaktes gazon rijden met grote machines met opvang.
Dit voor alle begraafplaatsen met uitzondering van Sint-Jan en Hoog-Kortrijk.
Door het uitbreiden van de taken hebben we het aantal uren opgetrokken van 925 naar 1200 uren.

Het team beheer openbaar domein stelt voor om opnieuw beroep te doen op een externe ploeg, 
sociale tewerkstelling. (1 ploeg  = 1 mewerkende begeleider en 5 arbeiders)
Dit voor 1200 uren.  Er is een mogelijkheid om de opdracht te verlengen met 3 jaar. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Onderhoud begraafplaatsen 2019 nr. 2018/1555 ter goedkeuring 
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 127.050,00 (incl. BTW) / jaar. De totale raming van 
de 4 jaar komt neer op 508.200 euro incl. BTW.

Op artikel:

2019 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0990-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2020 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0990-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2021 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0990-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2022 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0990-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

 worden de nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een open offerte-aanvraag.

De mogelijkheid wordt voorzien, overeenkomstig art. 26 § 1 - 2 ° b van de wet van 17 juni 2016 op 
de overheidsopdrachten, om voor maximaal de 3  volgende jaren na het eerste jaar, dit dossier te 
gunnen volgens de onderhandelingsprocedure aan dezelfde aannemer waaraan deze opdracht zal 
gegund worden.  De aannemer dient per aangetekende brief zijn kandidaatstelling voor deze 
verlenging aan te vragen.  Deze kandidaatstelling dient te gebeuren voor het einde van het lopende 
dossier.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

2019/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 127.050,00 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2019.

2020/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 127.050,00 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2020.

2021/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 127.050,00 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2021.

2022/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 127.050,00 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2022.

totaal bedrag van de 4 jaar is 508.200,00 euro incl. BTW.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. 
Onderhoud begraafplaatsen 2019, nr 2018/1555, opgemaakt door het team beheer openbaar domein.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerte-aanvraag.

Bijlagen
 overzicht raming 2018-1555.pdf
 Bestek 2018_1555.doc.pdf

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
22:47 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:47 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:47 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:47 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:47 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:47 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:47 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
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22:47 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
22:47 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:47 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:47 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:47 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
22:47 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
40 - 2018_GR_00206 - VK Blomme Oogststraat - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

40 2018_GR_00206 VK Blomme Oogststraat - Aanstellen 
ontwerper en goedkeuren ontwerp  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 23 oktober 2017 een vergunning 
aan bouwbedrijf Pieter Blomme, optredend als gevolmachtigde  voor  de bouwheer NV Robann. De 
aanvraag betreft het verkavelen van de gronden in 43 kavels voor eengezinswoningen en 1 kavel voor 
gegroepeerd parkeren met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen Pieter 
Blomme, optredend als gevolmachtigde voor de bouwheer NV Robann en de Stad Kortrijk, waarin 
onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor 
het bouwproject vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In eerste 
instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.
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Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de bouwheer Robann nv om studiebureau Verhaeghe & partners uit 
Zedelgem aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Verhaeghe & partners diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te 
voeren infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de uitvoering van riolerings- en 
wegeniswerken met inbegrip van groenaanleg.  

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:

- voorbereidende werken en opbraak- en grondwerken
- aanleg funderingen en onderfunderingen
- aanleg lijnvormige elementen
- aanleg gescheiden riolering 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (wegenis, parkings, opritten), beton (fietspad), 
dolomiet (wandel-en fietspad), kasseien (wegenis)
- aanleg gescheiden riolering, plaatsen waterontvangers, huisaansluitingen en alle verwante werken
- aanleg infiltratievoorziening voor hemelwater
- plaatsen signalisatie en straatmeubilair
- groenaanleg en groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar Domein.

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 948.838,86€ (icl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare procedure als wijze van gunnen, conform de wet van 17 juni 
2016 op de overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis 
van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De GR is bevoegd op 
basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 22 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt :

20 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, C. Waelkens.

2 nee-stemmen :  D. Wemel, M. Vandemaele.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Verhaeghe & partners en voorgesteld door verkavelaar 
Robann nv, in verband met "Aanleg nieuwe wegenis en riolering voor de verkaveling Oogsstraat" 
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zoals vervat is in het bijzonder bestek nr . 128/16 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen 
voor de openbare procedure als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
 Bestek - SB 4.0.pdf
 Heule - Bestaande Toestand.pdf
 Heule - Conformverklaring.pdf
 Heule - Details.pdf
 Heule - Dwarsprofielen.pdf
 Heule - Grondplan opbraak.pdf
 Heule - Grondplan.pdf
 Heule - Lengteprofielen.pdf
 Heule - Technisch Verslag (plan).pdf
 Heule - Technisch Verslag.pdf
 Heule - Beschrijvende meetstaat.pdf
 Heule - Raming.pdf
 verkavelingsovereenkomst.pdf
 verkavelingsvergunning.pdf

Raadscommissie 3
Rudolf Scherpereel
Gebouwen
22:47 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:48 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:48 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:48 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:48 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:48 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:48 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:48 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:48 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
22:48 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:48 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
22:48 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
22:48 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
41 - 2018_GR_00212 - 2016/838 - Erfgoeddepot: deel 3 - schrijnwerken en afwerking - Eindafrekening

41 2018_GR_00212 2016/838 - Erfgoeddepot: deel 3 - 
schrijnwerken en afwerking - 
Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
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Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 17 oktober 2016 het bouwen van 
een erfgoeddepot te Heule, meer bepaald deel 3 - 'schrijnwerken en afwerking' aan de firma nv 
Wycor, KBO nr. BE 0422.868.332, Biezeweg 6 te 9230 Wetteren tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van 206.947,23 euro (exclusief btw) of 250.406,15 euro (inclusief 21% btw) 
(43.458,92 euro btw medecontractant). 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016/838.

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de 
werken 314.316,42 euro incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
 
Raming  € 227.099,10
Bestelbedrag  € 206.947,23
HV in meer + € 0,00
HV in min - € 0,00
Bijwerken + € 34.778,98
Bestelbedrag na verrekeningen = € 241.726,21
Nog te verrekenen (in min) - € 0,00
Afrekening VH (in meer) + € 1.325,00
Reeds uitgevoerd = € 243.051,21
Prijsherzieningen + € 16.714,42
Totaal excl. btw = € 259.765,63
Btw + € 54.550,79
TOTAAL = € 314.316,42

Hierbij een overzicht van alle verrekeningen voor dit deel (excl. btw / incl. btw) :
 
CO 01 : wijziging deuren -€ 4.024,25 -€ 4.869,34
CO 02 : toegangsluik boven koelcel € 243,75 € 294,94
CO 03 : cdx platen € 1.095,10 € 1.325,07
CO 04 : vervallen deurroosters -€ 348,48 -€ 421,66
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CO 05 : uitbreiding hoge wanden € 6.063,89 € 7.337,31
CO 06 : leveren en plaatsen meubeltabletten € 6.440,20 € 7.792,64
CO 07 : minprijs voor werfverlichting -€ 250,62 -€ 303,25
CO 08 : voorzetwand RF 60' € 1.937,14 € 2.343,94
CO 09 : uitdikken muur urinoirs  + extra voorzetwanden op vraag van 
architect/bouwheer

€ 1.395,69 € 1.688,78

CO 10 : glaswand met vast bovenstuk € 61,05 € 73,87
CO 11 : wijziigingen aantallen binnenwandbekleding met tegels € 212,82 € 257,51
CO 12 : tijdelijke verwarming € 7.262,60 € 8.787,75
CO 13 : keukenkraan + spoelbak € 423,00 € 511,83
CO 14 : toegangsluik in brandnis verdieping € 243,75 € 294,94
CO 15 : niet schilderen en plamuren zijdes koelcel -€ 676,34 -€ 818,37
CO 16 : aanpassen tijdelijke verwarming € 854,85 € 1.034,37
CO 17 : extra plinten op niveau +1 kleine en middelgrote stukken € 154,80 € 187,31
CO 18 : herstel brandwerend schilderwerk kolommen gordijngevel -€ 700,52 -€ 847,63
CO 19 : herstellen wand aan poort achteraan € 964,80 € 1.167,41
CO 20 : opkuis + container algemeen € 1.425,00 € 1.724,25
CO 21 : knoppen vervangen door krukken € 644,60 € 779,97
CO 22 : tijdelijke verwarming periode 2 € 4.885,00 € 5.910,85
CO 23 : leveren en plaatsen folie beglazing € 911,20 € 1.102,55
CO 24 : retouches schilderwerken € 1.811,25 € 2.191,61
CO 25 : leveren en plaatsen pictogrammen € 3.748,70 € 4.535,93
totaal verrekeningen lot 3 € 34.778,98 € 42.082,57

 De meerkost wordt veroorzaakt door enkele grote posten:
- door de uitbreiding van de ruimte theaterdecors moesten er extra wanden geplaatst worden : 
7.337,31 euro (inclusief btw) 
- extra vast meubilair te plaatsen nl. de tabletten tegen de muren (7.792,64 euro (inclusief btw) , in 
plaats van losse tafels die normaliter in de raming van het los meubilair zijn vervat.  ( los meubilair 
(2018/09.06.02/0729-00/240000/IE-9) geraamd op 63.000,00 euro - uitgevoerd : 45.746,88 euro 
(inclusief btw).  
- de installatie van de tijdelijke verwarming was noodzakelijk om de schilder- en plamuurwerken te 
kunnen uitvoeren (minimumtemperaturen tijdens de winterperiode waren cruciaal om de planning te 
kunnen halen in coördinatie met de andere aannemers): 14.698,60 euro (inclusief btw).

Buiten deze 3 posten nl. 29.828,54 euro zijn er nog meerwerken van 12.254,02 euro (inclusief btw) 
ten gevolge van aanpassingen qua hoeveelheden en uitvoeringsmethodes.

Met afzonderlijke nota's worden de eindafrekeningen van de overige loten ( lot 2 tot en met 6 ) 
voorgelegd.  Hieronder vindt u een overzicht van het totaalproject (bedragen incl. btw)
 
 bedrag

(btw 21 % inclusief)
deel 1 – ruwbouwwerken en omgevingswerken 1.983.896,93 euro
deel 2 - gevelsluitingen gordijngevel 299.494,26 euro
deel 3 - schrijnwerken en afwerking 314.316,41 euro
deel 4 - HVAC en sanitair 822.195,78 euro
deel 5 – elektriciteit 446.564,36 euro
deel 6 - goederenlift 94.537,30 euro
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De gunning van alle delen komt op een totaalbedrag van 3.560.136,53 euro (inclusief btw).  De 
eindafrekeningen voor deel 1 tot en met deel 6, zonder prijsherziening, bedragen 3.748.496,11 euro 
hetzij een meerkost van 5,3 %.

Als bijlage vindt u een gedetailleerde lijst van het volledige budget investeringen, exploitatie, ... en de 
oplijsting van alle meerwerken/minwerken per lot. 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
De investeringsbudgetten omvatten alle percelen van de bouwwerken (perceel 1 ruwbouwwerken, 
perceel 2 buitenschrijnwerk, perceel 3 binnenafwerking, perceel 4 HVAC en sanitair, perceel 5 
elektriciteit, perceel 6 liften, perceel 7 depotinrichting), erelonen, EPB-verslaggever en VCO en 
nutsaansluitingen.  Het totaal van budget investeringen bedraagt 4.789.792,30 euro incl. btw – De 
uitgaves op heden zijn 4.694.744,74 euro incl. btw.

De exploitatiekosten omvatten demontage, verhuis en montage van het stadsarchief en textielarchief.

Naast budget informatica, los meubilair, ABR-polis, zijn de verhuisbewegingen van de diverse 
collecties nu opgenomen als geraamde budgetten.  Deze percelen moeten nog aanbesteed worden.

In totaal is er voor het erfgoeddepot een budget voorzien van 5.406.032,95 euro incl. btw over 
verschillende budgetsleutels.

De uitgave op heden voor het ganse project is momenteel 5.136.303,39 euro incl. btw.  Dit betekent 
op heden een overschot van 269.729,56 euro incl. btw.

Zie ook tabel als bijlage.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio. | Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van 
bedreigde collecties.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de eindafrekening voor het bouwen van een erfgoeddepot te Heule, meer bepaald het deel 3 - 
'schrijnwerken en afwerking' die sluit met een bedrag van 259.765,63 euro (exclusief btw) of 
314.316,42 euro (inclusief 21% btw) goed te keuren.

Bijlagen
 samenvatting budget erfgoeddepot_tabel.docx
 2018.05 budget afrekening.xlsx

42 - 2018_GR_00213 - 2016/852 - Erfgoeddepot: deel 5 - elektriciteit - Eindafrekening

42 2018_GR_00213 2016/852 - Erfgoeddepot: deel 5 - 
elektriciteit - Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 17 oktober 2016 het bouwen van 
een erfgoeddepot te Heule, meer bepaald het deel 5 - 'elektriciteit' aan de firma nv Engie Fabricom, 
KBO nr. BE 0425.702.910, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 277.593,83 euro (exclusief btw) of 335.888,53 euro (inclusief 21% btw) 
(58.294,70 euro btw medecontractant).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016/852.
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Argumentatie
De ontwerper, INGENIUM nv, KBO nr. BE 0436.815.150, NIEUWE SINT-ANNADREEF 23 te 8200 Sint-
Andries stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken 446.564,36 euro 
incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
 
Raming  € 257.785,63
Bestelbedrag  € 277.593,83
HV in meer + € 0,00
HV in min - € 0,00
Bijwerken + € 75.396,99
Bestelbedrag na verrekeningen = € 352.990,82
Totaal uitgevoerd  € 352.990,82
Prijsherzieningen + € 16.070,63
Totaal excl. btw = € 369.061,45
Btw + € 77.502,91
TOTAAL = € 446.564,36

Hierbij een overzicht van alle verrekeningen voor dit deel (exclusief btw/inclusief btw )

 
CO O1 : Astrid € 52.202,58 € 63.165,12
CO O2 : voeding  en verlichting theaterdecors poort € 1.421,35 € 1.719,83
CO O3 : extra bekabeling branddetectie € 321,04 € 388,46
CO O4 : vloerdozen € 0,00 € 0,00
CO O5 : voorstel ledlijn ipv spots € 0,00 € 0,00
CO O6 : overwerkschakelaar transit € 118,55 € 143,45
CO O7 : plaatsen Wifirouters ( 3 extra posities op +1) € 569,28 € 688,83
CO 08 : wegvallen vloergoot / vervangen zuil € 145,02 € 175,47
CO O9 : wijziging transfo in cabine € 4.143,54 € 5.013,68
CO 10 : geintegreerde noodverlichting vluchtwegen € 964,05 € 1.166,50
C0 11 : sturing zonwering gevels € 7.874,42 € 9.528,05
CO 12 : extra stopcontactenkring boilers € 223,70 € 270,68
CO 13 : voedingskabel HVAC € 3.087,34 € 3.735,68
CO 14 : kabelgoten kl middelgr stukken € 0,00 € 0,00
CO 15 : extra armaturen leeszaal € 943,96 € 1.142,19
CO 16 : verlichting HS cabine € 1.102,96 € 1.334,58
CO 17 : werfinrichting ( recuperatie via Wycor en Naessens) € 1.002,48 € 1.213,00
CO 18 : bekabeling ontkoppelen deurmagneten € 388,77 € 470,41
CO 19 : werfinstallatie gedeelte Engie -€ 250,62 -€ 303,25
CO 20 : niet leveren en plaatsen inrichting koelcel ( verlichting, bewegingsmelder, 
noodverlichting)

-€ 318,51 -€ 385,40

CO 21 : extra bekabeling VSK € 242,76 € 293,74
CO 22 : bord zonnewering en bekabeling buitensirene € 1.914,32 € 2.316,33
CO 23 : opkuis + container algemeen -€ 475,00 -€ 574,75
CO 24 : herstelling schilderwerken -€ 225,00 -€ 272,25
totaal verrekeningen deel 5 € 75.396,99 € 91.230,36
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De meerkost wordt veroorzaakt door :
- het gebouw volledig te voorzien van Astrid ( gegarandeerd communicatieplatform voor hulpdiensten 
) : 63.165,12 euro (inclusief btw)
Daar het gebouw een volledig gesloten, supergeïsoleerde 'doos' is, zijn het aantal punten aanzienlijk 
hoger dan bij een gebouw met een soortgelijke oppervlakte.
Daar alle kablage dan door dezelfde aannemer kan geplaatst worden (ook kablage voor VSK) werd dit 
meerwerk bij de aannemer elektriciteit gevoegd.

- Noch in het deel buitenschrijnwerk (die de zonwering heeft geplaatst), noch in het deel elektriciteit 
was de sturing van de zonwering voorzien.  Daar dit ook in kader van kablage, sturing beter door de 
aannemer electriciteit werd uitgevoerd, werd dit meerwerk van 11.844,38 euro bij dit deel gevoegd.

- Tijdens de uitvoering van de werken werd beslist om de transfo van het erfgoeddepot in de 
middenspanningscabine te plaatsen.  Indien dit in het gebouw zou ondergebracht worden, moesten er 
extra compartimentering, een opvangbak onder de transfo, verluchting, ... voorzien worden. Dit zou 
een meerkost met zich meebrengen die ook de architectuur van de buitengevel (extra buitendeur, 
ventilatieroosters, ...) zou wijzigen.  Daardoor werd geopteerd om de transfo in de cabine te plaatsen 
en louter de meerkost van de extra voedingskabel in dit deel op te nemen, zijnde 5.013,68 euro 
(inclusief btw).

De overige meer- en minwerken behelzen aanpassingen van hoeveelheden en uitvoeringsmethodes 
ten bedrage van 11.207,18 euro (inclusief btw).

Met afzonderlijke nota's worden de eindafrekeningen van de overige loten ( lot 2 tot en met 6 ) 
voorgelegd.  Hieronder vindt u een overzicht van het totaalproject (bedragen incl. btw)
 
 bedrag

(btw 21 % inclusief)
deel 1 – ruwbouwwerken en omgevingswerken 1.983.896,93 euro
deel 2 - gevelsluitingen gordijngevel 299.494,26 euro
deel 3 - schrijnwerken en afwerking 314.316,41 euro
deel 4 - HVAC en sanitair 822.195,78 euro
deel 5 – elektriciteit 446.564,36 euro
deel 6 - goederenlift 94.537,30 euro

De gunning van alle delen komt op een totaalbedrag van 3.560.136,53 euro (inclusief btw).  De 
eindafrekeningen voor deel 1 tot en met deel 6, zonder prijsherziening, bedragen 3.748.496,11 euro 
hetzij een meerkost van 5,3 %.

Als bijlage vindt u een gedetailleerde lijst van het volledige budget investeringen, exploitatie, ... en de 
oplijsting van alle meerwerken/minwerken per lot..
 
Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
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Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
De investeringsbudgetten omvatten alle percelen van de bouwwerken (perceel 1 ruwbouwwerken, 
perceel 2 buitenschrijnwerk, perceel 3 binnenafwerking, perceel 4 HVAC en sanitair, perceel 5 
elektriciteit, perceel 6 liften, perceel 7 depotinrichting), erelonen, EPB-verslaggever en VCO en 
nutsaansluitingen.  Het totaal van budget investeringen bedraagt 4.789.792,30 euro incl. btw – De 
uitgaves op heden zijn 4.694.744,74 euro incl. btw.

De exploitatiekosten omvatten demontage, verhuis en montage van het stadsarchief en textielarchief.

Naast budget informatica, los meubilair, ABR-polis, zijn de verhuisbewegingen van de diverse 
collecties nu opgenomen als geraamde budgetten.  Deze percelen moeten nog aanbesteed worden.

In totaal is er voor het erfgoeddepot een budget voorzien van 5.406.032,95 euro incl. btw over 
verschillende budgetsleutels.

De uitgave op heden voor het ganse project is momenteel 5.136.303,39 euro incl. btw.  Dit betekent 
op heden een overschot van 269.729,56 euro incl. btw.

Zie ook tabel als bijlage.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio. | Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van 
bedreigde collecties.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de eindafrekening voor het bouwen van een erfgoeddepot te Heule, meer bepaald het deel 5 - 
'elektricteit', opgesteld door de ontwerper, Ingenium uit Sint-Andries Brugge, die sluit met een bedrag 
van 369.061,45 euro (exclusief btw) of 446.564,36 euro (inclusief 21% btw) goed te keuren.

Bijlagen
 samenvatting budget erfgoeddepot_tabel.docx
 2018.05 budget afrekening.pdf
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Arne Vandendriessche
Communicatie en Recht
22:50 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:50 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:50 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:50 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:50 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:50 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
22:50 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
22:50 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:50 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:50 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
22:50 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
22:50 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:50 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
43 - 2018_GR_00202 - Cafetaria SC Lagaeplein - hernieuwing van de concessie van de uitbating - lastenkohier - Goedkeuren

43 2018_GR_00202 Cafetaria SC Lagaeplein - hernieuwing van 
de concessie van de uitbating - 
lastenkohier - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_03695 - Cafetaria SC Lagaeplein - Hernieuwing van de concessie van de uitbating. 
Gunning - Goedkeuren

Aanleiding en context
De concessie voor de uitbating van het cafetaria in het stedelijk sportcentrum Lagaeplein werd met 
ingang van 1 januari 2017 in vergunning gegeven aan de VOF Verhaeghe-Cottereel uit Heule voor de 
duur van 2 jaar. De concessiehouder liet weten dat het niet houdbaar is om tegen de huidige 
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voorwaarden de uitbating van het cafetaria verder te zetten. Ondanks de vele inspanningen om een 
ruim aanbod te geven in een aangenaam kader en de vele activiteiten die georganiseerd worden, is 
de te betalen concessievergoeding te hoog om rendabel te kunnen zijn. 
Conform het lastenkohier hebben zowel de Stad als de concessiehouder het recht om de lopende 
concessieovereenkomst te beëindigen vanaf 1 september 2017. Met aangetekend schrijven deelde de 
VOF Verhaeghe-Cottereel dan ook mee de concessie stop te zetten met ingang van 1 september 
2018.

Argumentatie
Ten einde de verdere uitbating van het cafetaria te verzekeren wordt een lastenkohier aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd, waarna een openbare oproep zal gebeuren.
Het is immers gebruikelijk het toewijzen van een nieuwe concessie te laten voorafgaan door een 
proceduere die uitgaat van het beginsel van de mededinging, als uitvloeisel van het ruimere 
gelijkheidsbeginsel en het afgeleide recht voor iedereen die voldoet aan de vooropgezette 
voorwaarden om toegang te krijgen tot dergelijke concessie.

Bij de opstelling van het nieuw lastenkohier moet rekening gehouden worden met de toewijzing door 
het college van burgemeester en schepenen in zitting van juli 2016 van de opdracht "realisatie van 
een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-opdracht" aan S&R. Zo wordt er zowel in 
Zwevegem als in Kortrijk een nieuw zwembad gebouwd. Deze opdracht gaat ook gepaard met de 
exploitatie van onder meer het zwembad Lagaeplein door S&R en dit met ingang van 1 september 
2018. Dit heeft voor gevolg dat bepaalde clubs, zoals de duikclub verhuizen naar een ander zwembad. 
Tevens zullen vanaf de opening van het nieuw zwembad op Kortrijk Weide de openingsuren van het 
zwembad Lagaeplein gereduceerd worden. Dit heeft uiteraard een invloed op de omzet van de 
cafetaria. De huidige concessieprijs moet dan ook aanzienelijk verlaagd worden. Er wordt voorgesteld 
om te werken met een vastgestelde concessieprijs, waarbij de kandidaturen beoordeeld worden op 
kwaliteit, service, assortiment, activiteiten en dienstdoende ervaring. Om de concessieprijs vast te 
stellen, werd vertrokken van de concessievergoeding die het laatst betaald werd voor de uitbating van 
de cafetaria bij het Mimosazwembad en vervolgens geïndexeerd. Deze cafetaria is immers 
vergelijkbaar met deze van het Lagaeplein: het zijn beide cafetaria's met zicht op een gelijkaardig 
zwembad en aansluitend bij het zwembad is er een sporthal.

Samenvatting van het lastenkohier:

Artikel 1: De concessie wordt enkel toegewezen aan een fysische persoon (personen) of aan een 
rechtspersoon (rechtpersonen) waarvan de zaakvoerder zelf instaat voor de uitbating van de cafetaria. 

Artikel 2: Dit artikel beschrijft het voorwerp van de concessie;

Artikel 3: De concessievergoeding wordt vastgesteld op 9.500 euro, exclusief BTW;

Artikel 4: De concessieduur loopt van 01 september 2018 tot en met 31 augustus 2021, zonder dat 
stilzwijgende verlening van de concessie mogelijk is.
Zowel de Stad als de concessiehouder hebben het recht om de lopende concessieovereenkomst te 
beëindigen vanaf 1 september 2019 met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikels 5-11: Het betreft hier de gebruikelijke voorwaarden. Zo verkrijgt de concessiehouder een 
exclusief recht tot verhandeling van drank en versnaperingen maar de stad en de VZW Sportplus 
kunnen zelf ook manifestaties organiseren in andere dan de geconcedeerde ruimtes en daarbij tot 
maximaal 7 keer per jaar zelf drank en versnaperingen verhandelen of laten verhandelen door derden;

Artikels 12-16: Hier zijn de gebruikelijke bepalingen opgenomen inzake de inrichtingswerken;
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Artikel 17: De verbruikskosten van water,gas en elektriciteit zijn ten laste van de concessiehouder;

Artikels 18-19: De concessiehouder en alle aangestelden moeten voldoen aan de moraliteitsvereiste;

Artikel 20: In geval de uitbating van het cafetaria in het gedrang komt kan de stad op kosten van de 
concessiehouder alle maatregelen nemen om de uitbating te blijven verzekeren;

Artikel 21: Een borgtocht van 1.000 euro moet gesteld worden door de concessiehouder;

Artikels 22-23: Deze artikels bevatten een aantal modaliteiten die verband houden met de 
aanbesteding;

Artikels 24-33: Hierin zijn een aantal algemeenheden opgenomen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
concessievergoeding: 9.500 euro, excl. BTW per jaar, te indexeren
GBB-CBS 0740-03/7060001

forfaitaire vergoeding voor aardgasverbruik: 1.757,77 euro, excl BTW per jaar, te indexeren
GBB-CBS 0740-03/7020000
 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het lastenkohier betreffende de uitbating van het cafetaria SC Lagaeplein, zoals opgenomen in bijlage 
goed te keuren.

Bijlagen
 lastenkohier 01.09.2018 - 31.08.2021.pdf
 bijlagen lastenkohier 01.09.2018 - 31.08.2021.pdf
 opzeggingsbrief concessie cafetaria Lagaeplein.pdf



LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA BIJ HET STEDELIJK SPORTCENTRUM, 

LAGAEPLEIN 3 TE KORTRIJK-HEULE 

 

I. TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE 

 

Artikel 1. 

De concessie wordt enkel toegewezen aan een fysische persoon (personen) of aan een rechtspersoon 

(rechtspersonen) waarvan de zaakvoerder zelf instaat voor de uitbating van de cafetaria. Een ondertekende verklaring 

in die zin moet toegevoegd worden aan de aanbieding. 

II. VOORWERP VAN DE CONCESSIE 

Artikel 2. 

De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de cafetaria in het stedelijk sportcentrum, 

Lagaeplein 3 te Kortrijk-Heule. 

Het voorwerp van de concessie is  weergegeven op het plan dat als bijlage 1 gehecht is aan het lastenkohier. 

Aan dit lastenkohier wordt, als bijlage 2, een plaatsbeschrijving gehecht van de cafetaria. Deze wordt door partijen op 

tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening opgemaakt voor de aanvang van de concessie. 

Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, met 

een verzoekschrift ingediend voor de aanvang van de concessie, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving 

opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. 

Indien in de in concessie gegeven plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is 

opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de 

plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen 

betreft. 

De concessiehouder moet het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met 

uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd en behoudens de 

aangebrachte verbeterings- of veranderingswerken, waarvan sprake in infra. 

III. PRIJS VAN DE CONCESSIE. 

Artikel 3. 

De concessievergoeding bedraagt 9.500 euro, exclusief BTW per jaar en dit gedurende de gehele duur van de 

concessie, met dien verstande dat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer zoals hierna bepaald. 

Dit bedrag is trimesterieel betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te betalen op de eerste dag van ieder 

trimester (01 september, 01 december, 01 maart, 01 juni), door storting op rekeningnummer 000-0019263-57, met 

vermelding van de reden van betaling. 
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De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

concessieovereenkomst, zijnde op 01 september en dit op basis van de hiernavolgende formule: 

basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer 

     aanvangsindexcijfer 

legende 

- de basisconcessieprijs = 9.500 euro; 

-  het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van het sluiten 

van de concessieovereenkomst; 

- het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanpassing 

van de concessieprijs. 

Opmerking 

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op basis 

van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen. 

IV. DUUR VAN DE CONCESSIE. 

Artikel 4. 

De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor een ondeelbare periode van drie 

(3) achtereenvolgende jaren, beginnende op 01 september 2018 en eindigende op 31 augustus 2021, zonder dat 

stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is. 

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst te beëindigen 

vanaf 1 september 2019 mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in 

kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, die ter post wordt afgegeven tenminste één (1) maand vooraf. 

V. UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT  

     TOEGESTAAN. 

Artikel 5. 

De concessiehouder bepaalt vrij de openingsuren van de cafetaria. 

Hij is er wel toe verplicht de cafetaria minstens open te houden op de dagen en uren waarop er activiteiten zijn in het 

sportcentrum. Het publiek moet toegelaten worden tot de cafetaria minstens een half uur vóór tot een uur na de 

activiteiten. 

De Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, is er steeds toe gerechtigd om eenzijdig de 

minimum voorziene openingsuren (en dagen) van het sportcentrum te wijzigen. Alsdan zal de concessiehouder de 

cafetaria evenzeer openstellen voor het publiek, zonder dat hij uit hoofde hiervan enig recht op schadeloosstelling kan 

laten gelden ten opzichte van de stad. 

Artikel 6. 

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid van de Stad in casu in 

het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en dit met respect voor de ter zake toepasselijke 

wets- of verordeningsbepalingen, in de brede betekenis van het woord. 

Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop van allerlei 

versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes, zonder dat deze opsomming als 

beperkend dient aanzien te worden. Desgewenst mag dit uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks, 

zonder dat dit de hoofdactiviteit wordt en het oorspronkelijk karakter van de cafetaria in het gedrang wordt gebracht. 

De prijslijst van de te koop gestelde produkten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen van deze produkten te 

vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden en verder conform de ter 

zake toepasselijke wetgeving. 
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Artikel 7. 

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank, in de brede betekenis van 

het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimtes, behoudens het bepaalde hierna.  

Artikel 8. 

De Stad en de VZW Sportplus kunnen ten alle tijde manifestaties, in de brede betekenis van het woord, organiseren in 

andere dan de geconcedeerde ruimtes (cafetaria). Naar aanleiding hiervan kunnen er maximaal zeven maal per jaar in 

deze andere ruimtes drank, in de brede betekenis van het woord, en allerlei versnaperingen verhandeld worden door 

fysische personen en/of rechtspersonen die daartoe gemachtigd zijn door de Stad of door de VZW Sportplus, zonder 

dat dit enige schadeëis kan wettigen in hoofde van de concessiehouder. 

Artikel 9. 

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in de als bijlage 3 aangehechte algemene gebruiksvoorwaarden 

toepasselijk op stadseigendommen is de concessiehouder er toe gehouden, op het vlak van de veiligheid, om alle 

nodige en nuttige maatregelen te nemen om de personen, aanwezig in de cafetaria, te beschermen tegen brand, 

paniek en ontploffingen.  

In geval in de brandverzekering van de stad op vraag van de concessiehouder een afstand van verhaal wordt voorzien 

ten voordele van de concessiehouder zal de bijpremie die hiervan het gevolg is door de concessiehouder op eerste 

verzoek daartoe terugbetaald worden aan de Stad. 

Artikel 10. 

De muziek in de cafetaria mag nooit hinderend zijn. De concessiehouder dient er in elk geval voor te zorgen dat hij 

geen burenhinder/overlast, in de civielrechtelijke betekenis van het woord, veroorzaakt. De concessiehouder moet zich 

onthouden van daden die voor gevolg zouden hebben dat het zwembad niet altijd zichtbaar zou zijn vanaf de cafetaria 

(affiches, podium enz.). 

Hij dient er ondermeer ook voor te zorgen dat reukhinder vermeden wordt. Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke 

vergoedingen zijn ten laste van de concessiehouder. 

Artikel 11. 

 

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van de cafetaria steeds zal gebeuren met inachtneming 

van de nodige beleefdheid en zorgzaamheid naar het publiek toe. 

Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de stad toe de concessieovereenkomst te verbreken, 

zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevordering in hoofde van de concessiehouder. 

De concessiehouder heeft recht op een sleutel van de slagboom en een wagen mag op het binnenplein geplaatst 

worden maar dit enkel en alleen voor het laden en lossen. In geen geval mag het binnenplein fungeren als 

permanente parkeerplaats. 

De buiten-vuilniscontainers moeten op zodanige wijze opgesteld worden dat ze onttrokken worden aan het oog van de 

bezoekers van het sportcentrum en ontmoetingscentrum. 

VI. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR). 

Artikel 12. 

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur in de cafetaria (zie artikel 2 - voorwerp van de concessie) 

eigendom is van de stad.  
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De eventuele vernieuwing van deze infrastructuur is volledig ten laste van de concessiehouder, zonder dat de stad uit 

dien hoofde kan verplicht worden tot enige (financiële) tussenkomst. De concessiehouder zal alsdan, vóór de 

uitvoering der werken, een ontwerp der voorgenomen werken ter goedkeuring voorleggen aan de stad, zijnde het 

college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan 

alle voorgelegde ontwerpen de nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder hiertegen 

enig verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de 

concessiehouder. 

De concessiehouder verbindt er zich dan ook toe om bij de uitvoering der werken het eventueel door het college van 

burgemeester en schepenen aangepaste ontwerp integraal uit te voeren. 

In elk geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het algemeen 

reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het algemeen reglement op de elektrische installatie 

(AREI). Een keuringsverslag, afgeleverd door een ter zake erkend organisme, zal in voorkomend geval steeds 

onverwijld voorgelegd worden aan de stad. 

Bij de, al dan niet voortijdige, beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de vastgestelde periode, 

door toedoen van de stad of de concessiehouder, wordt deze nieuwe gerealiseerde infrastructuur steeds eigendom 

van de stad Kortrijk, bij wijze van natrekking. 

Artikel 13. 

De concessiehouder neemt er akte van en stemt er mede in dat hij er steeds onverwijld zorg moet voor dragen dat de 

cafetaria in overeenstemming is en blijft met de regelgeving tot het verbieden van roken in bepaalde openbare 

plaatsen en deze tot vaststelling van de voorwaarden waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen waar 

voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden. De 

uitvoeringsontwerpen worden evenzeer  onderworpen aan de voorafgaande (dus vóór de uitvoering ervan) 

goedkeuring van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de nodig geachte wijzigingen 

aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot 

schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de concessiehouder. 

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad aangepaste) ontwerpen 

onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te 

voldoen aan de voorschriften van vooreerst het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens 

het algemeen reglement op de elektrische installatie (AREI). De concessiehouder zal een keuringsverslag voorleggen 

aan de Stad, dat afgeleverd is door een ter zake erkend organisme. Iedere aanpassing van de infrastructuur geeft 

aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving, conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2. 

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de vastgestelde periode, 

door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde infrastructuur steeds eigendom van de stad 

Kortrijk, bij wijze van natrekking. 

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode wordt deze infrastructuur kosteloos eigendom van de stad 

Kortrijk. 

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de concessiehouder, wordt deze 

infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk. 

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad, verbindt de Stad er zich toe 

om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze infrastructuur. 

Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule: 

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A 

                                             B 
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legende 

+ kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij blijkt uit de regelmatige 

offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op het stadhuis, vóór de effectieve aanvang der 

werken; 

+ A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst; 

+ B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde drie (3) jaren. 

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige beëindiging het gevolg is van 

de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie van de concessiehouder, zoals bepaald in dit 

lastenkohier. 

Artikel 14. 

Het meubilair, sensu lato, dient door toedoen en op kosten van de concessiehouder in een permanente staat van goed 

onderhoud gehouden te worden. 

De concessiehouder verplicht er zich toe om alle ter beschikking gestelde lokalen in een permanente staat van netheid 

te houden.  

Het opfrissen van deze lokalen is eveneens volledig ten laste van de concessiehouder. 

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de concessiehouder zich te gedragen als 

een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van het woord. 

Artikel 15. 

In geval de concessiehouder opschriften en/of publiciteit, in de ruimste betekenis van het woord, wenst aan te brengen 

dient hij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming te bekomen van de stad, zijnde in casu het college van 

burgemeester en schepenen. De cafetaria dient verplichtend de naam van sportcentrum in zijn benaming te dragen. 

Het college van burgemeester en schepenen is daarbij vrij om deze toestemming al of niet te verlenen, zonder dat dit 

enig recht op schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de concessiehouder. 

De aangebrachte opschriften en/of publiciteit blijven in elk geval exclusief eigendom van de concessiehouder, die er 

dan ook, met uitsluiting van de stad, aansprakelijk voor is. In elk geval wordt aan de buitenzijde van het sportcentrum 

niet meer dan een reclamebord geduld, dat daarbij nooit groter mag zijn dan de naam van het sportcentrum. In 

voorkomend geval is het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen vereist. 

Artikel 16. 

Eventuele aansluitingen op het T.V.- en F.M. kabeldistributienet zullen door de zorgen en op kosten van de 

concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming dient te 

bekomen van de stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen. 

VII. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT - KOSTEN VAN TELEFOON. 

Artikel 17. 

Alle verbruik van elektriciteit, gas en water is ten laste van de concessiehouder. 

Het elektriciteitsverbruik en het waterverbruik wordt door de Stad aan de concessiehouder per kwartaal aangerekend 

en dit volgens het werkelijk verbruik, gemeten door middel van de teller. 

Dit gebruik wordt berekend aan de eenheidsprijs, zoals deze blijkt uit de facturen van de maatschappij. 

De concessiehouder zal overgaan tot de betaling van het aldus aangerekende verbruik binnen de vijftien (15) 

kalenderdagen na schriftelijk verzoek daartoe vanwege de Stad. 

Voor het aardgasverbruik dient de concessiehouder een jaarlijkse forfaitaire vergoeding te betalen van duizend 
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Deze vergoeding is voor het eerst verschuldigd op de aanvangsdatum van de concessie. 

Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de navolgende formule: 

basisvergoeding x nieuw indexcijfer 

                  oud indexcijfer 

Legende 

+ de basisvergoeding = 1.757,77 euro; 

+  het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van het sluiten 

van de concessieovereenkomst; 

+  het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanpassing 

van de forfaitaire vergoeding. 

Op verzoek daartoe van de concessiehouder kan de betaling van deze jaarlijkse forfaitaire vergoeding gespreid 

worden en per kwartaal worden aangerekend door de Stad. 

De concessiehouder zal in elk geval overgaan tot de betaling van het aldus aangerekende verbruik binnen de vijftien 

(15) kalenderdagen na schriftelijk verzoek daartoe vanwege de Stad. 

 

VIII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN 

       EVENTUELE AANGESTELDEN. 

Artikel 18. 

De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven, betreffende de uitbating van 

drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige politiereglementen nauwgezet na te leven. 

De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs van goed zedelijk gedrag voor 

te leggen aan de stad, dat sedert minder dan een maand afgegeven werd op zijn naam. 

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de concessiehouder. 

Artikel 19. 

In functie van de uitbating van de cafetaria mag de concessiehouder zich, volledig op eigen kosten en op eigen risico, 

laten bijstaan door aangestelden. 

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf aanvaard te worden door de Stad, zijnde het college van 

burgemeester en schepenen. 

Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de cafetaria dienen ze een bewijs van 

goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sedert minder dan een maand afgegeven werd op hun naam. De 

hiermede gepaard gaande kosten kunnen niet verhaald worden op de stad. 
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IX. WANPRESTATIE - SANCTIES. 

Artikel 20. 

In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier voor gevolg heeft dat de 

uitbating van de cafetaria in het gedrang komt zal de stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, 

ambtshalve alle nodige en nuttige maatregelen nemen ten einde de uitbating van de cafetaria in optimale 

omstandigheden te blijven verzekeren en dit volledig op kosten van de nalatige concessiehouder. 

X. BORGTOCHT. 

 

Artikel 21. 

 

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de betaling in voorkomend geval 

van alle kosten welke de Stad moet maken bij toepassing van artikel 20, supra, zal de concessiehouder een financiële 

waarborg verrichten ten bedrage van duizend euro (1.000 euro). 

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de concessiehouder bij een 

erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van de concessieovereenkomst. De verworven intrest 

op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom gevoegd. 

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating van de stad en voor zover de 

concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze laatste voorwaarde zal door de concessiehouder 

bedongen dienen te worden bij de financiële instelling waarbij de waarborg wordt bekomen. Het bewijs daarvan wordt 

aan de stad voorgelegd. 

XI. MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING. 

Artikel 22. 

De aanbieding voor de uitbating van de cafetaria moet op straffe van onontvankelijkheid gebeuren bij middel van het 

als bijlage 4 aangehechte inschrijvingsformulier met een bijlage zoals hierna beschreven en mag naar keuze van de 

inschrijver afgegeven worden op de openbare zitting tot het openen van de aanbiedingsschriften of rechtstreeks met 

de post, onder aangetekend schrijven, toegestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen te 

Kortrijk. 

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag, ten laatste vijf 

kalenderdagen voor het openen der biedingen. 

De buitenste omslag mag de naam van de aanbieder of de firmanaam van de aanbiedende maatschappij niet kenbaar 

maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord "Aanbieding", de binnenste omslag zal slechts de 

melding dragen "Aanbieding voor het uitbaten van de cafetaria bij het stedelijk sportcentrum, Lagaeplein 3 te Kortrijk-

Heule”. 

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in het Stadhuis, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, op 

.......................................om .......................uur. 

De stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor, tussen de 

aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de voordeligste schijnt en de meeste waarborgen 

biedt, in combinatie met de vastgestelde prijs in artikel 3 van dit lastenkohier, in het bijzonder wat betreft kwaliteit, 

service, assortiment, activiteiten en dienstdoende ervaring van de kandidaat. Elk van deze elementen (kwaliteit, 

service, assortiment, activiteiten en dienstdoende ervaring) zal beschreven worden door de kandidaat in een bijlage bij 

het inschrijvingsformulier.  

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht geen gevolg te geven aan de ingediende biedingen en 

een nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven en het heeft ook het recht zijn toewijzingsbeslissing te laten voorafgaan 

door een interview van kandidaten. 

 

Artikel 23. 

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te hebben van het huidig 

lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij een vordering tot schadevergoeding kunnen 250/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
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instellen tegen de stad, uit hoofde van onwetendheid of onbekendheid met betrekking tot de voorwaarden en 

bepalingen welke vervat zijn in het lastenkohier. 

XII. ALGEMEENHEDEN. 

Artikel 24. 

De concessiehouder of de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, kiest woonplaats te Kortrijk. Alle 

briefwisseling, dienstorders, berichten of bestuurlijke of gerechtelijke bescheiden zullen aan dit adres rechtsgeldig 

gericht worden. 

Artikel 25. 

 

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de stad, zijnde 

in casu het college van burgemeester en schepenen, niet overgedragen worden aan derden. Overdracht zal evenwel 

door het college van burgemeester en schepenen steeds toegestaan worden in geval van ziekte van de 

concessiehouder die hem niet toelaat om de uitbating verder te zetten. Deze ziekte zal moeten bewezen worden aan 

de hand van een doktersattest. De kandidaat-overnemer moet wel voldoen aan alle voorwaarden van dit lastenkohier, 

in het bijzonder ook deze inzake de moraliteitsvereiste. In dit verband neemt de concessiehouder er akte van dat de 

concessie van rechtswege vervalt bij faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden. 

Artikel 26. 

De stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren aan de geconcedeerde ruimtes, mits 

de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte niet met meer dan tien procent (10%) te verminderen. De stad 

behoudt zich evenzeer het recht voor om een andere bestemming te geven aan de geconcedeerde ruimtes, mits een 

of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen van de concessiehouder. 

Alle deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de stad wettigen. 

Artikel 27. 

Vanaf 01 september 2018 gebeurt de uitbating van het zwembad Lagaeplein door S&R. Dit zal een invloed hebben op 

de programmaatie en de openingsuren van het zwembad. 

Artikel 28. 

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz. zijn ten laste van de concessiehouder. De concessiehouder neemt 

eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en heffingen, welke ook hun oorsprong zij, in verband met deze 

concessie of exploitatie en zal deze in voorkomend geval op eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de stad. 

Artikel 29. 

De algemene gebruiksvoorwaarden toepasselijk op stadseigendommen, die als bijlage 3 gehecht zijn aan dit 

lastenkohier zijn van toepassing, voor zover ze niet tegenstrijdig is met de artikelen van huidig lastenkohier. 

Artikel 30. 

 

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur, waarop de desbetreffende 

wetgeving van toepassing is. 

Artikel 31. 

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de concessiehouder tot het 

bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei specifieke wetgevingen. 
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Artikel 32. 

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken en bij betrekkingen met derden 

moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in bestuurszaken naleven. 

Artikel 33. 

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne variëtur" ondertekend worden. 

Het heeft kracht van wet tussen beide partijen. 
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Gebiedswerking
22:51 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
22:51 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
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44 2018_GR_00210 Raadskelder - concessie 3/6/9 -  
lastenkohier en oproepprocedure
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02158 - Raadskelder Stadhuis - Tijdelijke invulling (concessie) Raadskelder Stadhuis - 
Goedkeuren

 2017_CBS_01366 - Raadskelder stadhuis - nieuwe uitbating - Goedkeuren
 2017_CBS_01674 - Raadskelder Stadhuis - Tijdelijke invulling Raadskelder Stadhuis - Goedkeuren

Aanleiding en context
Na het tijdelijk gebruik van de Raadskelder door Criss Cross Collective (september 2017 - eind mei 
2018),  is het tijd om een oproep te lanceren voor een vaste uitbater. Het gebruik door Criss Cross 
was een succes. Veel jongeren vonden hun weg naar de Raadskelder voor een avond amusement. Nu 
is het tijd voor een nieuw verhaal voor de Raadskelder.

Vast staat dat de Raadskelder nog steeds tot de verbeelding van de Kortrijkzanen spreekt. Daarom 
willen we graag de potenties van de Raadskelder verder exploreren in de vorm van een vaste 
concessie (3/6/9 contract), van 1 december 2018 tot 1 december 2027.

We opteren ervoor opnieuw de kaart van de horeca te trekken (loungebar, streekbierencafé, 
brouwerij,...). De sfeer en beleving van het historische kader van de Raadskelder met een koppeling 



254/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

aan kwalitatieve horeca-invulling staan in de oproep centraal. Vandaar dat een discotheekinvulling niet 
meer mogelijk is.

Van belang is ook dat de toekomstige uitbater open staat voor samenwerking met de stad inzake 
huwelijksrecepties. De toekomstige gehuwden moeten de kans krijgen om voor een marktconforme 
prijs de Raadskelder te gebruiken voor hun receptie.

Argumentatie
De oproep voor de concessie zal gecommuniceerd worden via de eigen communicatiekanalen van de 
stad. De kandidaten krijgen twee maanden de tijd om een concept in te dienen. Kandidaten kunnen 
hun concept indienen vanaf 1 augustus 2018 tot 1 oktober 2018. Aansluitend wordt een selectie 
voorzien van de voorstellen. Voorstel is dat de jury bestaat uit enerzijds een delegatie vanuit de stad 
bestaande uit Mathieu Desmet (gebouwen), Thorin Levecque (gebiedswerker), Elke Vanderbeken 
(horecamanager) en een nader te bepalen externe horecaexpert van een onderneming uit de 
binnenstad.

Criteria selectie van de ingediende concepten:

Het businessplan (60 punten)

De kandidaat - concessiehouder maakt zijn missie duidelijk via een exploitatie- en investeringsplan.

Visie en binding met de stad en de buurt (30 punten)

 

De kandidaten schrijven een concreet uitgewerkte visietekst over hoe zij de exploitatie van de 
horecazaak en hun relatie met de Grote Markt en de ruime omgeving zien, conform de aanwijzingen 
in de preambule. De kandidaten zijn zich daarbij bewust van het belang dat wordt gehecht aan de 
binding met de stad en het lokale leven en aan de inpassing van het horecaconcept in het algemene 
imago van de Stad Kortrijk.

investeringsplan (20 punten)

 

De kandidaten schrijven een visietekst over hoe zij de materiële invulling van de horecazaak zien en 
geven aan welke investeringen daarvoor nodig zijn. Ook een goede kostenanalyse van de 
investeringen, aangeboden produkten, personeelskosten ... is van groot belang. Een inrichtingsplan is 
een meerwaarde. 

 

referenties en ervaring in de horecasector (10 punten)

 

De kandidaten geven duiding en bewijs van nuttige beroepservaring. (opleiding, referenties, …) 

De door de inschrijver voorgestelde concessieprijs (40 punten): 

Bij het bepalen van de jaarprijs dient rekening gehouden met de volgende elementen, onderdeel van 
de voor te stellen concessieprijs: 
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De minimale instelprijs van 11.400€ op jaarbasis (excl. btw) met een jaarlijkse indexatie voor de in 
concessie gegeven ruimtes; 

De kosten voor de baruitrusting en de keukenuitrusting zijn ten laste van de concessiehouder. 

De kosten van het water-, electriciteits en verwarming, alsook de huur voor de afzonderlijke tellers 
worden rechtstreeks door de betrokken nutsmaatschappijen aan de concessiehouder aangerekend 
volgens het werkelijk verbruik. 

De kosten voor schoonmaak van de in concessie gegeven ruimtes zijn ten laste van de 
concessiehouder. 

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
minimum inkomsten 950€ per maand excl. BTW: 2018/GBB-CBS/0119-01/7060001/Bestuur/CBS/IE-
GEEN

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 22 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt :

20 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, S. Vanneste, C. Waelkens.

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het lastenkohier en de oproepprocedure betreffende de concessie van 
De Raadskelder, Grote Markt 54, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATINGINGRAADSKELDER.pdf
 Historisch stadhuis kelder.pdf
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LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING DE RAADSKELDER 

 

PREAMBULE VOOR HET LASTENKOHIER  

 

De Raadskelder  
 

Vast staat dat de Raadskelder nog steeds tot de verbeelding van de Kortrijkzanen 
spreekt. Daarom willen we graag de potenties van de Raadskelder verder exploreren 
in de vorm van een vaste concessie (3/6/9 contract).  

We opteren na de testperiode met het pop - up concept Criss Cross ervoor, opnieuw 
de kaart van de horeca te trekken (loungebar, streekbierencafé, brouwerij, ...).  

De sfeer en beleving van het historische kader van de Raadskelder met een 
koppeling aan kwalitatieve horeca invulling staat in de oproep centraal. Vandaar dat 
een discotheekinvulling niet meer mogelijk is. De invulling moet passend voor de 
buurt zijn en mag geen overlast veroorzaken voor de buurt.  

Van belang is ook dat de toekomstige uitbater open staat voor samenwerking met de 
stad inzake huwelijksrecepties. De toekomstige gehuwden moeten de kans krijgen 
om voor een marktconforme prijs de Raadskelder te gebruiken voor een receptie.  

 
TOEWIJZING CONCESSIE 
 
De concessie zal worden toegewezen op basis van: 
 
 
 

1) Het businessplan (60 punten) 
 
De kandidaat - concessiehouder maakt zijn missie duidelijk via een exploitatie- en 
investeringsplan.  
 

A) Visie en binding met de stad en de buurt (30 punten) 
 
De kandidaten schrijven een concreet uitgewerkte visietekst over hoe zij de 
exploitatie van de horecazaak en hun relatie met de Grote Markt en ruime omgeving 
zien, conform de aanwijzingen in de preambule. De kandidaten zijn zich daarbij 
bewust van het belang dat wordt gehecht aan de historische context van de 
Raadskelder en aan de inpassing van het horecaconcept in het algemene imago van 
de Stad Kortrijk.  
 

B) investeringsplan (20 punten) 
 
De kandidaten schrijven een visietekst over hoe zij de materiële invulling van de 
horecazaak zien en geven aan welke investeringen daarvoor nodig zijn. Een 
uitgewerkt plan van kosten, investeringen, geschatte personeelskosten is 
noodzakelijk.   
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C) referenties en ervaring in de horecasector (10 punten) 
 
De kandidaten geven duiding en bewijs van nuttige beroepservaring. (opleiding, 
referenties, …).  
 

2) De Door de inschrijver voorgestelde concessieprijs 
(40 punten) 

 
Bij het bepalen van de jaarprijs dient rekening gehouden met de volgende 
elementen, onderdeel van de voor te stellen concessieprijs:  
 
De minimale instelprijs van 11.400 € op jaarbasis (excl. BTW) met een jaarlijkse 
indexatie voor de in concessie gegeven ruimtes;  
 
De kosten voor de baruitrusting en de keukenuitrusting zijn ten laste van de 
concessiehouder. 
 
De kosten van het water-, electriciteits – en verwarming, alsook de huur voor de 
afzonderlijke tellers worden rechtstreeks door de betrokken nutsmaatschappijen aan 
de concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk verbruik. 
 
De kosten voor schoonmaak van de in concessie gegeven ruimtes, incl. 
binnenbeglazing zijn ten laste van de concessiehouder.  
 
 
Toewijzing 
 
De voorstellen zullen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie 
samengesteld uit juryleden met volgende affiniteit : 
 
stadsarchitect  
 
gebiedswerker 
 
Externe expert horeca van de binnenstad 
 
horecamanager 
 
Na advies van de jury beslist het college van burgemeester en schepenen over de 
definitieve toewijzing van de concessie.  
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I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE 
 
Artikel 1. 
De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van het de 
Raadskelder, Grote Markt 54 Kortrijk. 
De in vergunning gegeven ruimte voor uitbating van de horecagelegenheid zijn: De 
Raadskelder.  
De concessiehouder onderneemt zelf de noodzakelijke stappen om een vergunning 
voor terras aan te vragen conform het advies van de directie BMW stad Kortrijk. Een 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in samenspraak tussen de Stad 
en de concessiehouder en dit op gedeelde kosten. 
Indien in de in concessie gegeven ruimtes belangrijke wijzigingen worden 
aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op 
tegenspraak en op gedeelde kosten een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt 
opgemaakt. 
 
II. PRIJS VAN DE CONCESSIE. 
 
Artikel 2. 
 
Het ingezonden aanbod zal het bedrag vermelden dat de kandidaat – 
concessiehouder zich verbindt jaarlijks te betalen gedurende de gehele duur van de 
concessie, met dien verstande dat dit bedrage gekoppeld is aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen, zoals hierna bepaald. Het minimum instelbedrag dat de 
aanbesteder zich verplicht jaarlijks te betalen en dat, zoals hiervoor bepaald, jaarlijks 
geïndexeerd zal worden is vastgesteld op elfduizend vierhonderd euro (11.400€) 
exclusief btw. Dit minimum bedrag van 950 € is maandelijks te betalen op de eerste 
dag van iedere maand door storting op het door de stad opgegeven 
rekeningnummer, met vermelding van de reden van betaling.   
 
 
De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de 
inwerkingtreding van de concessieovereenkomst, zijnde op 1 december 2018 en dit 
op basis van de hiernavolgende formule: 
nieuwe concessieprijs    =  basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer 
           aanvangsindexcijfer 
 
legende 
- de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding.  
- het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat 
aan de maand van het sluiten van de concessieovereenkomst; 
- het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat 
aan de maand van de aanpassing van de concessieprijs. 
 
Opmerking 
Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de 
jaarlijkse indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
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III. DUUR VAN DE CONCESSIE. 
 
Artikel 3. 
 
De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor 
een ondeelbare periode van negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 1 
december 2018 en eindigend op 1 december 2027, zonder dat stilzwijgende 
verlenging van de concessie mogelijk is. 
Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende 
concessieovereenkomst te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 
1 december 2021) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 1 december 
2024), mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de 
concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, 
ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van de lopende periode van drie 
(3) jaar. 
De concessiehouder kan beschikken over de in concessie gegeven ruimtes vanaf 1 
november 2018, om de nodige inrichtingswerken en de voorbereidingswerken te 
starten, in overleg met de Stad en mits vooraf de nodige verzekeringspolissen te 
hebben voorgelegd. De concessie gaat dan in op 1 december 2018.  
 
 
IV. UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT 
TOEGESTAAN. 
 
Artikel 4. 
 
De concessiegever bepaalt in samenspraak met de concessiehouder de 
openingsuren. De concessiehouder zal de horecazaak zeker open houden tijdens de 
gangbare horecauren.  
De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. De horecauitbater 
staat in voor samenwerking met de stad inzake huwelijken. De toekomstige 
gehuwden moeten de kans krijgen om voor een marktconforme prijs de Raadskelder 
te gebruiken voor een receptie. 
 
 
Artikel 5. 
 
De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de 
aansprakelijkheid van de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop 
van gelijk welke dranken en dit met respect voor de ter zake toepasselijke wets- of 
verordening bepalingen, in de brede betekenis van het woord. 
Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de 
verkoop van allerlei versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, 
belegde broodjes, zonder dat deze opsomming als beperkend of noodzakelijk dient 
aanzien te worden. Tevens mag deze opsomming desgewenst uitgebreid worden met 
de verkoop van warme maaltijden. De uitbreiding in deze laatste zin mag echter niet 
van deze omvang zijn dat dit de hoofdactiviteit wordt tenzij mits uitdrukkelijke 
toestemming van de stad. 
Al de dranken en eetwaren moeten kwalitatief hoogstaand zijn en de zuiverheid en 
de bediening mogen in geen enkel opzicht te wensen overlaten. De Stad ziet toe op 
deze verplichting en kan de nodige aanpassingen opleggen aan de concessiehouder. 
De marktconforme prijslijst van de te koop gestelde producten dient op een 
ondubbelzinnige wijze de prijzen van deze producten te vermelden en moet op een 
voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden en verder conform de 
ter zake toepasselijke wetgeving. 
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Artikel 6. 
De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van 
drank, in de brede betekenis van het woord en versnaperingen binnen de 
geconcedeerde ruimte. 
 
 
Artikel 7. 
 
Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het lastenkohier betreffende 
de ingebruikgeving van stadseigendommen is de concessiehouder er toe gehouden, 
op het vlak van de veiligheid, om alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om 
de personen, aanwezig in de Raadskelder en eventueel vergunde terraszone, te 
beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen. 
 
Artikel 8. 
 
De muziek in De Raadskelder mag nooit hinderend zijn.  
De concessiehouder dient er in elk geval voor te zorgen dat hij geen 
burenhinder/overlast, in de civielrechtelijke betekenis van het woord, veroorzaakt. 
Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de 
concessiehouder. 
 
Artikel 9. 
 
De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van de Raadskelder 
steeds zal gebeuren op een stijlvolle manier, met inachtneming van de nodige 
beleefdheid en zorgzaamheid naar het publiek toe. 
Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en 
afwerking van de verkochte producten. 
Hiermee volgt hij het imagobeleid van de Stad, dat door de Stad als een belangrijke 
beleidsoptie wordt vooropgezet. 
Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de Stad toe de 
concessieovereenkomst te verbreken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een 
schadevordering in hoofde van de concessiehouder. 
 
Artikel 10. 
 
Het plaatsen van drank-, snoep-, sigaretten- en/of muziekautomaten binnen en/of 
buiten de horecazaak door de concessiehouder is verboden. 
Het plaatsen van speelautomaten binnen de hele concessie is verboden. 
 
Artikel 11. 
 
De concessiehouder mag zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de 
Stad noch de buitenmuren noch de binnenmuren van de in concessie gegeven 
infrastructuur voor reclamedoeleinden aanwenden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen 
dat een ontwerp met beschrijving van de eventueel aan de binnenzijde te plaatsen 
lichtreclames of reclameborden – die uiteraard alleen betrekking mogen hebben op 
de exploitatie- vooraf aan de goedkeuring van de Stad, zijnde het college van 
burgemeester en schepenen, wordt onderworpen, dit onafgezien van de wettelijke 
beschikkingen inzake het plaatsen van dergelijke reclame. Geen embleem, 
versieringen, prenten e.d. met wel danig politiek karakter of strijdig met de openbare 
orde of de goede zeden mogen worden opgehangen. 
Een affichebord voor het aankondigen van manifestaties in de horecagelegenheid is 
toegelaten. 
Bescheiden reclame (binnen) voor de verkrijgbare artikelen is eveneens toegelaten. 
Reclame voor tabaksproducten is uiteraard verboden. 
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V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR). 
 
Artikel 12 
 
De inrichting van de keuken en de bar is te voorzien en te financieren door de 
concessienemer in functie van zijn/haar businessplan. 
Deze inrichting wordt opgenomen in een beschrijvende staat, gemeenschappelijk 
opgemaakt en door beide partijen ondertekend in de loop van de eerste maand van 
deze concessie. De concessiehouder laat bij het einde van de overeenkomst de 
infrastructuur, met inbegrip van de inrichting, in perfecte staat van onderhoud achter 
aan de concessiegever. De normale slijtage is niet toerekenbaar aan de 
concessiehouder.  
Eventuele verborgen gebreken dienen binnen de periode van drie maanden na 
ingebruikname door de concessiehouder aan de Stad gesignaleerd te worden. 
Werkzaamheden aan de Raadskelder worden te allen tijde in overleg met de dienst 
gebouwen gedaan.  
 
Artikel 13. 
De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur van De Raadskelder(zie 
artikel 1 - voorwerp van de concessie) eigendom is van de Stad.  
De gebeurlijke vernieuwing van deze infrastructuur op initiatief van de 
concessiehouder is volledig ten laste van de concessiehouder, zonder dat de stad uit 
dien hoofde kan verplicht worden tot enige (financiële) tussenkomst. 
Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle 
ontwerpen de nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de 
concessiehouder daartegen enig verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot 
schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de concessiehouder. 
De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad 
aangepaste) ontwerpen onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de 
Stad. In elk geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de 
voorschriften van vooreerst het algemeen reglement op de arbeidsbescherming 
(ARAB) en vervolgens het algemeen reglement op de elektrische installatie (AREI). 
De concessiehouder zal een keuringsverslag voorleggen aan de Stad, dat afgeleverd 
is door een ter zake erkend organisme. Iedere aanpassing van de infrastructuur 
geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving, conform 
de modaliteiten vastgelegd in artikel 2. 
Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door 
verloop van de vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de 
concessiehouder, wordt voormelde infrastructuur steeds eigendom van de Stad, bij 
wijze van natrekking. 
Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze 
infrastructuur kosteloos eigendom van de stad Kortrijk. 
In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de 
concessiehouder, wordt deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de 
stad Kortrijk. 
In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de 
Stad, verbindt de Stad er zich toe om een vergoeding te betalen aan de 
concessiehouder voor deze infrastructuur. 
Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule: 
kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A 
                                             B 
                                          legende 
+ kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs 
zoals hij blijkt uit de regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder 
worden neergelegd op het stadhuis, vóór de effectieve aanvang der werken; 
+ A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst; 
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+ B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren. 
Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de 
vroegtijdige beëindiging het gevolg is van de ontbinding van de toegestane concessie 
door wanprestatie van de concessiehouder, zoals bepaald in infra. 
 
Artikel 14. 
 
De concessiehouder verplicht er zich toe om het ter beschikking ruimtes in een 
permanente staat van netheid te houden en het behoorlijk onderhoud ervan te 
verzekeren. 
Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de 
concessiehouder zich te gedragen als een goed huisvader, in de civielrechtelijke 
betekenis van het woord. 
 
 
Artikel 15. 
 
Eventuele aansluitingen op data en TV distributienetwerk zullen door de zorgen en 
op kosten van de concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke instemming dient te bekomen van de Stad, zijnde in 
casu het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 16. 
 
De concessiehouder zal de infrastructuur en de inrichting van De Raadskelder in 
goede staat onderhouden en als een goed huisvader gebruiken, zonder de aard of de 
bestemming ervan te wijzigen. Hij staat in voor alle onderhoud en voor alle 
herstellingen. 
De concessiehouder staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van 
wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij 
in de in concessie gegeven infrastructuur uitoefent, bijvoorbeeld op het vlak van 
veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hij wordt geacht terzake alle informatie te hebben 
ingewonnen. 
 
Artikel 17. 
 
De Stad kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die 
zou kunnen voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs 
niet indien de Stad hiervoor de toelating of opdracht verleend zou hebben. De 
ondernomen werken door de concessiehouder, gebeuren op risico van deze 
concessiehouder. 
 
 
VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT . 
 
Artikel 18. 
 
Alle kosten voor elektriciteits-, gas- en waterverbruik, alsook de huur voor tellers 
voor de ruimtes die in concessie gegeven worden zijn ten laste van de 
consessiehouder.   
De consessiehouder sluit hiertoe zelf leveringscontracten af met leveranciers voor de 
levering van gas, elektriciteit en water. 
Indien nodig doet de consessiehouder op eigen kosten de nodige aanpassingen aan 
de installaties om individuele aansluitingen te realiseren in afspraak met de stad, de 
betreffende distributienetbeheerder en conform de geldende reglementeringen en 
wetgeving. 
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Alle werken worden uitgevoerd door erkende gekwalificeerde aannemers. 
Weet dat er op dit moment geen individuele gasteller is en ook geen individuele 
verwarmingsinstallatie… 
 
 
 
 
 
 
 
VII. BELASTINGEN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 19. 
 
Alle zegelkosten, kosten van registratie enz. zijn ten laste van de concessiehouder. 
De concessiehouder neemt eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en 
heffingen, welke ook hun oorsprong zij, in verband met deze concessie of exploitatie 
en zal deze in voorkomend geval op eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de 
Stad. 
 
Artikel 20. 
 
De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tegen de risico’s van brand, 
ontploffing en waterschade met betrekking tot alle aan de concessiehouder ter 
beschikking gestelde infrastructuur en voor de volle waarde ervan. De polis moet 
zowel het gebruikersrisico als het verhaal van buren, en derden dekken.  
 
Daarnaast: 
De concessiehouder verbindt er zich toe voor zichzelf en zijn personeel een 
verzekering af te sluiten inzake burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.  
De concessiehouder zal eveneens een verzekering inzake arbeidsongevallen afsluiten.  
De concessiegever is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar in de 
in concessie gegeven infrastructuur te laten verzekeren tegen brand, ontploffing, 
waterschade en diefstal.   
Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk zijn aangegaan bij de inwerkingtreding van 
deze overeenkomst, onafgezien het bepaalde in artikel 3.  
 
Artikel 21. 
 
De concessiehouder verbindt er zich toe op zijn kosten de infrastructuur met het 
nodige materiaal ter voorkoming en bestrijding van brand te voorzien. De uitbater 
zorgt voor een controle door de brandweer en houdt rekening met hun advies. 
 
VIII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN 
EVENTUELE AANGESTELDEN. 
 
Artikel 22. 
 
De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te 
leven, betreffende de uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en 
toekomstige politiereglementen nauwgezet na te leven. 
De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een 
bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan 
een maand afgegeven werd op zijn naam (zo hij zelf effectief optreedt in de 
hoedanigheid van uitbater). 
Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de 
concessiehouder. 
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Artikel 23. 
 
In functie van de uitbating van De Raadskelder mag de concessiehouder zich, 
volledig op eigen kosten en op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden. 
Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf aanvaard te worden door de Stad, 
zijnde het college van burgemeester en schepenen. 
Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van De 
Raadskelder dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de 
Stad, dat sinds minder dan een maand afgegeven werd op hun naam. De hiermede 
gepaard gaande kosten kunnen niet verhaald worden op de stad. 
 
 
 
 
IX. WANPRESTATIE - SANCTIES. 
 
Artikel 24. 
 
In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit 
lastenkohier voor gevolg heeft dat de uitbating van De Raadskelder in het gedrang 
komt zal de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, 
ambtshalve alle nodige en nuttige maatregelen nemen ten einde de uitbating van De 
Raadskelder in optimale omstandigheden te blijven verzekeren en dit volledig op 
kosten van de nalatige concessiehouder. 
 
X. BORGTOCHT. 
 
Artikel 25. 
 
Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer 
de betaling in voorkomend geval van alle kosten welke de Stad moet maken bij 
toepassing van artikel 24, supra, zal de concessiehouder een financiële waarborg 
verrichten ten bedrage van duizend euro (1.000 euro). 
Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van 
de concessiehouder bij een erkende financiële instelling en dit binnen de maand na 
aanvang van de concessieovereenkomst. De verworven intrest op de waarborgsom 
wordt bij de hoofdsom gevoegd. 
De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke 
toelating van de stad en voor zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen 
heeft voldaan. Deze laatste voorwaarde zal door de concessiehouder bedongen 
dienen te worden bij de financiële instelling waarbij de waarborg wordt bekomen. 
Het bewijs daarvan wordt aan de Stad voorgelegd. 
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XI.MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING. 
 
Artikel 26. 
 

De offerte mag digitaal doorgezonden worden naar raadskelder@kortrijk.be tegen 
uiterlijk 1 oktober 2018 tot 16 uur. Ook een papieren versie is noodzakelijk. Zie 
artikel 27.   

Het college van burgemeester en schepenen zal de uitbating toewijzen rekening 
houdend met de criteria zoals vermeld in het lastenkohier. De biedingen met een 
minimum insteekprijs van 950 € exc. BTW worden op dinsdag 2 oktober  

Artikel 27. 
 
De aanbieding voor de uitbating van de Raadskelder moet op straffe van 
onontvankelijkheid gebeuren bij middel van het aangehechte inschrijvingsformulier 
en mag naar keuze van de inschrijver afgegeven worden op de openbare zitting tot 
het openen van de aanbiedingsschriften of rechtstreeks met de post, onder 
aangetekend schrijven, toegestuurd worden aan het college van burgemeester en 
schepenen te Kortrijk.  
 
De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder 
dubbele omslag, ten laatste vijf kalenderdagen voor het openen der biedingen.  
 
De buitenste omslag mag de naam van de aanbieder of firmanaam van de 
aanbiedende maatschappij niet kenbaar maken. De buitenste omslag zal melding 
maken van het woord “Aanbieding”, de binnenste omslag zal slechts de melding 
dragen “Aanbieding voor het uitbaten van De Raadskelder Grote Markt 54, 8500 
Kortrijk”.  
 
Het openen van de biedingen zal plaats hebben in het stadhuis – directie 
Bedrijfsvoering, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, op 2 oktober 2018 om 11 uur.  
 
Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen 
te hebben van het huidig lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel 
voorwendsel zal hij een vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen de 
Stad, uit hoofde van onwetendheid of onbekendheid met betrekking tot de 
voorwaarden en bepalingen welke vervat zijn in het lastenkohier. 
 
 
XII. ALGEMEENHEDEN. 
 
Artikel 28. 
 
De concessiehouder of de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, 
kiest woonplaats te Kortrijk. Alle briefwisseling, dienstorders, berichten of 
bestuurlijke of gerechtelijke bescheiden zullen aan dit adres rechtsgeldig gericht 
worden. 
 
Artikel 29. 
 
De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en 
schepenen, niet overgedragen worden aan derden. 
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Artikel 30. 
 
De Stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren in 
de geconcedeerde ruimtes, mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte niet 
met meer dan tien procent (10%) te verminderen. De Stad behoudt zich evenzeer 
het recht voor om een andere bestemming te geven aan de geconcedeerde ruimtes, 
mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen van de 
concessiehouder. 
Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de Stad wettigen. 
 
 
 
 
 
Artikel 31. 
 
De stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het 
recht voor, tussen de aanbiedingen deze uit te kiezen, die de beste offerte indient 
rekening houdende met de criteria, in combinatie prijs, kwaliteit, service en 
assortiment. Het heeft het recht geen gevolg te geven aan de ingediende biedingen 
en een nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven en het heeft ook het recht zijn 
toewijzingsbeslissing te laten voorafgaan door een interview van kandidaten. 
 
 
 
Artikel 32. 
 
Het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is van 
toepassing, voor zover het niet tegenstrijdig is met de artikelen van huidig 
lastenkohier. 
 
Artikel 33. 
 
In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een 
handelshuur, waarop de desbetreffende wetgeving van toepassing is. 
 
Artikel 34. 
 
De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor 
de concessiehouder, tot het bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn 
door allerlei specifieke wetgevingen. 
 
Artikel 35. 
 
Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken 
en bij betrekkingen met derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik 
der talen in bestuurszaken naleven. 
 
 
Artikel 36. 
Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne 
variëtur" ondertekend worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen. 
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Aankoop
22:52 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
22:52 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
22:52 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
22:52 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
22:52 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
22:52 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
22:52 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:52 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
22:52 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
22:52 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
22:52 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
22:52 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
22:52 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
45 - 2018_GR_00203 - 2018/1548 - Directies beheer openbaar domein, bedrijfsvoering en sport: vervangen van negen bestelwagens  - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

45 2018_GR_00203 2018/1548 - Directies beheer openbaar 
domein, bedrijfsvoering en sport: 
vervangen van negen bestelwagens  - 
Voorwaarden, wijze van gunnen en 
gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de meerjarenplanning van het wagenpark worden de negen voertuigen, type lichte 
vrachtwagen, vervangen op basis van hun conditiescore.
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De leveringen gebeuren via een raamovereenkomst die Eandis cvba, KBO nr. BE 0477.445.084, 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle sloot.
De uitgave voor de opdracht “Directies beheer openbaar domein, bedrijfsvoering en sport: vervangen 
van negen bestelwagens” bedraagt 334.093,00 euro (excl. btw) of 404.252,53 euro (incl. 21% btw).
Argumentatie
In het kader van de meerjarenplanning van het wagenpark worden de volgende voertuigen vervangen 
op basis van hun conditiescore:

 voor de directie Beheer Openbaar Domein: 
W251 bouwjaar 1997; W252 bouwjaar 1997; W233 bouwjaar 1997; W255 bouwjaar 1997

 Voor de directie Bedrijfsvoering: 
W202 bouwjaar 2000; W213 bouwjaar 2000; W260 bouwjaar 1998

 Voor de directie Sport: 
W208 bouwjaar 1997; W280 bouwjaar 2000

NB: enkele van deze voertuigen zijn reeds uit dienst genomen omwille van technische redenen.

De aan te kopen voertuigen zijn allemaal van het type lichte vrachtwagen. Voor de aandrijving van 
deze voertuigen wordt gekozen voor CNG. Deze keuze kadert in de filosofie van het 
bedrijfsmobiliteitsplan.

De aankoop van deze voertuigen zal gebeuren via EANDIS in het kader van Energie Diensten Lokale 
Besturen (EDLB). EDLB ondersteunt lokale besturen voor de uitrol van duurzame mobiliteit.

De directie bedrijfsvoering stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht 
“Directies beheer openbaar domein, bedrijfsvoering en sport: vervangen van negen bestelwagens” te 
gunnen aan Eandis cvba, KBO nr. BE 0477.445.084, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 334.093,00 euro (excl. btw) of 404.252,53 euro (incl. 21% btw).
Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 
artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
De totale uitgave van 334.093,00 euro (exclusief btw) of 404.252,53 euro (inclusief 21% btw) wordt 
aan gerekend op volgende budgetsleutels:
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 Vervanging van voertuigen W251, W252 en W233 voor een totaal bedrag van 114.782,00 
euro (exclusief btw) of 138.886,22 euro (inclusief 21% btw), 
aan te reken op 2018/GBB-CBS/0680-00/2430000/IE-14.

 Vervanging van voertuigen W255 voor een bedrag van 32.432,00 euro (exclusief btw) of 
39.242,72 euro (inclusief 21% btw), 
aan te reken op 2018/GBB-CBS/0300-00/2430000/IE-14.

 Vervanging van voertuigen W260, W202, W213 voor een totaal bedrag van 115.873,90 euro 
(exclusief btw) of 140.207,42 euro (inclusief 21% btw), 
aan te reken op 2018/GBB-CBS/0119-01/2430000/IE-12.

 Vervanging van voertuigen W208, W280 voor een totaal bedrag van 71.005,10 euro (exclusief 
btw) of 85.916,17 euro (inclusief 21% btw), 
aan te reken op 2018/GBB-CBS/0740-00/2430000/IE-13.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Dirk Sagaert
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-245, versie 1, opgemaakt op 
08/05/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W255, tegen het nagerekende bedrag van 32.432,00 euro (exclusief btw) of 39.242,72 (inclusief 
21% btw).

Punt 2
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-246, versie 2, opgemaakt op 
01/06/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W260, tegen het nagerekende bedrag van 39.545,00 euro (exclusief btw) of 47.849,45 (inclusief 
21% btw).

Punt 3
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-247, versie 2, opgemaakt op 
08/05/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W251, tegen het nagerekende bedrag van 44.436,00 euro (exclusief btw) of 53.767,56 euro 
(inclusief 21% btw).

Punt 4
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-248, versie 2, opgemaakt op 
01/06/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
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Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W252, tegen het nagerekende bedrag van 44.436,00 euro (exclusief btw) of 53.767,56 euro 
(inclusief 21% btw).

Punt 5
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-249, versie 1, opgemaakt op 
08/05/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W233, tegen het nagerekende bedrag van 25.910,00 euro (exclusief btw) of 31.351,10 euro 
 (inclusief 21% btw).

Punt 6
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-250, versie 1, opgemaakt op 
08/05/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W208, tegen het nagerekende bedrag van 24.056,90 euro (exclusief btw) of 29.108,90 
euro (inclusief 21% btw).

Punt 7
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-251, versie 2, opgemaakt op 
01/06/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W202, tegen het nagerekende bedrag van 29.380,70 euro (exclusief btw) of 35.550,65 euro 
(inclusief 21% btw).

Punt 8
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-253, versie 1, opgemaakt op 
08/05/2018 tussen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle BTWnr BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging 
van W213, tegen het nagerekende bedrag van 46.948,20 euro (exclusief btw) of 56.807,32 euro 
(inclusief 21% btw).

Punt 9
de lastgevingsovereenkomsten met ref KORT-G_LC_18-18-254, versie 1, opgemaakt op 08/05/2018 
tusen de Stad Kortrijk en Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle BTWnr 
BE0477.445.084 goed te keuren voor de aankoop van een nieuw voertuig ter vervanging van W208, 
tegen het nagerekende bedrag van 46.948,20 euro (exclusief btw) of 56.807,32 euro (inclusief 21% 
btw).

Bijlagen
 Lastgevingsovereenkomst Kort-G-LC-18-18-245 vervangen W255.pdf
 Lastgevingsovereenkomst KORT_G_LC-18-18-246 vervangen W260.pdf
 Lastgevingsovereenkomst KORT_G_LC-18-18-247 vervangen W251.pdf
 Lastgevingsovereenkomst KORT_G_LC-18-18-248 vervangen W252.pdf
 Lastgevingsovereenkomst Kort-G-LC-18-18-249 vervangen W233.pdf
 Lastgevingsovereenkomst Kort-G-LC-18-18-250 vervangen W280.pdf
 Lastgevingsovereenkomst KORT_G_LC-18-18-251 vervangen W202.pdf
 Lastgevingsovereenkomst Kort-G-LC-18-18-253 vervangen W213.pdf
 Lastgevingsovereenkomst Kort-G-LC-18-18-254 vervangen W208.pdf
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An Vandersteene
Musea en Erfgoed
46 - 2018_GR_00168 - Straatnaamgeving - Steentje - definitieve goedkeuring

46 2018_GR_00168 Straatnaamgeving - Steentje - definitieve 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00063 - Straatnaamgeving - Steentje - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Er is onlangs vastgesteld dat een stukje straat op de grens van Kortrijk en  Harelbeke (Stasegem) 
geen naam heeft in Kortrijk. Men moet dit destijds over het hoofd gezien hebben. In Harelbeke heeft 
de straat de naam “Steentje”. Momenteel zijn er geen adressen aan de Kortrijkse straatzijde waardoor 
het gebrek aan naamgeving niet eerder opgemerkt werd.
Omdat er binnenkort daar werken gaan plaatsvinden is het nodig dat de Kortrijkse straatkant ook een 
naam krijgt. De logica zou zijn om dezelfde naam te gebruiken nl. Steentje.

Omdat het geen feitelijke nieuwe straat betreft maar de rechtzetting van een onduidelijke situatie, is 
de straatnaamcommissie hiervoor niet speciaal samengekomen. De commissie werd per mail 
geconsulteerd en is unaniem akkoord om de volledige straat dezelfde naam te geven nl. Steentje.

Argumentatie
De commissie motiveerde zijn advies als volgt:

De straat is genoemd naar de paalsteen die vermoedelijk fungeerde als grens tussen de parochies 
Harelbeke en Kortrijk; de paalsteen verdween in het midden van de jaren 1970. De straatnaam 
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verwijst tevens naar een begin 19de-eeuwse wijknaam. De benaming wordt volgens De Flou voor het 
eerst vermeld in 1846 cf. Atlas der Buurtwegen.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. De gemeenteraad nam op 12 maart de principiële beslissing. Het openbaar onderzoek 
liep van 30 maart tot 30 april 2018 en leverde geen bezwaren op. Het advies van de cultuurraad is 
positief.

Bijgevolg kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Definitief, voor de straat op de grens met Harelbeke, die loopt van de Spinnerijstraat naar het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, de naam toe te kennen : Steentje.

Bijlagen
 Steentje motivering

47 - 2018_GR_00204 - Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en Goudsmedenpad - definitieve goedkeuring

47 2018_GR_00204 Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en 
Goudsmedenpad - definitieve goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
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de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00258 - Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en Goudsmedenpad - Principiële 
goedkeuring

Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen verkaveing op het terrein van het voormalige bedrijf 
Bowy(goudsmederij) in Marke, aansluitend op de Kloosterstraat, moeten namen gekozen worden voor 
een straat en een verbindingspad (trage weg). De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering 
van 4 juli 2017 en stelt de namen Goudsmedenpark en Goudsmedenpad voor. 

Argumentatie
De namen zijn verwijzing naar de daar uitgeoefende bedrijvigheid (de goudsmederij Bowy).

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad dient een advies uit te 
spreken. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. Het advies van de cultuurraad (culturele 
werkgroep Marke 7 juni 2018) wijkt af van het voorstel van de commissie. Dit advies (Bostoenspark 
en Bostoenspad) houdt echter geen rekening met een eerder geformuleerd bezwaar vanuit het 
college. Het college sprak zich uit tegen een nominale verwijzing naar het bedrijf of bedrijfsleiding, 
maar is wel voorstander van een verwijzing naar de activiteit van dit bedrijf (goudsmederij).

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Definitief, de nieuwe straat en het pad aansluitend op de Kloosterstraat in Marke, gesitueerd op de 
site voormalige goudsmederij Bowy, de namen te geven: Goudsmedenstraat en Goudsmedenpad.

 

Bijlagen
 advies cultuurraad
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Voorstel commissie : Goudsmedenpark + 1.doc
 AANKONDIGING Openbaar onderzoek Goudsmedenstraat.doc

Philippe De Coene
ICT
48 - 2018_GR_00205 - E-birth - Protocolakkoord stad Kortrijk - FOD BOSA DG Digitale Transformatie - Goedkeuren

48 2018_GR_00205 E-birth - Protocolakkoord stad Kortrijk - 
FOD BOSA DG Digitale Transformatie - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 15 januari 2018 in met de upgrade 
van de software Helena³ (professional versie naar expert versie) en gunde deze opdracht aan Cipal-
Schaubroeck NV.
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Door de upgrade van deze software gebeuren een groot deel van de geboorteaangiften reeds in het 
ziekenhuis. Ongeveer 70 % van het totaal aantal geboortes dat in Kortrijk wordt aangegeven, gebeurt 
op vandaag in het ziekenhuis. Ongeveer 30 % gebeurt nog in het stadhuis.

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om van elke geboorte kennis te geven aan de stad. Op vandaag 
gebeurt deze kennisgeving nog steeds per e-mail.

Om deze kennisgeving vlotter, veiliger en efficiënter te laten verlopen, werd door de FOD BOSA DG 
Digitale Transformatie een module eBirth uitgewerkt in samenspraak met een aantal partners. 
In deze module is de elektronische verzending van de kennisgeving van de geboorte en de 
elektronische transfer van de statistische gegevens die al dan niet in een ziekenhuis worden 
verzameld voorzien: 
- de info wordt uitgewisseld met de burgerlijke stand van de geboorteplaats via het formulier Model I.  
- er is een digitale verzending mogelijk van statistische gegevens naar de Vlaamse gemeenschap toe.

Argumentatie
Om gebruik te maken van de module e-birth dienen alle steden/gemeenten een protocol te 
ondertekenen met de FOD BOSA (Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning) -  Digitale 
Transformatie.

In dit protocolakkoord wordt er toelichting gegeven rond:
- de context en de doelstellingen van eBirth
- de belanghebbenden en hun vertegenwoordigers
- de samenwerking en de uitwisseling van informatie
- de high-level Service Level Agreements
- de omschrijving van de grote milestones en high level planning
- de rollen en verantwoordelijkheden tijdens de ontwikkelfase en tijdens de exploitatie van de dienst
- het overlegmodel en de organisatiestructuur
- de high-level schattingen van middelen, tijd en budget
- de wetgeving
- de technische standaarden en de veiligheidsrichtlijnen
- de duur van het protocol
- de wijzigingen 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
f (specificiteit).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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het protocolakkoord eBirth tussen de stad Kortrijk en de FOD BOSA DG Digitale Transformatie, Simon 
Bolivarlaan 30, WTC III te 1000 Brussel, zoals in bijlage gevoegd, goed te keuren.

Bijlagen
 Protocolakkoord_NL.pdf
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1. Context en doelstellingen van de samenwerking 

Missie van FOD BOSA DG Digitale Transformatie 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix, tot opdracht: 

• het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government, en het opvolgen van 

de naleving ervan; 

• het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze 

gemeenschappelijke strategie; 

• het begeleiden van de federale overheidsdiensten (FOD’s) bij de implementatie van deze 

gemeenschappelijke strategie; 

• het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet 

van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van 

de naleving ervan; 

• het uitwerken van projecten en diensten die potentieel FOD-overkoepelend zijn en deze 

gemeenschappelijke strategie ondersteunen; 

• het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e-government en informatie- 

en communicatietechnologie. 

CONTEXT VAN EBIRTH 

Het project eBirth is het resultaat van een beslissing van de Ministerraad van 23 juni 2006 die een 

werkgroep heeft samengesteld met als opdracht de elektronische transfer te optimaliseren, vanuit de 

ziekenhuizen, van de gegevens in verband met de geboortes (ingesteld door het koninklijk besluit van 14 

juni 1999, het Burgerlijk Wetboek Art. 56 en het Strafwetboek Art. 361 en 363) tussen de verschillende 

partijen die betrokken zijn bij de verwerking van deze gegevens. 

Het project eBirth was het voorwerp van een Proof of Concept dat aanleiding heeft gegeven tot de 

beslissing om dit project uit te voeren. 

Voor dit project werkt FOD BOSA DG Digitale Transformatie samen met de ziekenhuizen, het E-health 

platform, de diensten van de Burgerlijke Stand binnen de gemeenten (Federale Overheidsdienst 

Justitie), de Gemeenschappen en de Federale Overheidsdienst Economie.   
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DOELSTELLINGEN VAN EBIRTH 

Het project heeft betrekking op de elektronische verzending van de kennisgeving van geboorte en op de 

elektronische transfer van de statistische gegevens die al dan niet in een ziekenhuis worden verzameld.  

▪ Enerzijds naar de diensten van de Burgerlijke Stand om het voor de ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand mogelijk te maken de geboorteakte op te stellen als gevolg van de aangifte van de ouders. 

 

▪ Anderzijds naar de Gemeenschappen (en nadien naar de FOD Economie) in het kader van de 
statistische verwerking van de informatie in het kader van het koninklijk besluit van 14 juni 1999.  

 

o Luik B: niet gepersonaliseerde gegevens betreffende de geboorte ingevuld door de arts 
of de vroedvrouw die worden doorgestuurd naar de Burgerlijke Stand en naar de 
Gemeenschappen en de FOD Economie (statistieken). 

o Luik C: niet gepersonaliseerde medische gegevens ingevuld door de arts of de 

vroedvrouw. Zolang deze gegevens niet zijn verstuurd, zijn ze geëncrypteerd en enkel 

toegankelijk door de arts of de vroedvrouw. Ze worden gedepersonaliseerd (codering) 

op moment van verzending door de arts of de vroedvrouw en doorgestuurd naar de 

Gemeenschappen en de FOD Economie (statistieken). 

o Luik D: niet gepersonaliseerde sociaaleconomische gegevens betreffende de ouders 
ingevuld door de ambtenaren van de Burgerlijke Stand wanneer de ouders de geboorte 
bij hen aangeven. Dit luik wordt doorgestuurd naar de Gemeenschappen en de FOD 
Economie (statistieken). 

 

De scope van dit protocol omvat niet: 

- de geboorte van een kind buiten het nationale grondgebied; 

- de geboorte van een doodgeboren kind. 

 

Onderstaand schema geeft de gegevensstromen weer die in het kader van eBirth zullen worden 

geïnformatiseerd. De grijze stromen behoren momenteel niet tot de scope van dit protocol en zullen 

mogelijk het voorwerp zijn van een latere uitbreiding waarvan de voorwaarden nog moeten worden 

bepaald. 
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Communes 

de Naissance

(Etats Civils)

=>

Actes de 

Naissance

Transfert Data

Volet A

Transfert Info Volet 

A/B/C/D

Communautés 

(Ministère de la 

Santé Public)

SPE
Studiecentrum voor 

Perinatale 

Epidemiologie

Transfert 

Données Statistiques

Direction 

Générale 

Statistique

De l’Information

Economique 

(DGSIE)

Parents

Déclaration

De 

Naissance

Avis d’accouchement

Attestation de Naissance

Registre 

National

Communes 

de 

d’habitation

(Population)

Données Statistiques transmises directement vers le SPE (uniquement en Flandre)

Formulaire Modèle I

Volet A/B/C/D

Hôpitaux

=>

Notifications 

de 

Naissance

Formulaire

Modèle I

(volet A/B/...)

Notification

Mutuelles

ONSS

...

Banque 

Carrefour de 

la Sécurité 

Sociale Notification

Notification

Notification

 

2. Belanghebbenden en hun vertegenwoordigers 

DE FUNCTIONELE VERANTWOORDELIJKE EN ONDERAANNEMERS 

De inhoud van de door of krachtens de wet door te sturen gegevens is de verantwoordelijkheid van de 

ziekenhuizen, de artsen en/of de vroedvrouwen en van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand.  

DE TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKE EN ONDERAANNEMERS 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie en E-health zijn ieder technisch verantwoordelijk voor een 

gedeelte van de toepassing en bijbehorende diensten. 

DE GEBRUIKERS VAN DE DIENST 

De gebruikers zijn de ziekenhuizen, de artsen en/of vroedvrouwen en de ambtenaren van de Burgerlijke 

Stand. 

ANDEREN 

De authentieke bronnen zijn het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters (Bisregister). 

 

Wie beroep doet op een onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor de naleving door de 

onderaannemer van de verplichtingen in het kader van deze overeenkomst. 
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3. Samenwerking en uitwisseling van informatie 

De oplossing zal, voor de personen die verplicht de kennisgeving van de geboorte moeten opmaken, een 

toepassing ter beschikking stellen die het voor hen mogelijk zal maken de kennisgeving van de 

geboorten (inclusief de vaststelling van de geboorte door de arts of vroedvrouw) elektronisch te 

verzenden naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.  

De oplossing stelt interfaces ter beschikking van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand waarmee ze de 

kennisgeving van de geboorte (inclusief de vaststelling van de geboorte door de arts of vroedvrouw) 

elektronisch kunnen ontvangen, de nodige controles kunnen verrichten met het oog op het opstellen 

van de geboorteakten (raadplegen van gegevensbronnen zoals het Rijksregister of het Bisregister) en 

luik D van het formulier Model I elektronisch kunnen invullen. 

Vervolgens consolideert de oplossing de gedepersonaliseerde gegevens (dit staat gelijk met het onder 

elektronische enveloppe plaatsen van de twee “afgesloten” dossiers) die afkomstig zijn enerzijds van de 

zorgverstrekkers (luik C) en anderzijds van de Burgerlijke Stand (luik B en luik D) om ze ter beschikking te 

stellen van de Gemeenschappen en van de FOD Economie met het oog op hun statistische verwerking. 

De volledige transfer van de gegevens geschiedt in overeenstemming met het wettelijk kader en met de 

bestaande praktijken inzake de verwerking van deze gegevens door elke betrokken partij. 

De doorgestuurde gegevens (zowel door de ziekenhuizen als door de Burgerlijke Stand) zullen op geen 

enkel ogenblik toegankelijk kunnen zijn voor andere spelers dan die welke daartoe werkelijk bevoegd 

zijn (encryptie – confidentialiteit).  

Zo zal ook voor het personeel van FOD BOSA DG Digitale Transformatie elke vorm van interactie met de 

inhoud van de geboortegegevens onmogelijk zijn. Zij zullen alleen “de enveloppe” kunnen identificeren 

met de informatie betreffende de transfer. 

De gegevens voor statistische doeleinden worden gecodeerd om elke link met de identiteit van de 

ouders te vermijden. 

De kennisgevingen van geboorte die een ziekenhuis doorstuurt naar de Burgerlijke Stand, worden 

gevalideerd in het kader van de eBirth-oplossing die toegankelijk is via een authenticatie en formele 

toelating van de bevoegde persoon met behulp van zijn elektronische identiteitskaart of via het gebruik 

van zijn token. 

Het systeem dat wordt gebruikt tot identificatie en authenticatie van de personen en hun 

beroepsprofiel binnen de organisatie waar ze zijn tewerkgesteld, heet User Management. Het maakt 

gebruik van de identificatie (op basis van de elektronische identiteitskaart en in voorkomend geval op 

basis van de tokens die FOD BOSA DG Digitale Transformatie ter beschikking stelt) en de 

toegangscontrole (op basis van de definitie van de rollen die deze personen kunnen vervullen om hun 

functie te kunnen opnemen). Deze diensten worden ter beschikking gesteld door FOD BOSA DG Digitale 

Transformatie of door de Vlaamse Gemeenschap voor de ambtenaren van de Burgerlijke Stand en voor 

de Gemeenschappen. Ze worden ter beschikking gesteld door e-Health voor de identificatie en 

authenticatie van de ziekenhuizen en zorgverstrekkers.  
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Bij de installatie van eBirth kan elke gemeente of ziekenhuis kiezen uit twee opties: de webtoepassing of 

de web services. 

Webtoepassing 

De webtoepassing maakt het mogelijk om de gegevens te ontvangen en te verwerken via een web 

interface (browser) in de toepassing zelf, zonder dat de gemeenten of ziekenhuizen ze direct kunnen 

exploiteren in hun eigen IT-systeem (of in het IT-systeem van de ‘Burgerlijke Stand’). 

Deze toepassing is vooral bedoeld voor de kleinere gemeenten of ziekenhuizen, voor de gemeenten of 

ziekenhuizen waar geen kraamkliniek gevestigd is of voor de gemeenten die niet over een 

softwareprogramma met functionaliteiten voor de dienst Burgerlijke Stand beschikken. 

Web services 

eBirth is ook beschikbaar via web services, een technische oplossing die de gemeenten of ziekenhuizen 

toelaat om de gegevens direct in hun eigen toepassingen te integreren. 

Deze oplossing is eerder bestemd voor de gemeenten of ziekenhuizen die grote volumes gegevens 

verwerken en al over een eigen systeem met de noodzakelijke functionaliteiten beschikken. 

4. High-level Service Level Agreements 

De dienst die FOD BOSA DG digitale Transformatie aanbiedt, heeft tot doel de beveiligde overdracht van 

de gegevens permanent (7 dagen per week) mogelijk te maken. 

De oplossing die wordt ontwikkeld voor het personeel van de diensten van de Burgerlijke Stand, zal 

beschikbaar zijn op alle dagen van de week, met uitsluiting van de zondag. 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie streeft naar een hoge beschikbaarheid van de dienst zonder dat 

hierover garanties kunnen gegeven worden mede doordat FOD BOSA DG Digitale Transformatie 

gedeeltelijk afhangt van de service levels aangeboden door anderen. 

Eerstelijns en tweedelijns support voor de gemeenten wordt opgenomen door de Service Desk van FOD 

BOSA DG Digitale Transformatie 

http://www.fedict.belgium.be/nl/a_propos_de_fedict/contact/#dienstverlening).  

5. Omschrijving van de grote milestones en high level 

planning 

De toepassingen worden in heel België uitgerold in verschillende fasen: 

• in het 2de kwartaal van 2010: start met 3 of 4 pilootgemeenten;  

• vanaf het 3de kwartaal 2010: alle gemeenten waar een kraamkliniek gevestigd is;  

• vanaf 2011: alle Belgische gemeenten.  
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Om de eBirth-oplossing in productie te kunnen brengen, moeten de gemeenten het planningsformulier 

voor de ingebruikname invullen, het akkoord krijgen van het Sectoraal Comité van het Rijksregister 

(6.1)en dit protocolakkoord ondertekenen met FOD BOSA DG Digitale Transformatie.   

Zodra de gemeente beslist om eBirth in productie te brengen, neemt FOD BOSA DG Digitale 

Transformatie formeel contact op met de vertegenwoordigers van die gemeente om met de 

voorbereidingen te beginnen (opgenomen in de checklist beschikbaar op 

http://www.services.fedict.be/nl/services/ebirth/gemeenten/documenten 

6. Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de 

ontwikkelingsfase en tijdens de exploitatie van de 

dienst 

Het is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen, de artsen en/of de vroedvrouwen om het initiatief 

te nemen de nodige gegevens via eBirth door te sturen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente en 

naar de Gemeenschappen. De correctheid en de volledigheid van de gegevens die de betrokken partijen 

door of krachtens de wet moeten doorgeven bij de geboorte van een kind, behoren tot de 

verantwoordelijkheid van deze partijen. 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie zorgt ervoor dat voor de overdracht van gegevens systemen 

worden gebruikt die de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens verzekeren.  

FOD BOSA DG Digitale Transformatie gebruikt betrouwbare systemen die de partijen identificeren en 

toegang geven zodat enkel mensen die door of krachtens de wet toegang mogen hebben ook werkelijk 

toegang krijgen. De ambtenaren van de Burgerlijke Stand worden formeel geïdentificeerd aan de hand 

van hun elektronische identiteitskaart.  

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen om te bepalen wie van het personeel toegang 

mag hebben tot de toepassing eBirth. Zij moeten dus formeel worden geïdentificeerd op basis van het 

feit dat ze deel uitmaken van de dienst van de Burgerlijke Stand binnen een specifieke gemeente (waar 

het kind is geboren). 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie bewaart slechts de gegevens die te maken hebben met de 

overdracht van de gegevens en dit gedurende 2 jaar: technische identificatie van de kennisgeving van 

geboorte, tijdstip van verzending, afzender, tijdstip van ontvangst, geadresseerde, geboortedatum en 

statuut. De inhoud van de verzonden of ontvangen informatie wordt bewaard door de betrokken 

gemeente en onder haar verantwoordelijkheid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het correcte 

gebruik van de gegevens. 

De partijen die gegevens verzenden en ontvangen, moeten in hun omgeving de noodzakelijke 

maatregelen treffen om te waken over de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens.  

E-health zorgt voor het identificeren en autoriseren van en toegang geven aan de ziekenhuizen en het 

medisch personeel.  
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E-health levert de encryptie-service die de medische gegevens encrypteert (enkel toegang betrokken 

arts/vroedvrouw) vooraleer verzending op een gedepersonaliseerde manier.  

E-health zorgt voor de decodering service, die ingeval van noodzaak de identiteit van de betrokkene kan 

achterhalen met het oog op vervollediging of correctie van gegevens. Zo bestaat er een controle. 

eBirth geeft voor de ambtenaren van de burgerlijke stand toegang tot de authentieke bronnen, het 

Rijksregister en het Bisregister met het oog op de identificatie van de ouders. Deze gegevensbronnen 

zijn onderworpen aan specifieke wetgeving en elke toegang tot de authentieke bronnen dient dan ook 

conform deze wetgeving te gebeuren. Elke gemeente dient te voldoen aan de verplichtingen voorzien in 

artikel C.1 van de beraadslaging 38/2009 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister alvorens 

toegang te kunnen krijgen tot eBirth. 

1/ Het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken): 

Het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties gemachtigd worden 

om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken, machtigt de 

ambtenaren van de burgerlijke stand om het rijksregisternummer te gebruiken voor identificatie en voor 

het intern beheer van hun bestanden en voor de verwerkingen die zij uitvoeren in het raam van hun 

wettelijke opdrachten alsook voor de uitwisseling van informaties met het Rijksregister. 

In dit kader is de aanwijzing van een veiligheidsadviseur al verplicht. Tevens moeten de gemeenten zich 

schikken naar de referentieveiligheidsmaatregelen die toepasbaar zijn op elke verwerking van 

persoonsgegevens die worden aanbevolen door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.  

De identiteit van de veiligheidsadviseur(s) die de gemeenten aanwijzen, moet ter kennis worden 

gebracht van het Sectoraal Comité van het Rijksregister (http://www.privacycommission.be/nl/contact). 

Met betrekking tot de veiligheidsadviseur moeten de volgende gegevens worden verstrekt:  

- Zijn functieprofiel, met aanduiding van zijn plaats binnen de organisatie, de resultaatsgebieden 

en de vereiste competenties;  

- De opleiding die de betrokkene heeft gekregen of zal krijgen;  

- De tijd die hij aan de functie mag besteden;  

- De overige functies die de betrokkene eventueel uitoefent.  

Elke gemeente moet aan het Sectoraal Comité van het Rijksregister informatie bezorgen betreffende het 

veiligheidsbeleid. Daartoe wordt een vragenlijst bezorgd 

(http://www.privacycommission.be/nl/algemene-machtigingen-rr). 

Slechts na akkoord van het Sectoraal Comité van het Rijksregister betreffende de twee documenten 

hiervoor vermeld kan de gemeente eBirth in productie brengen. 

  

289/294 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



PROTOCOLAKKOORD E-BIRTH GEMEENTEN 

 11 

 

2/ Het Bisregister (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid/KSZ):  

Er moet geen specifieke actie worden ondernomen voor deze toegang die op algemene wijze wordt 

verleend aan de gemeenten. 

Elke gemeente verbindt zich ertoe, indien noodzakelijk, zich te voorzien van de bewijzen dat de 

gebruikers de toepasselijke wetgeving en de procedures naleven, inclusief de formele machtigingen per 

informatiestroom: 

• Beraadslaging Sectoraal Comité Rijksregister nr. 38/2009 van 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_038_2

009_0.pdf) 

• Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid, afdeling Sociale Zekerheid, nr. 

09/059 van 6 oktober 2009 (http://www.privacycommission.be/node/10912) 

• Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid, afdeling Gezondheid, nr. 

SCSZ/09/062 van 20 oktober 2009 gewijzigd op 20 april 2010 

7. Overlegmodel en organisatiestructuur 

Het Stuurcomité is samengesteld uit de volgende federale administraties: 

• FOD Justitie 

• FOD Economie 

• Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

• eHealth 

• FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister) 

Er is ook een begeleidingscomité opgericht om zichtbaarheid te kunnen geven aan alle overige partijen 

die betrokken zijn bij de verwerking van de geboortegegevens. Naast de leden van het stuurcomité 

bestaat dit comité uit de 3 Gemeenschappen, het CePiP, het SPE, de Franstalige, de Vlaamse en de 

Brusselse vereniging van steden en gemeenten, Vlavabbs en uit sommige gemeenten en ziekenhuizen 

die aan de werkgroepen hebben deelgenomen.    
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8. High-level schattingen van middelen, tijd en budget 

FOD BOSA DG Digitale Transformatie neemt dit project volledig op zich voor wat betreft de 

ontwikkeling, de terbeschikkingstelling, de ondersteuning  van de webapplicatie en het onderhoud van 

de oplossing eBirth, als ook het nodige budget.  

In het kader van de integratie van de webservices stelt FOD BOSA DG Digitale Transformatie alle 

technische documentatie gratis ter beschikking die noodzakelijk is voor de integratie van webservices in 

de interne informaticatoepassingen van de gemeente of van het ziekenhuis. FOD BOSA DG Digitale 

Transformatie biedt behalve ondersteuning ook een testomgeving aan waarmee de correcte integratie 

van webservices zal kunnen worden gevalideerd, via tests die voor het eBirth-gebruik in productie 

moeten worden uitgevoerd (gezamenlijk te bevestigen na het welslagen van de tests uit de technische 

documentatie). 

De budgettaire kostprijs voor de integratie van de webservices is voor rekening van de gemeente of het 

ziekenhuis die beslist ze te integreren, zowel in termen van interne ontwikkelingen en tests als voor de 

ondersteuning van interne gebruikers van die gemeenten en ziekenhuizen. 

9. Wetgeving 

De verwerking van de geboortegegevens wordt geregeld door de artikelen 34 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Het deel betreffende de statistische verwerkingen van de gegevens wordt geregeld door het koninklijk 

besluit van 14 juni 1999 dat het formulier Model I invoert. 

10. Technische standaarden en veiligheidsrichtlijnen 

De veiligheid van de toepassing eBirth is heel belangrijk omdat de gegevens die er worden uitgewisseld 

vertrouwelijk zijn en alleen door bevoegde personen mogen worden geraadpleegd. Daartoe is voorzien 

in verschillende beveiligingen: 

- De toepassingen en webdiensten eBirth (voor de directe integratie van de bestaande 

toepassingen) zullen beschikbaar zijn via een gecodeerde en beveiligde verbinding (HTTPS /SSL v3). 

- De elektronische berichten die via de webdiensten zullen worden verstuurd, zullen beveiligd zijn 

door standaarden van het type WS-Security.  

- De toegang tot de webapplicatie zal eveneens beveiligd zijn om te verzekeren dat alleen de 

gemachtigde personen toegang kunnen hebben tot de toepassing. 
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11. Duur 

Dit protocol wordt getekend voor onbepaalde duur die een aanvang neemt op de dag van de 

ondertekening. De partijen zullen op geregelde tijdstippen dit protocolakkoord en de diensten 

evalueren.  

12. Wijzigingen 

Wijzigingen aan dit protocol kunnen slechts gebeuren in onderling overleg tussen de partijen en 

schriftelijk. 

 

 

Gedaan te Brussel, in 2 originele exemplaren, op datum. 

Voor FOD BOSA DG Digitale Transformatie     Voor de gemeente 

 

 

 

Alfons Boon  

Voorzitter  
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Mondelinge vragen

22:55 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
22:55 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
22:55 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
22:56 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:56 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
22:56 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
22:56 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
22:56 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:56 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
22:56 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
22:56 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
22:56 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
22:56 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Files aan de 
lichten Weggevoerdenlaan - Pottelberg.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Files aan de lichten Weggevoerdenlaan - Pottelberg.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste komt nog eens terug op zijn eerdere vragen in verband met de files aan de 
lichten Weggevoerdenlaan-Pottelberg. Hij heeft daarover een vraag laten stellen in het parlement. De 
minister heeft daarop geantwoord dat dit voornamelijk te wijten is aan de bijkomende werken. Een 
gewestweg (Pottelberg) krijgt daarbij voorrang op een niet-gewestweg (Weggevoerdenlaan). Raadslid 
Steve Vanneste vraagt dan ook naar de timing van de werken.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat reeds een gedeelte van het probleem is opgelost, vermits het 
kruispunt Aalbeeksesteenweg-Pottelberg sinds vorige week terug open is. De werken aan de de 
Bethunelaan-Weggevoerdenlaan zullen ongeveer twee weken duren (riolering stuk). De 
rioleringswerken ter hoogte van de Kampstraat richting R8 zullen in oktober klaar zijn (tgv. slechte 
winter zijn daar 70 dagen werkverlet).

Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Boekje WOI en 
Caféwijzer van Kortrijk.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Boekje WOI en Caféwijzer van Kortrijk.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste feliciteert de stad met de uitgave van het boekje herinneringen aan WOI. 
Een andere mooie uitgave is de "Caféwijzer van Kortrijk". Het raadslid vraagt hoe de selecties van de 
opgenomen cafés gebeurt, wie deze selectie doet en hoe men kan intekenen om op deze flyer 
opgenomen te worden.
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Schepen Rudolf Scherpereel antwoordt dat de uitgave waarnaar verwezen wordt, nog deze van vorig 
jaar is. Hij beklemtoont dat een papieren uitgave, steeds een momentopname is. Dit is dus snel 
achterhaald. Tegenwoordig wordt meer gewerkt met de websites, dan met folders. De selectie zelf 
gebeurt door de dienst toerisme samen met de horeca, Westtoer en Toerisme Vlaanderen. De 
schepen laat navragen hoe de samenstelling van de uitgave in concreto in zijn werk gaat en hoe men 
kan intekenen als men wenst opgenomen te worden.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief 
buurtbewoners Mellestraat in verband met maaibeurten.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief buurtbewoners Mellestraat in verband met maaibeurten.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele stelt dat de buurtbewoners van de Mellestraat een brief hebben 
gekregen dat er maaibeurten zullen voorzien worden, daar waar er vorig jaar gemeld werd dat er daar 
een buurtparking zou komen. Waarom verandert de stad het geweer van schouder? Het raadslid 
merkt op dat een schriftelijk antwoord op deze vraag ook goed is.

Mondelinge vragen

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Doorsteek 
fietsers op het domein Wembley.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Doorsteek fietsers op het domein Wembley.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat de sportdienst actief de fietsers weert op het domein 
Wembley, zodat de bewoners van Heule dit moeilijk als doorsteek kunnen gebruiken. Hij vraagt of er 
al stappen gezet zijn om de schepen van sport en de sportdienst te overtuigen van het belang van 
deze doorsteek voor fietsers.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hieromtrent overleg is geweest en dat afgesproken werd om de 
poort ruimer open te zetten. Hij neemt dit nogmaals op. Hij benadrukt dat het evenwel niet evident is 
om een mix te realiseren tussen enerzijds veilig sporten en ravotten in een groene ruimte en 
anderzijds een doorsteek.

2 juli 2018 23:00 De voorzitter opent de besloten zitting
2 juli 2018 23:15 De voorzitter sluit de zitting


