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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe

Bestuurszaken
1 2021_GR_00081 Gaselwest - Algemene vergadering van 28 

juni 2021 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

1 - 2021_GR_00081 - Gaselwest - Algemene vergadering van 28 juni 2021 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Gaselwest nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 28 juni 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Gaselwest nodigt Kortrijk uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 28 juni 2021.

Argumentatie
De agenda werd door de Raad van Bestuur op 15 maart 2021 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen:

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.

7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.

7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 (punt 4) de heer Koen Byttebier aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest voor een periode die 
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eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Patricia Ghekiere
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Veerle Vandenbroucke
Gunstig advies

Dominique Ketels
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest van 28 juni 2021.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- Gaselwest-AV 25 juni 2021-uitnodiging en alle documentatie.pdf
- AV 2021-nazending inclusief alle documentatie.pdf

Arne Vandendriessche

Bestuurszaken
2 2021_GR_00082 Gaselwest - Verslag en toelichting

2 - 2021_GR_00082 - Gaselwest - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt het verslag en de toelichting aan de gemeenteraad, zoals voorzien in artikel 441 van 
het Decreet Lokaal Bestuur, voor wat betreft Gaselwest.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en toelichting verstrekt bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
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De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 
- de heer Wouter Allijns voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van lid van het regionaal 
bestuurscomité (RBC) van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 
(Gaselwest) voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.
- de heer Wouter Allijns eveneens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van 
Gaselwest voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

De heer Wouter Allijns werd door de algemene vergadering in zitting van 25 maart 2019 benoemd tot 
lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost.

De heer Wouter Allijns werd door de algemene vergadering in zitting van 25 maart 2019 niet 
benoemd als bestuurder van Gaselwest.

De vertegenwoordiger van de stad Kortrijk, de heer Koen Byttebier, heeft op verzoek van de 
gemeenteraad gemeld dat de stad Kortrijk betreurt dat zij als belangrijke aandeelhouder niet 
vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur.

De directie secretariaat-generaal van Fluvius bevestigt per e-mail van 3 mei 2019 dat, aangezien niet 
alle vennoten van Gaselwest in de Raad van Bestuur zetelen, alle leden van de Regionale 
Bestuurscomités gemandateerd zijn om deze verslaggeving te doen in de gemeenteraad.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven aan de hand van een presentatie meegestuurd met de 
uitnodiging tot de raadscommissies en de gemeenteraad. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag en de toelichting bij het beleid van Gaselwest.

Bijlagen
- Gaselwest - syntheseverslag activiteiten 2020.pdf
- 2021-04 - Infosessie.pdf

Sport
3 2021_GR_00089 Herwerkt reglement supplementaire 

tussenkomst voor lidgelden met UiTPAS 
kansentarief voor erkende Kortrijkse 
sportclubs. - Verlenging goedkeuren.

3 - 2021_GR_00089 - Herwerkt reglement supplementaire tussenkomst voor lidgelden met UiTPAS kansentarief voor erkende Kortrijkse sportclubs. - Verlenging goedkeuren.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Karoline Stock

Beknopte samenvatting
Het reglement  voor supplementaire tussenkomst voor lidgeld met UiTPAS-kansentarief voor erkende 
Kortrijkse sportclubs werd in de gemeenteraad van 6 juli 2020 agendapunt 00117 goedgekeurd. Dit 
reglement werd opgemaakt voor 1 jaar om enerzijds het ondersteuningsbeleid niet plots te stoppen 
maar ook om na 1 jaar deze ondersteuning te evalueren en desgevallend bij te sturen. 
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In 2021 werd het reglement bijgestuurd en werd een extra criterium toegevoegd: clubs worden 
gestimuleerd om in een traject van verhoogde toegankelijkheid te treden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het reglement voor supplementaire tussenkomst voor lidgelden met UiTPAS kansentarief voor erkende 
Kortrijkse sportclubs werd in de gemeenteraad van 6 juli 2020 goedgekeurd. Dit reglement is voor de 
duur van 1 jaar en werd  geëvalueerd en bijgestuurd.
Het budget wordt jaarlijks vastgelegd op beleidsdomein 74000-6493046 actie 24.8.1.

Argumentatie
Na evaluatie werd het bestaande reglement aangevuld met een extra criterium: toegankelijke 
sportclub. De sportclub maakt bewust werk van de toegankelijkheid voor iedereen die aan sport wil 
doen binnen de sportclub. Een toegankelijke sportclub heeft aandacht voor alle aspecten van 
toegankelijkheid: de 7 B's  nl. Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid, Bruikbaarheid, Betaalbaarheid, 
Beschikbaarheid, Bekendheid en Begrijpbaarheid. De sportclub organiseert minstens éénmaal per jaar 
een overleg met de verantwoordelijke 'sportparticipatie en diversiteit' van team Sport om samen 
mogelijke verbeterpunten rond 'toegankelijke sportclub' te bespreken en een plan van aanpak op te 
stellen;

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Op de stadsbegroting 74000 - 6493046 actie 24.8.1. Uitpas Sport - Sportsector- en 
verenigingsondersteuning is een budget van 22.000 euro vastgelegd.
Financieel advies 2021
Totaal bedrag: 22.000 euro 
Reeds vastgelegd: 3.050 euro
Nog beschikbaar: 18.950 euro 

Volgende uitbetaling van 1ste en 2de kwartaal in het 2de College van juli 2021.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het aangepast reglement dat de voorwaarden, modaliteiten van aanvraag en berekening van de 
supplementaire tussenkomst aan erkende Kortrijkse sportclubs in het kader van het UitPas 
kansentarief vastlegt, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Punt 2
De financiële dienst de toestemming te verlenen om na goedkeuring van het aangepast reglement 
door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over te gaan tot uitbetaling 
van de supplementaire tussenkomst.
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Bijlagen
- Reglement Supplementaire Tussenkomst lidgeld (aangepast).pdf



 

 

De Stad Kortrijk stelt binnen de begrotingskredieten een budget beschikbaar voor een supplementaire 

tussenkomst aan erkende Kortrijkse sportverenigingen, voor lidgelden met UiTPAS kansentarief. 

Deze financiële ondersteuning is aanvullend aan de reguliere 40% tussenkomst in het kader van het 
UiTPAS-kansentarief. 
Deze subsidie wordt toegekend op basis van het door de Stad Kortrijk goedgekeurd reglement en binnen 

de beschikbare kredieten. 

 
 

Hoofdstuk 1 
Voorwaarden voor het bekomen van een supplementaire 

tussenkomst. 
 

Om in aanmerking te komen voor een supplementaire tussenkomst is de sportvereniging een erkende 

Kortrijkse sportvereniging die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten heeft met UiTPAS- 

Zuidwest. 

 

  

De sportclub maakt bewust werk van de toegankelijkheid voor iedereen die aan sport wil doen   
binnen de sportclub. Een ‘toegankelijke sportclub’ heeft aandacht voor alle aspecten van 

toegankelijkheid: de 7B’s:  
Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid, Bruikbaarheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Bekendheid en 

Begrijpbaarheid. 
De sportclub organiseert minstens éénmaal per jaar een overleg met de verantwoordelijke 
‘sportparticipatie en diversiteit’ van team Sport om samen mogelijke verbeterpunten rond ‘toegankelijke 

sportclub’ te bespreken en een plan van aanpak op te stellen. 

 

 
De supplementaire tussenkomst betreft de 40% van het lidgeld dat de club als aanbieder zelf 

financiert. 
Deze tussenkomst is van toepassing als de sportvereniging op haar totaal aantal leden meer dan 5% 

leden heeft met UiTPAS-kansentarief. Voor de eerste 5% leden met UiTPAS-kansentarief staat de club 

zelf in, de supplementaire tussenkomst is enkel van toepassing op het lidgeld van de leden boven die 
5%. 

 
Het lidgeld omvat aansluiting, deelname aan de wekelijkse training en wedstrijden en is een 

aanvaardbaar bedrag en in verhouding met het aantal trainingsuren, verzekering, aansluitingskost 

federatie,… 

 
 
 

 
 

Supplementaire tussenkomst voor lidgeld met 

UiTPAS-kansentarief voor erkende Kortrijkse 

sportclubs 

Artikel 1.1 Algemeen 

Artikel 1.2 Toegankelijke sportclub 

Artikel 1.3 Supplementaire tussenkomst vanaf 5% leden met UiTPAS- 

kansentarief 
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Hoofdstuk 2 
Modaliteiten voor het aanvragen van een supplementaire 

tussenkomst 
 

 

De aanvraag tot supplementaire ondersteuning wordt door de sportvereniging per kwartaal ingediend, 
per mail naar sportdienst@kortrijk.be en dit binnen de 30 dagen na afsluiting van het kwartaal. 

 
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de sportdienst en op de website 
https://www.kortrijk.be/ondersteuning-sportverenigingen 

 
De uitbetaling van de supplementaire tussenkomst gebeurt per kwartaal.  

 
 

 
 
Als blijkt dat er geen evolutie is in de afgesproken verbeterpunten komt de sportclub niet langer in 

aanmerking voor de supplementaire tussenkomst.  

 
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten 

verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de 
betreffende vereniging niet meer in aanmerking voor de supplementaire tussenkomst. 
 
 

 

Hoofdstuk 3 
Berekening van de supplementaire  tussenkomst 

 

De tussenkomst bedraagt 40% van het lidgeld dat door het lid met kansentarief aan de club betaald 
wordt. Dit is de 40% die de club, als aanbieder, zelf financiert. 

De supplementaire tussenkomst wordt voorzien voor het aantal leden boven 5% van het totaal aantal 
leden met UiTPAS-kansentarief. Als totaal aantal leden wordt het cijfer genomen dat opgegeven werd 

bij de recentste berekening van de werkingssubsidie voor erkende sportclubs. 

Indien de globale door de clubs aangevraagde supplementaire tussenkomst het begrotingskrediet 
overschrijdt, wordt de supplementaire tussenkomst aan de clubs op evenredige basis verminderd. 

 
 

Hoofdstuk 4 
Slotbepalingen 

 

 

 

De supplementaire tussenkomst wordt uitsluitend op een financiële rekening op naam van de 

sportvereniging uitbetaald. 

Artikel 2.2 

Artikel 2.1 

Artikel 3.1 

Artikel 4.1 
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Stadsvernieuwing en omgevingsbeleid
4 2021_GR_00095 Hangar K  - Statuten, 

samenwerkingsovereenkomst en 
gebruiksovereenkomst  - Goedkeuren

4 - 2021_GR_00095 - Hangar K  - Statuten, samenwerkingsovereenkomst en gebruiksovereenkomst  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Wim Lodewyck

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad keurde de oprichting van Hangar K vzw goed in zitting van 9 oktober 2017. Na 3 
jaar evalueerde Hangar K vzw haar werking en wil ze de inhoudelijke richting bijsturen. Hangar K 
maakte hiervoor een visiedocument Hangar K 2.0. Deze nieuwe inhoudelijke richting maakt dat we 
graag extra leden aan boord krijgen van Hangar K zoals VOKA. Hiertoe dienen de huidige statuten 
aangepast te worden.

De statuten van de vzw moeten bovendien aangepast worden aan de wet van 23 maart 2019 tot 
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
(1), B.S. 4 april 2019. Op bestaande vzw's zijn de regels van toepassing vanaf 1 januari 2020; 
bestaande vzw's moeten de statuten aanpassen tegen ten laatste 1 januari 2024. 

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst en de gebruiksovereenkomst tussen 
Kortrijk en Hangar K vzw goed in zitting van 9 oktober 2017. In de samenwerkingsovereenkomst 
wordt omschreven op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt om de doelstellingen uit 
het Bestuursakkoord Beste stad van Vlaanderen te realiseren. In de gebruikersovereenkomst, 
onlosmakelijk verbonden met de samenwerkingsovereenkomst wordt de infrastructuur gedefinieerd 
die ter beschikking wordt gesteld aan de vzw en de afspraken hieromtrent. Een aantal artikels van 
deze overeenkomsten wordt aangepast naar aanleiding van de bijgestuurde inhoudelijke richting van 
Hangar K vzw. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Hangar K vzw heeft als doel om de braingain en het startersinitiatief in de regio te verhogen, de 
dynamiek van het economisch weefsel te versterken, talent aan te trekken, de aantrekkingskracht van 
de stad en de regio te verhogen door het uitbouwen van een bruisende creatieve community van 
(jonge) ondernemers. Het initiatief benadrukt het hippe en levendige karakter van de stad en de 
regio.  Hangar K vzw verzamelt en ondersteunt startende en groeiende ondernemingen in de brede 
regio. Ze versterkt de innovatiecapaciteit van bestaande ondernemingen. De focus van Hangar K vzw 
ligt op innovatieve bruikbare, schaalbare en vermarktbare toepassingen van digitale technologie. 
Hangar K vzw stimuleert een gemeenschap met de mentaliteit, de skill set en het juiste netwerk om 
een betekenisvolle toekomst te creëren in een groeiende digitale wereld.

Cruciaal voor het realiseren van de doelstelling is het open partnership: Hangar K vzw is een open en 
complementair partnership van dienstverleners, kennis-en onderwijsinstellingen, bedrijven en 
overheid, , waarbij elke partner vanuit zijn expertise en specifieke invalshoek meewerkt aan de 
realisatie van de gemeenschappelijke ambitie en doelstellingen van Hangar K vzw.

Hangar K vzw ging in mei 2018 van start. Voor Hangar K vzw was het de voorbije 3 jaar zoeken naar 
een juiste positionering en welke plaats ze kon innemen. Daarnaast evolueerde het ecosysteem rond 
Hangar K vzw in nieuwe richtingen. Deze vaststellingen leidden tot een analyse en evaluatie van de 
werking van Hangar K vzw de voorbije 3 jaar en een voorstel van een bijgestuurde inhoudelijke 
richting voor de volgende 3 jaar, te groeperen onder de volgende acties:
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Focus

Om de positionering van Hangar K binnen het breder ecosysteem van startups en scaleups in 
Vlaanderen duidelijk te stellen is er nood aan een thematische of technologische focus. In het verhaal 
van Hangar K is er behoefte aan een thematische aanpak. Afgaande op de expertise en industrie die 
aanwezig is in de regio is de keuze gevallen op GameTech en EdTech. We kijken om extra leden toe 
te voegen aan Hangar K die een meerwaarde kunnen bieden op één van deze 2 domeinen. 

Een grotere in- en uitstroom

Zoals bepaald in artikel 3 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk en Hangar K vzw moet 
een kwalitatieve in- en uitstroom verzekerd worden binnen Hangar K. De afgelopen jaren gebeurde 
dat op een niet structurele, veeleer ad-hoc basis. Om deze in- en uitstroom te vergroten is niet alleen 
een focus rond een thematiek een handig middel; ook een structurele aanpak is hiervoor zeker 
belangrijk. Met Start@K maakt Hangar K studenten warm om te ondernemen en zorgt Hangar K voor 
een structurele instroom van kwalitatieve nieuwe ondernemers. Door het aanbieden van kennis en 
expertise door onze associated partners kan Hangar K de nodige ondersteuning bieden aan deze 
jonge ondernemers. Indien deze formule succesvol blijkt, kijkt hangar K om Start@K uit te breiden, in 
een andere vorm naar beginnende ondernemers.

Innovatie en valorisatie in de economische regio

Zoals bepaald in artikel 4 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk en Hangar K vzw moet 
er gewerkt worden aan een uitstroom/valorisatie van de digitale toepassingen in de economische 
regio met zichtbare vermarktbaarheid. Hiervoor richt Hangar K haar pijlen op het aanbieden van 
nieuwe diensten vanuit Hangar K, meer bepaald de launchpad services.

Argumentatie
Beleidsdoelstelling 4 – de centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio

Actieplan 4.5 – we creëren een ecosysteem voor de maakindustrie

Actie 4.5.3 - We versterken de werking van HangarK

 

Kortrijk heeft de ambitie om de centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio te zijn en zet in op 
acties die mensen en ondernemers sterker maken. De stad wil bedrijven, kantoren en 
ondernemerschap aantrekken met nadruk op innovatie en wil de verdere ontwikkeling van de 
creatieve maakeconomie ondersteunen. Samen met Hangar K vzw blijft Kortrijk ervan overtuigd dat 
het samenbrengen van diverse partners in een open ecosysteem  voor pre-starters, starters en 
groeiende bedrijven, met als focus innovatieve toepassingen van technologie, leidt tot een bruisende 
community van (jonge) ondernemers die zorgt voor extra zuurstof in het economisch weefsel van de 
regio Zuid-West-Vlaanderen.

De visie Hangar K 2.0 heeft als doel de werking van Hangar K te versterken en zo de win-win voor 
Kortrijk én Hangar K te verhogen. 

Met de aanpassing van de statuten stelt de vzw zich in regel met de wet van 23 maart 2019. 

De aanpassingen aan de statuten van de vzw gebeurden in overleg met de juridische dienst van 
Kortrijk en alle juridische diensten van de betrokken partners. 

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend mits voorwaarden

Motivering
De nota zorgt voor een structurele daling van de ontvangsten met 50K. 

De voorwaarde is dat dit budgetneutraal wordt opgelost of aangepast bij de volgende AMJP.

Financiële informatie
De vzw verbindt er zich toe voor het gebruik van de locatie vanaf jaar vier (=2021) een vergoeding te 
betalen van 50.000 euro, jaarlijks te indexeren (consumptieprijzenindex). De stad zal hiertoe jaarlijks 
een factuur aan de vzw overmaken telkens op 1 oktober van het betreffende jaar.

In de initiële overeenkomsten was bepaald dat Hangar K vzw vanaf 2020 een vergoeding aan de stad 
Kortrijk van €50.000 betaalt; in 2021 bedraagt de vergoeding €75.000 en vanaf 2022 bedraagt de 
vergoeding €100.000 index (cpi)gebonden. (nota CBS 2017_CBS_02658).

De lagere inkomsten worden gecompenseerd door:

- 2021 : ST/59000/6491051 toelage ondernemerscentrum (25.000 euro)

- vanaf 2022 : ST/59000/6491051 toelage ondernemerscentrum (25.000 euro) en ST/59000/6493021 
reglement beurzen (25.000 euro). 

Bij de volgende AMJP zullen de budgetten aangepast worden. 

De ontvangsten zijn te boeken op budgetsleutel ST/59000/7050999 - overige economische 
zaken/andere huuropbrengsten. 

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de visienota Hangar K 2.0.

Punt 2
De aangepaste statuten van de Hangar K vzw goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage. 

Punt 3
De aangepaste samenwerkingsovereenkomst 2017 – 2027 tussen Kortrijk en Hangar K vzw goed 
keuren, zoals opgenomen in bijlage. 

Punt 4
De aangepaste gebruiksovereenkomst 2017 – 2027 tussen Kortrijk en Hangar K vzw goed keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.  

Bijlagen
- visienota Hangar K 2.0.pdf
- 2021_addendumgebruiksovereenkomstHangarK_StadKortrijk.pdf
- 2021_addendumsamenwerkingsovereenkomstHangarK_StadKortrijk.pdf
- 2021 Statuten_HangarK_Finaal.pdf
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Addendum aan de gebruiksovereenkomst tussen Hangar K vzw en de stad Kortrijk. 

 

Tussen 

1. De STAD KORTRIJK, met bestuurszetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met ondernemingsnummer 

0207.494.678 , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Helga Kints, voorzitter van de 

gemeenteraad en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur handelend in hun gezegde hoedanigheid, in 

uitvoering van artikel 279 van het decreet lokaal bestuur;  

Hierna de “Opdrachtgever” of de “Stad Kortrijk” genoemd.  

 

EN  

 2. Hangar K vzw, Nelson Mandelaplein 2 te 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 685.433.672, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Dewitte, voorzitter. 

 Hierna de “Hangar K vzw” genoemd.  

  

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:  

 

Hangar K vzw en de stad Kortrijk sloten een gebruiksovereenkomst. Stad geeft in gebruik aan de vzw, die 

aanvaardt, de 8 beuken Loods, gelegen Nelson Mandelaplein 2 te 8500 Kortrijk. 

De Stad Kortrijk en Hangar K vzw wensen enkele afspraken uit deze overeenkomst te wijzigen.  

 

EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 2: 

De bedoelde overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2027 in plaats van op 31 december 2024.  
 
 
Artikel 4: 
 
“De vzw verbindt er zich toe voor dit gebruik in jaar vier een vergoeding te betalen van 50.000 euro, in jaar vijf 
een vergoeding van 75.000 euro en vanaf jaar zes een bedrag van 100.000 euro, jaarlijks te indexeren 
(consumptieprijzenindex)” wordt vervangen door “De vzw verbindt er zich toe voor dit gebruik vanaf jaar vier 
een vergoeding te betalen van 50.000 euro, jaarlijks te indexeren (consumptieprijzenindex)” 
 

De overige bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst blijven ongewijzigd gelden. 
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Opgemaakt in twee exemplaren te Kortrijk op …..  

 

Voor de stad Kortrijk                       Voor Hangar K vzw 

Mevr. Helga Kints     De heer Jan Dewitte  
Voorzitter           Voorzitter  
  

 

 
 
Mevrouw Nathalie Desmet     
Algemeen directeur         
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Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Hangar K vzw en de stad Kortrijk. 

 

Tussen 

1. De STAD KORTRIJK, met bestuurszetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met ondernemingsnummer 

0207.494.678 , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Helga Kints, voorzitter van de 

gemeenteraad en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur handelend in hun gezegde hoedanigheid, in 

uitvoering van artikel 279 van het decreet lokaal bestuur;  

Hierna de “Opdrachtgever” of de “Stad Kortrijk” genoemd.  

 

EN  

 2. Hangar K vzw, Nelson Mandelaplein 2 te 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 685.433.672, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Dewitte, voorzitter. 

 Hierna de “Hangar K vzw” genoemd.  

  

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:  

 

Hangar K vzw en de stad Kortrijk sloten een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst 

omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt om de doelstellingen uit het Plan Nieuw 

Kortrijk te realiseren. De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van Hangar K vzw en hoe dit aangetoond 

wordt (artikel 3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 

De Stad Kortrijk en Hangar K vzw wensen enkele afspraken uit deze overeenkomst te wijzigen.  

 

EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 4 punt 2: 

“Vanaf jaar 4 betaalt Hangar K vzw een vergoeding aan de stad Kortrijk, met name €50.000 in jaar 4, €75.000 in 

jaar 5 en vanaf jaar 6 een bedrag van €100.000 index gebonden” wordt aangepast naar “Vanaf jaar 4 betaalt 

Hangar K vzw een vergoeding aan de stad Kortrijk, met name €50.000, index gebonden.” 

 

Artikel 7:  

Contactpersonen: Machteld Claerhout wordt vervangen door Wim Lodewyck, teamverantwoordelijke 

stadsvernieuwing en omgevingsbeleid. 

 

Artikel 10: 

De duur van de samenwerkingsovereenkomst: 31 december 2024 wordt vervangen door 31 december 2027. 

 

De overige bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst blijven ongewijzigd gelden. 
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Opgemaakt in twee exemplaren te Kortrijk op …..  

Voor de stad Kortrijk                       Voor Hangar K vzw 

Mevr. Helga Kints     De heer Jan Dewitte  
Voorzitter           Voorzitter  
  

 

 
 
Mevrouw Nathalie Desmet     
Algemeen directeur         
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S T A T U T E N 

============================================================ 

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL- DOEL - DUUR 

Artikel 1 Rechtsvorm: 

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder 

als een vereniging zonder winstoogmerk. 

De vereniging heeft een sociaal oogmerk en verwezenlijkt geen taken van gemeentelijk belang, 

zodat is voldaan aan artikel 195 §1 van het gemeentedecreet. 

 

Artikel 2: Naam 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Hangar K. 

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, website en andere stukken, al dan niet 
in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging moeten verplicht volgende meldingen bevatten: 

- haar naam , onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk of 
"vzw" 

- Nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vereniging 

- Ondernemingsnummer 

- Het woord rechtspersonenregister of ‘RPR’, gevolgd door de rechtbank van de zetel van de vzw 

- In voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vereniging 

- In voorkomend geval, het feit dat de vereniging in vereffening is. 

-  

Artikel 3: Zetel 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kortrijk, Nelson Mandelaplein nr. 2 in het gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen. 

De zetel kan met een statutenwijziging verplaatst worden binnen de stad Kortrijk bij besluit van de algemene 
vergadering. 

Iedere verandering van zetel moet binnen de maand worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad. 

 

Artikel 4: Belangeloos doel en voorwerp  

De Vereniging streeft een doel van algemeen belang na. Het is een vereniging van rechtspersonen en 
natuurlijke personen, die kennis, activiteiten en middelen in gemeenschap brengen om zonder winstoogmerk 
een open eco systeem uit te bouwen en dit om de braingain en de startersactiviteit in de regio Kortrijk te 
verhogen, de dynamiek van het economisch weefsel te versterken, talent aan te trekken, de aantrekkingskracht 
van de stad  Kortrijk en de regio Kortrijk te verhogen. 

De Vereniging streeft dit doel na: 

- door het uitbouwen van een bruisende creatieve community van ondernemers door startende en 
groeiende ondernemingen in de brede regio te steunen,  

- door de innovatiecapaciteit te versterken en het ondernemerschap te stimuleren,   

- door het motiveren, begeleiden en opleiden van startende ondernemers met groeipotentieel binnen het 
domein van digitale technologieën.  

De focus ligt op innovatieve, bruikbare, schaalbare en vermarktbare toepassingen van digitale technologie. Dit 
doel wordt nagestreefd door een open en complementair partnership van dienstverleners, kennis- en 
onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid die over de gepaste expertise beschikken.  

 

 

Beslissingen tot wijziging van het doel en het voorwerp worden genomen met de meerderheden zoals bepaald in 
artikel 19 van deze statuten. 

 

 

Artikel 5: Duur 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II: LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 6: Categorieën van Leden 

De Vereniging is samengesteld uit werkende leden zoals omschreven in artikel 7 (“Werkend Lid” of “Werkende 
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Leden”) en toegetreden leden zoals omschreven in artikel 8 (“Toegetreden Lid” of “Toegetreden Leden”). De  

Werkende Leden en de Toegetreden Leden worden gezamenlijk de “Leden” genoemd. Het begrip “Lid” slaat 

zowel op een Werkend Lid als een Toegetreden Lid. 
 

Door de toetreding tot de vereniging aanvaarden de Leden de statuten en in voorkomend geval het Intern 
Reglement   van de Vereniging. 

 

Artikel 7: Werkende Leden 
De Vereniging bestaat uit minstens twee Werkende Leden. 

  

De Werkende Leden bestaan uit de Werkende Leden categorie A (“Werkend Lid Cat. A” of “Werkende 

Leden Cat. A”) en de Werkende Leden categorie C (“Werkend Lid Cat. C” of “Werkende Leden Cat. C”). 

Het lidmaatschap als Werkend Lid Cat.A is voorbehouden aan rechtspersonen. 

Het lidmaatschap als Werkend Lid Cat. C is voorbehouden aan natuurlijke personen. 

De Oprichters-rechtspersonen zijn de initiële Werkende Leden Cat. A van de Vereniging. De Vereniging zal 
maximum 14 Werkende Leden Cat. A hebben. De Werkende Leden Cat. A en de Werkende Leden Cat. C 
hebben alle rechten zoals omschreven voor de Leden in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(hierna “WVV”) en in deze statuten.  

De Werkende Leden Cat. A verbinden zich tot een door het Bestuursorgaan  te bepalen jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage met een  maximum van €50.000 . Door lid te worden van de Vereniging verbinden de 
Werkende Leden Cat. A zich ertoe gedurende een termijn van minstens drie jaar het lidgeld te betalen zoals 
bepaald door het Bestuursorgaan .  Stad Kortrijk is een niet betalend werkend lid categorie A, die haar lidgeld 
voldoet door de terbeschikkingstelling van noodzakelijke infrastructuur voor de verwezenlijking van het doel van 
de vereniging en zoals verder gespecifieerd in de betrokken overeenkomsten.  

Kennisinstellingen kunnen voor de doeleinden van hun lidmaatschap van de Vereniging een associatie vormen. 
In dat geval blijven zij elk Werkend Lid van de Vereniging, maar dragen zij samen de verplichtingen en ook de 
rechten verbonden aan het betrokken lidmaatschap (bv. de associatie van 2 kennisinstellingen die beide 
Werkend Lid Cat. A zijn kunnen samen 1 kandidaat voorstellen voor het Bestuursorgaan  en zij is slechts 
eenmaal het lidgeld verschuldigd verbonden aan het lidmaatschap van 1 Werkend Lid Cat. A). Elke 
kennisinstelling kan wel afzonderlijk worden aangesproken voor de totaliteit van de verplichtingen van het 
betrokken lidmaatschap. Elke kennisinstelling heeft als Werkend Lid Categorie A stemrecht in de Algemene 
Vergadering. 

De Werkende Leden Cat. C zijn geen lidgeld verschuldigd. 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doelstellingen van de Vereniging ondersteunt, kan bij de 
voorzitter van het Bestuursorgaan  een schriftelijke aanvraag indienen om Werkend Lid te worden. 

De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Werkend Lid op een 
vergadering die daartoe zal worden samengeroepen door de voorzitter van het Bestuursorgaan .  

De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivering beslissen dat een kandidaat niet 
wordt aanvaard als Werkend Lid. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Artikel 8: Toegetreden Leden 

Naast de Werkende Leden, kunnen derde partijen toetreden als Toegetreden Leden. De Vereniging kan de 

Toegetreden Leden betrekken in haar activiteiten. 

De Toegetreden Leden hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de Vereniging die door het 
Bestuursorgaan  niet zijn voorbehouden aan de Werkende Leden. De Toegetreden Leden hebben de  

verplichting om hun statuut als Toegetreden Lid duidelijk te vermelden bij elke verwijzing naar hun lidmaatschap 

van de Vereniging. Toegetreden Leden verbinden zich tot een door het Bestuursorgaan  te bepalen jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage (huurgelden buiten beschouwing) met een  maximum van  €25.000. 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doelstellingen van de Vereniging ondersteunt, kan bij de  

voorzitter van het Bestuursorgaan  een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden. 

Minstens twee keer per jaar zal het Bestuursorgaan  beslissen over de aanvaarding van kandidaten als 
Toegetreden Leden. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van  

de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders (meer stemmen voor dan tegen).  

Het Bestuursorgaan   kan discretionair en zonder verdere motivering beslissen dat een kandidaat niet wordt 
aanvaard als Toegetreden Lid. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

Toegetreden Leden hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering.. 
 

 

Artikel 9: Uittreding 

Werkende en toegetreden leden die willen uittreden uit de vereniging, moeten deze intentie minstens 3 

maanden op voorhand kenbaar maken  (i) voor werkende leden door middel van een aangetekend schrijven (ii) 

voor toetredende leden  door middel van een schriftelijk bericht gericht aan de voorzitter van het Bestuursorgaan 

. Het  ontslag wordt slechts effectief op de eerstvolgende eerste januari.  
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Lidgelden en kosten die betrekking hebben op de periode die voorafgaat aan de datum van effectieve uittreding 
blijven toerekenbaar aan het uittredende lid. Het uittredend Lid kan geen terugbetaling eisen van enig lidgeld of 
enige andere kost die betaald werd voorafgaand aan diens 

uittreding. Alle lidmaatschapsrechten nemen automatisch een einde op datum waarop de uittreding effectief  

wordt. 

 

Artikel 10: Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap  

Indien een Lid nalaat het lidgeld voor het desbetreffende jaar te betalen binnen de periode vastgesteld door het 

Bestuursorgaan , wordt diens lidmaatschap van rechtswege opgeschort één maand na de datum van 

de 
schriftelijke aanmaning tot betaling. Gedurende de opschorting van het lidmaatschap verliest het betrokken 
Werkend  Lid stemrecht in de Algemene Vergadering en in het Bestuursorgaan  (voor wat betreft de door hem 
of haar voorgedragen bestuurder). 

De opschortingsperiode neemt van rechtswege een einde bij betaling van het lidgeld. Indien het lidgeld niet  

wordt betaald binnen de drie maanden na de datum van de hierboven vermelde aanmaning tot betaling, wordt 
een bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen die zal beslissen over de beëindiging van het 
lidmaatschap van het in gebreke blijvend Lid. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen met een 2/3de 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden. Het Werkend Lid 
wiens mogelijke uitsluiting het voorwerp uitmaakt van de bijzondere Algemene Vergadering kan geen deel 
nemen aan deze stemming. 

 

Ieder Lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van de Vereniging, failliet verklaard wordt, ontbonden wordt  

of handelt in strijd met (i) deze statuten of (ii) in voorkomend geval het Intern Reglement , kan uit de  

Vereniging worden gesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering, samengeroepen  

op verzoek van minstens 1/5 van de Werkende Leden of op voorstel van het Bestuursorgaan , waarbij de 
voorwaarden voor een statutenwijziging worden nageleefd. 

Het Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden. 

Alle door hem verschuldigde onbetaalde lidgelden en kosten die betrekking hebben op de periode die 
voorafgaat aan de datum van uitsluiting blijven toerekenbaar aan het uitgesloten Lid. Een uitgesloten Lid kan 
geen terugbetaling eisen van enig lidgeld of iedere andere kost die betaald werd voorafgaand aan diens 
uitsluiting.  

Alle lidmaatschapsrechten nemen automatisch een einde op datum waarop de uitsluiting effectief wordt. 

 

Artikel 11: Ledenregister 

Het Bestuursorgaan  houdt op de zetel van de Vereniging een register bij met de Leden. Dit register vermeldt  

de naam, voornaam woonplaats en emailadres van de Leden of in het geval het een rechtspersoon betreft, de 

naam, rechtsvorm, de zetel en de naam en emailadres van -de gemandateerde. De Leden hebben de 

verplichting om een adreswijziging door te geven aan het Bestuursorgaan . 

Toetredingen, uittredingen of uitsluitingen van Leden moeten binnen acht (8) dagen in dat register worden 

ingeschreven door het Bestuursorgaan . 

De Werkende Leden hebben het recht om inzage in het Ledenregister te vragen.. Zij richten hiervoor schriftelijk 
een vraag aan het Bestuursorgaan . 

 

 

 

DEEL III – LIDGELDEN – RECHTEN VAN DE LEDEN 

 

Artikel 12: Lidgelden  

Het Bestuursorgaan  stelt jaarlijks het lidgeld vast dat de Leden aan de Vereniging moeten betalen  Voor de 
kennisinstellingen die voor de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage een associatie vormen in toepassing 
van artikel 7, kan een betaling in natura worden gelijkgesteld met een cash betaling. Om de waarde van de 
inbreng in natura te verantwoorden dient het betrokken Lid een nota in bij het Bestuursorgaan. Het komt aan 
het Bestuursorgaan toe om dit te valoriseren. De andere categorieën leden betalen hun lidgeld altijd  in cash. 

 

Het Bestuursorgaan  stelt de datum vast waarop het lidgeld uiterlijk betaald moet worden.  

De Vereniging kan bovendien beschikken over vrijwillige bijdragen van Leden en niet-Leden, over schenkingen  

en in het algemeen, over andere inkomsten en bezittingen van welke aard ook, waarvan de aanwending zal  

geschieden op voorstel en onder toezicht van het Bestuursorgaan . 
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Artikel 13: Rechten en plichten van de Leden  

De Leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de Vereniging. 

De Leden hebben geen andere financiële verplichtingen ten aanzien van de Vereniging dan het betalen van  

lidgeld. 

Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de Vereniging op grond van 

de enkele hoedanigheid van Lid, noch gedurende het lidmaatschap noch na de beëindiging van het 
lidmaatschap. 

De Leden zijn ertoe gehouden de statuten en, in voorkomend geval, het Intern Reglement  van de 

Vereniging na te leven, evenals alle beslissingen van haar organen. De Leden zijn er eveneens toe gehouden  

de belangen van de Vereniging  niet te schaden. 

Ieder Werkend Lid kan een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van het Bestuursorgaan   richten om toegang  

te krijgen tot de boeken en ieder ander document van de Vereniging, indien er in de Vereniging geen  

commissaris werd aangesteld. 
 

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 14: Samenstelling en stemrechten  

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Werkende Leden  

De Werkende Leden Cat. A en de Werkende Leden Cat. C beschikken elk over 1 stem. 

Geldig genomen beslissingen op de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle Leden, ook voor de afwezigen    

en diegene die tegen gestemd hebben.  

 

Artikel 15: Bevoegdheden 

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:  
- De wijziging van de statuten; 
- Het benoemen en ontslaan van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; 
- Het benoemen en ontslaan van de commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; 
- Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval aan de commissarissen; alsook 

in voorkomende geval het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de 
commissarissen 

- Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting; 
- Een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden: 
- Het aanvaarden van een Werkend Lid; 
- Het uitsluiten van Werkende en Toetredende Leden; 
- Het ontbinden van de Vereniging en iedere beslissing daaromtrent; 

- De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 

- Het uitoefenen van de overige bevoegdheden in deze statuten of in de wet verleend aan de Algemene 
Vergadering. 

Artikel 16: Vergaderingen  

De Werkende Leden worden samen met de Bestuurders (en eventueel de commissarissen) uitgenodigd op de 

Algemene Vergadering. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal plaatsvinden binnen de zes (6) maanden volgend op de sluiting van 

het voorgaande boekjaar op zetel van de Vereniging of op de plaats die vermeld wordt in de oproeping. 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening van het voorbije 

boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar goed en verleent ze kwijting aan de bestuurders en, in 

voorkomend geval, de commissaris(sen), voor wat betreft het voorgaande boekjaar. Tevens wordt er door de 

voorzitter en/of de Ondervoorzitter een update verschaft over de strategie en de werking van de Vereniging. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt op initiatief van de voorzitter van het Bestuursorgaan  

bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door de 

voorzitter, door minstens 2 bestuurders of door minstens 1/20ste  van de Werkende Leden aangebracht werd 

vóór het versturen van de uitnodiging, op de agenda wordt geplaatst. 

Bijkomende bijeenkomsten in een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 

samengeroepen door de voorzitter, of door minstens 2 bestuurders, alsook op verzoek van minstens 1/5 van 

de Werkende Leden. 
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De oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, een bijzondere of buitengewone Algemene 

Vergadering wordt minstens 15 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering per 

brief, e-mail of een andere elektronische informatiedrager verstuurd naar de Werkende Leden op het adres 

zoals in het Ledenregister is opgenomen. De voorzitter waakt erover dat tijdig kwaliteitsvolle voorbereidende 

documenten worden verdeeld onder de Werkende Leden om hen toe te laten geïnformeerde beslissingen te 

nemen op de Algemene Vergadering. 

Geen besluit kan worden genomen met betrekking tot een punt dat niet vermeld is op de agenda, tenzij alle 

Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem besluiten om dit punt op te nemen op de 

agenda. 

Indien alle Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, dient de verwezenlijking 

van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. 

De Algemene Vergadering kan eveneens worden gehouden via telefonische vergadering, videovergadering of 

enig ander middel toegankelijk voor alle Werkende Leden (bijvoorbeeld Microsoft Teams of Zoom), welk de 

Werkende Leden toelaat te beraadslagen.  

In buitengewone omstandigheden kunnen de Werkende Leden schriftelijk beslissen (inclusief door 

uitwisseling van e-mail berichten) zonder fysieke samenkomst van een Algemene Vergadering. In dergelijk 

geval worden de beslissingen geacht te zijn aanvaard indien deze bij unanimiteit worden goedgekeurd door 

alle Werkende Leden. 

 

Artikel 17: Volmachten  

Een Werkend Lid dat niet op de Algemene Vergadering aanwezig kan zijn, kan door een ander Werkend Lid 

op de Algemene Vergadering worden vertegenwoordigd. Niemand kan houder zijn van meer dan één 

volmacht. 

 

Artikel 18: Bureau  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van  het Bestuursorgaan of, in zijn 
afwezigheid, door de ondervoorzitter van  het Bestuursorgaan of bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de 
ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig. 

Artikel 19: Quorum en stemming  

19.0. Tenzij anders bepaald in deze statuten of in het WVV, kan de Algemene Vergadering geldig 

beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal Werkende Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Tenzij 

anders bepaald in deze statuten of in het WVV, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij gewone 

meerderheid (meer stemmen voor dan tegen) van de uitgebrachte stemmen van de Werkende Leden die 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Nietige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de 

teller, noch in de noemer. Op aanvraag van de meerderheid van de aanwezige Werkende Leden is de 

stemming geheim. Stemmingen over personen zijn steeds geheim. 

 

19.1. De wijziging van de statuten, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en het uitsluiten van een lid 

vereisen een uitdrukkelijke vermelding in de oproeping en een beraadslaging in een vergadering waarop ten 

minste twee derde van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er niet voldoende 

Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen 

worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met 

de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. De 

tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

19.2. De Algemene Vergadering kan geldig beslissen over een wijziging van de statuten met een meerderheid 

van ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende 

Leden,waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.  

19.3. De Algemene Vergadering kan geldig beslissen over een wijziging van het doel of het voorwerp 

waarvoor de vereniging is opgericht. Deze beslissing kan alleen worden aangenomen onder volgende 

cumulatieve voorwaarden:  

1. met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende 

Leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend; en  
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2. de instemming van de Stad Kortrijk.  

19.4. De Vereniging kan slechts ontbonden worden met een  meerderheid van vier vijfde van de stemmen van 

de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden.  

19.5. De uitsluiting van Werkende Leden vereist een meerderheid van twee derde van de stemmen van de 

aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de 

noemer worden meegerekend 

Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Artikel 20: Notulen  

Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt door een van de bestuurders (volgens een 

beurtrol) dat na afloop van de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd  door de Werkende Leden en 

vervolgens ondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering en de Werkende Leden die hierom 

verzoeken. Deze verslagen worden gehouden op de zetel van de Vereniging in een speciaal register dat ter 

inzage zal zijn van de Werkende Leden.  

Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de Algemene Vergadering kunnen 

daartoe een aanvraag indienen bij de voorzitter van de Bestuursorgaan die deze discretionair en zonder 

verdere motivering kan toestaan of weigeren. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden 

ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 

 

DEEL VI – BESTUURSORGAAN –– VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 21: Samenstelling Bestuursorgaan  

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie Bestuurders, al dan 

niet Leden van de Vereniging. Indien de Vereniging slechts twee Werkende Leden telt, dan zal het 

Bestuursorgaan uit twee personen bestaan.. 

Het Bestuursorgaan zal maximaal 14 bestuurders tellen die worden benoemd door de Algemene Vergadering. 

Elk Werkend Lid Cat. A is gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor het Bestuursorgaan waaruit één 

bestuurder per  Werkend Lid Cat. A zal worden benoemd (“Bestuurder Cat. A” of “Bestuurders Cat. A”), met 

uitzondering van de kennisinstellingen die een associatie vormen en deel uitmaken van de Werkende Leden 

Cat. A: zij hebben het recht om per associatie één bestuurder voor te dragen.  

 

 

Het Bestuursorgaan verkiest onder haar bestuurders  Cat. A een voorzitter en een ondervoorzitter die de 

taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van 

hun verkiezing. Het Bestuursorgaan verkiest ook een secretaris onder de bestuurders die deze functie 

gedurende een of meerdere vergaderingen zal uitoefenen (volgens een beurtrol). 

De duurtijd van het mandaat van elke bestuurder (inclusief voorzitter en ondervoorzitter) bedraagt drie jaar. 

Bestuurders zijn herbenoembaar. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen maximaal voor twee 

opeenvolgende termijnen benoemd worden in hun hoedanigheid van voorzitter of ondervoorzitter. 

De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan. De meervoudige 

afwezigheid van een bestuurder (zonder vertegenwoordiging) kan ontslag tot gevolg hebben. Ieder lid van het 

Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door een bericht per brief, fax, e-mail of andere elektronische 

informatiedrager, te richten aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. Indien de voorzitter ontslag wenst te 

nemen, wordt het bericht gericht aan de ondervoorzitter. 

Het bestuursmandaat van Bestuurders Cat. A neemt eveneens een einde wanneer het Werkend Lid Cat. A 

haar voordracht van een Bestuurder Cat. A intrekt. De intrekking van de voordracht heeft tot gevolg dat het 

betrokken Werkend Lid A een nieuwe kandidaat-bestuurder mag voordragen. 
 
Wanneer door ontslag het aantal bestuurders zou terugvallen tot minder dan het statutair bepaalde minimum, 

blijft de ontslagnemende bestuurder in functie totdat redelijkerwijze in zijn of haar vervanging kan worden 

voorzien. 
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De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Het Bestuursorgaan kan externe experten met een adviesrol (omtrent specifieke materies) uitnodigen. 

 

Artikel 22: Bevoegdheden  

Het Bestuursorgaan  beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van intern 

bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vereniging, met 

uitzondering van die bevoegdheden welke overeenkomstig de statuten of het WVV voorbehouden zijn aan de 

Algemene Vergadering.  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen 

de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet 

worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 

aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

 

Artikel 23: Vergaderingen, beraadslaging en beslissing  

Het Bestuursorgaan  vergadert na oproeping door de voorzitter, door twee (2) bestuurders gezamenlijk 

handelend of zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist, en niet minder dan vier keer per jaar. 

Ten minste jaarlijks wordt er ook een strategische vergadering gehouden.  

De oproeping tot de vergadering dient minstens acht (8) kalenderdagen voor de vergadering te worden 

verzonden naar de bestuurders op gelijk welke schriftelijke wijze (bv. email,  post), behalve in geval van 

hoogdringendheid gemotiveerd in de notulen. Bij de oproeping wordt de agenda gevoegd die onder meer 

strategische- en controlepunten zal bevatten. De voorzitter waakt erover dat tijdig kwaliteitsvolle 

voorbereidende documenten worden verdeeld onder de bestuurders om hen toe te laten geïnformeerde 

beslissingen te nemen op het Bestuursorgaan . 

Het Bestuursorgaan  wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, 

of bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig. De 

vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging of op elke andere plaats in België, aangewezen in 

de oproepingsbrief. Het Bestuursorgaan  kan beraadslagen en beslissen per video- of telefoonconferentie. 

Het Bestuursorgaan  kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van 

de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er niet voldoende  bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan  samengeroepen 

worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 

vergadering worden gehouden. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering kunnen zich bij 

volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan niet meer dan één van 

zijn collega’s vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid (meer stemmen 

voor dan tegen) van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van 

stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.  

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, 

kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan  worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de 

bestuurders. 

Iedere bestuurder heeft één stem. 

Een bestuurder met een belangenconflict moet dit melden aan de overige leden van het Bestuursorgaan. 

Deze bestuurder mag dan niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over het punt waarop het 

belangenconflict betrekking heeft. Hiervan wordt melding gemaakt in de notulen. 

De  notulen worden opgesteld door de secretaris of de Coördinator. De notulen van de vergaderingen 
van het bestuursorgaan moeten ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die erom 
verzoeken. De notulen worden  bewaard in een notulenregister.  

Artikel 24: Comités  

Het Bestuursorgaan  is bevoegd om werkgroepen (“Comités”) op te richten. Deze Comités hebben een louter 

adviserende functie naar het Bestuursorgaan  toe. Ieder lid zal de kosten dragen verbonden aan de 

activiteiten uitgeoefend door diens werknemers en/of adviseurs welke verband houden met dergelijke 

Comités. 
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Artikel 25: Externe vertegenwoordiging  

Het Bestuursorgaan  vertegenwoordigt en verbindt de Vereniging als college, dit wil zeggen door de 

meerderheid van zijn Leden, voor alle handelingen in en buiten rechte.  

De Vereniging wordt in en buiten rechte tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door: (i) de 

voorzitter en de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan die gezamenlijk handelen;en 

(ii) indien de voorzitter en de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan  verhinderd zijn, door de gezamenlijke 

handtekening van twee bestuurders; en (iii) indien de voorzitter of de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan  

verhinderd zijn, door de aanwezige voorzitter of ondervoorzitter samen met een bestuurder. 

Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de Vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de 

Vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde 

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vereniging binnen de perken van de 

hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt 

inzake lastgeving.  

 

Artikel 26: Bekendmakingsvereiste  

De benoeming van de Leden van het Bestuursorgaan  en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt 

door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en door publicatie van 

een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de 

personen die de Vereniging vertegenwoordigen, de Vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als 

college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Artikel 27: Aansprakelijkheid van de bestuurder  

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vereniging.  

Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de 

hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze 

aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. 

 

DEEL VII – DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 28: Coördinator - algemeen 

Het Bestuursorgaan  draagt haar bevoegdheid inzake daden van dagelijks bestuur op aan een operationeel 

directeur (“Coördinator”), aangesteld door het Bestuursorgaan . De duur waarvoor deze 

bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, is onbepaald en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang 

worden ingetrokken door het Bestuursorgaan .  

De coördinator maakt geen deel uit van het Bestuursorgaan .  

Artikel 30: Bevoegdheden en externe vertegenwoordiging  

De coördinator neemt alle uitvoerende taken op zich voor het operationeel houden van de werking van de 

Vereniging. Het Bestuursorgaan  bepaalt de opdracht en de verantwoordelijkheid van de coördinator binnen 

het kader van de wetgeving: behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, en de handelingen en de 

beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend 

karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen., en die onder meer het volgende zullen 

omvatten: 

- Uitvoering van het door het Bestuursorgaan  goedgekeurde beleid: dagelijkse agenda en werking van de 

Vereniging 

- Algemene leiding van de Vereniging 

- Het aligneren met de Leden 

- Opzetten en onderhouden van de relaties met derde partijen 

- Beheer van uitgaven en inkomsten 

- Organisatie marketing en evenementen 

- Het ten gepaste tijde bezorgen van relevante informatie aan het Bestuursorgaan  
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- Uitgaven onder de EUR 20.000 die opgenomen zijn in het door het Bestuursorgaan goedgekeurde 

financieel plan 

- Investeringen die minder dan 10% afwijken van het door het Bestuursorgaan  goedgekeurde financieel 

plan met dien verstande dat het bedrag van de afwijking niet meer mag bedragen dan 10.000 euro. 

Investeringen die meer dan 10% afwijken van het door het Bestuursorgaan  goedgekeurde financieel plan 

vereisen een goedkeuring door het Bestuursorgaan . 

De Vereniging wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

coördinator, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren. Voor uitgaven van EUR 20.000 of 

meer is de Verenging slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden op de wijze vermeld in artikel 25 

van de statuten  

 

DEEL VIII - CONTROLE 

Artikel 30: Controle  

Zolang de Vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:47, §6 

WVV, is de Vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen. 

In het andere geval, moet de Algemene Vergadering onder de leden van Instituut van bedrijfsrevisoren een 

commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en 

van de regelmatigheid van de verrichtingen in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die 

in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. 

 

DEEL IX – BOEKHOUDING - FINANCIERING 

Artikel 31: Boekhouding  

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  Het eerste boekjaar loopt van de dag van 

oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting. 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en de daarop toepasselijke 

uitvoeringsbesluiten.  

De jaarrekening wordt neergelegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV.  

Het Bestuursorgaan  legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting 

ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 

Artikel 32: Financiering  

De Vereniging kan onder meer gefinancierd worden door subsidies, lidgelden, bijdragen, giften, leningen, 

donaties en eigen inkomsten. De Vereniging kan inkomsten verkrijgen op elke andere wijze die niet in strijd is 

met de wet.  

 

DEEL X – ONTBINDING - VEREFFENING 

Artikel 33: Ontbinding en vereffening  

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de 

ontbinding voorgelegd door het Bestuursorgaan  of door minimum 1/5de  van alle Werkende Leden.  

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor 

een doelwijziging zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de 

Vereniging steeds, onmiddellijk voorafgaand aan of volgend op haar naam, dat zij "vzw in vereffening" is. 

In het geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of 

meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 
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In het geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het 

vermogen van de Vereniging dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk 

met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in de regio Kortrijk. 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief 

worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent. 

DEEL XI – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 34: Adres voor kennisgeving  

Leden dienen de voorzitter van het Bestuursorgaan  op de hoogte te brengen van iedere adreswijziging of 

wijziging van hun contactinformatie (waaronder e-mail adres, telefoon of faxnummer). Indien zij dit nalaten, 

worden zij geacht woonplaats te hebben op hun voormalig adres en geldig te zijn opgeroepen of in kennis 

gesteld indien de kennisgeving is verzonden aan hun voormalige woonplaats, telefoon- of faxnummer of e-

mail adres. 

 

Artikel 35: Officiële taal  

De officiële taal en de werktaal van de Vereniging is het Nederlands. 

 

Artikel 36: Toepasselijk recht  

Alle vragen of punten die niet worden behandeld in onderhavige statuten, worden beheerst door de relevante 

bepalingen van het WVV. 

 

Artikel 37: Intern reglement 

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement op te maken. De meest recente versie van het intern 

reglement dateert van 6 mei 2021. 
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Kelly Detavernier

Bestuurszaken
5 2021_GR_00083 Arbeidsreglement - Delegatie bevoegdheid 

arbeidsreglement - Goedkeuren
5 - 2021_GR_00083 - Arbeidsreglement - Delegatie bevoegdheid arbeidsreglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de delegatie van de bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van het 
arbeidsreglement naar het college van burgemeester en schepenen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de reglementen over 
personeelsaangelegenheden. Conform artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017 kan de raad deze bevoegdheid delegeren naar het college van burgemeester en schepen. De 
bevoegdheid van de raad met betrekking tot de reglementen over personeelsaangelegenheden is dus 
geen exclusieve bevoegdheid.

Argumentatie
Er wordt voorgesteld om de bevoegdheid voor de vaststelling en wijziging van het arbeidsreglement te 
delegeren naar het college van burgemeester en schepen. Dit betreft een interne aangelegenheid die 
zich eerder situeert op het operationele niveau. De delegatie van deze bevoegdheid draagt bij tot de 
administratieve vereenvoudiging en snelheid in de beslissingsprocedure.

Juridische grond
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB), zijn latere wijzigingen en zijn 
uitvoeringsbesluiten.

Artikel 41 eerste lid en tweede lid, 3° en artikel 56 §2 van het DLB.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
De bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van het arbeidsreglement te delegeren naar het 
college van burgemeester en schepenen. 

HR
6 2021_GR_00084 Deontologische code van toepassing op de 

personeelsmedewerkers van stad en OCMW 
Kortrijk - Actualisatie  - Vaststellen

6 - 2021_GR_00084 - Deontologische code van toepassing op de personeelsmedewerkers van stad en OCMW Kortrijk - Actualisatie  - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Robbe Struyve

Beknopte samenvatting
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De huidige deontologische code werd vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 januari 2017. 
De deontologische code werd herzien en geactualiseerd waar nodig.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een 
gezamenlijke deontologische code moeten vaststellen voor het personeel. De deontologische code van 
toepassing voor het personeel van stad en OCMW Kortrijk werd vastgesteld in de gemeenteraad van 7 
januari 2017. De deontologische code werd herzien en geactualiseerd waar nodig en wordt thans 
opnieuw voorgelegd. 

Argumentatie
De bestaande deontologische code werd geactualiseerd met een interne werkgroep. Het bewust 
omgaan met actuele integriteitsrisico's en de nodige maatregelen inbouwen om deze zo veel als 
mogelijk te beheersen vormt het sluitstuk van een integriteitsbeleid. 

De tekst werd besproken in het MAT van 4 februari 2021 en daarna voorgelegd tijdens informeel 
overleg met de vakorganisaties op 10 februari 2021. De bemerkingen van het MAT en de 
vakorganisaties werden verwerkt in de tekst. 

De definitieve herwerkte tekst werd voorgelegd in het MAT van 4 maart 2021 en goedgekeurd in het 
HOCBOC van 19 maart 2021.

De aangepaste tekst is in bijlage toegevoegd.

De gemeenteraad wordt verzocht de geactualiseerde deontologische code voor het personeel van stad 
en OCMW Kortrijk definitief vast te stellen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 193 decreet lokaal bestuur
 Het arbeidsreglement van toepassing op het personeel van stad en OCMW Kortrijk

Besluit
Punt 1
De voorgelegde tekst, opgenomen in bijlage, van aangepaste deontologische code van toepassing op 
de personeelsmedewerkers van de stad en OCMW definitief vast te stellen. De tekst wordt, bij wijze 
van informatie voor de medewerkers, als bijlage aan het arbeidsreglement toegevoegd.

Bijlagen
- Protocol 479 - deontologische code - definitief.pdf
- Deontologische code - definitief herwerkt.pdf



 

 

DEONTOLOGISCHE CODE 
 

 

DEONTOLOGIE?  

Deontologie is een ruim begrip en heeft te maken met de manier waarop we handelen op ons werk. 

Integriteit en deontologie worden vaak gelinkt aan corruptie en fraude. Deontologie heeft echter ook 

te maken met objectiviteit, loyaliteit, botsende belangen, het zorgvuldig handelen, omgaan met 

derden en middelen,…  

Als medewerker van Kortrijk worden we binnen onze functie vaak geconfronteerd met lastige situaties 

en verschillende vragen en/of situaties waarin het soms moeilijk oordelen is wat kan en wat niet kan. 

Met de deontologische code willen we jou als medewerker van Kortrijk ondersteunen in professioneel 

en klantgericht werken.  

De deontologische code geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is en kadert binnen de 

waarden en normen van de stad. We stimuleren het open en transparant detecteren, signaleren en 

bespreken van ethische dilemma’s op de werkvloer. De deontologische code is niet allesomvattend, 

maar biedt jou als medewerker van Kortrijk een ondersteunende leidraad om integer te handelen. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De deontologische code is van toepassing op: 

• alle medewerkers in dienst bij stad en OCMW Kortrijk 

• stagiairs  

• vrijwilligers 

• onthaalouders aangesloten bij onze dienst voor onthaalouders 

 

INTEGRITEITSBELEID 

De deontologische code kadert binnen een integriteitsbeleid. We geven permanent aandacht aan: 

• het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het moreel verantwoord handelen van 

medewerkers; 

• het beschermen van medewerkers tegen misstappen, botsende belangen, risico’s,… 

Het hoofddoel van de code is preventie: het stimuleren en ondersteunen van integer gedrag en het 

voorkomen van niet integer gedrag. Wanneer de afspraken in de code niet worden nageleefd, kunnen 

er sancties volgen zoals vermeld in het arbeidsreglement. 
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I: HOE HANDELEN WE INTEGER EN CORRECT? 

LOYAUTEIT  

We nemen steeds onze verantwoordelijkheid op en handelen met kennis van zaken en oefenen onze 

functie op een loyale en correcte manier uit. We stellen ons constructief op en vermijden zo veel 

mogelijk handelingen of uitspraken die ingaan tegen de belangen van het lokaal bestuur, bij 

persoonlijke contacten en op sociale media, zowel privé als professioneel. 

Als medewerker van de stad blijven we altijd respectvol, waardig en rechtvaardig in de omgang met 
politici, leidinggevenden, collega’s en derden. We vermijden ongewenst gedrag en persoonlijke en 
kwetsende opmerkingen. Elke vorm van discriminatie is verboden. We kunnen open en transparant 
informatie uitwisselen met leidinggevenden en collega’s en ideeën en standpunten uitwisselen. Eens 
een beslissing wordt genomen voeren we die loyaal uit. 
 
We proberen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de domeinen waarin 
we actief zijn. Nieuwe en interessante informatie (bijvoorbeeld uit een vormingsactiviteit) wordt 
steeds gedeeld met politici, leidinggevenden en collega’s. 
 
Vb: 
 
We vermijden persoonlijke en kwetsende opmerkingen op sociale media over de werkgever, politici, 
leidinggevenden, collega’s. 
 
Als medewerker van de stad worden we vaak gezien in het straatbeeld. We nemen onze 
voorbeeldfunctie op en handelen steeds professioneel, waardig en respectvol. 
 

KLANTGERICHTHEID 

 

Samen gaan we voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. We 
zorgen voor een klantgerichte en professionele dienstverlening voor onze interne en externe klanten. 
We blijven steeds hoffelijk en streven een snelle en resultaatgerichte afhandeling van de dossiers na. 
Onze relatie met onze diverse klanten is er één van wederzijdse rechten en plichten. We maken in de 
omgang met klanten geen onderscheid naar leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, ras, 
huidskleur, afkomst, nationaliteit, godsdienst of overtuiging.  
 

NEUTRALITEIT 

We oefenen onze functie steeds op een neutrale manier uit en bewaren de objectiviteit. We laten ons 

niet leiden door privébelangen of voorkeuren die de objectiviteit van onze taak in het gevaar kunnen 

brengen. 

Bij de uitoefening van onze functie respecteren we altijd de bestaande wet- en regelgeving en streven 

we billijkheid en de meest efficiënte manier van werken na. We gaan bij het formuleren van adviezen 

en het nemen van beslissingen, zo veel mogelijk uit van volledige, praktische en concrete feiten. 

Leidinggevenden zijn steeds vlot aanspreekbaar en respecteren, informeren, inspireren en motiveren 

hun medewerkers en stimuleren ondernemerschap. Collega’s zijn onderling aanspreekbaar en 

ondersteunen en helpen waar mogelijk. 
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(risico op) belangenvermenging 

Werken bij Kortrijk betekent dat we onze job niet kunnen combineren met een activiteit (bezoldigd 

en buiten de diensturen) die we zelf (of via een tussenpersoon) uitvoeren en waardoor: 

• de rechten en plichten, verbonden aan onze functie, niet vervuld kunnen worden 

• de waardigheid van onze job in het gedrang komt 

• de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast of waarbij een conflict van tegenstrijdige 

belangen zou ontstaan 

• het belang van het lokaal bestuur in het gedrag zou komen of geschaad zou worden 

Om belangenvermenging te vermijden mag de naam van de stad (als werkgever) niet gebruikt worden 

voor het bijberoep. Er mogen geen diensten of goederen geleverd worden aan de stad. We verlenen 

geen betaald advies in dossiers waarbij we professioneel bij betrokken zijn.  

Ook bij nevenactiviteiten kan er risico op belangenvermenging zijn. Het kan gaan om lidmaatschap van 

het bestuur van een vereniging, vrijwilligerswerk of een betaald bijberoep. Ook eenmalige activiteiten 

vallen hieronder, zoals een artikel schrijven of een lezing geven op een congres. Als je een 

nevenwerkzaamheid of bijberoep hebt dat raakvlakken heeft met de uitoefening van je functie, is het 

risico op (schijn van) belangenvermenging groter.  

Je verricht je nevenwerkzaamheid of bijberoep steeds in je vrije tijd of tijdens verlof. Soms word je 

vanuit je functie of expertise, uitgenodigd als gastspreker of als panellid in een debat, op een privé-

event of commercieel georganiseerd congres. Een dergelijke samenwerking kan nuttig en wenselijk 

zijn, maar waak erover dat dit je onafhankelijkheid niet in het gedrang brengt. Wanneer je zetelt in een 

selectiejury op eigen initiatief (niet in opdracht van het bestuur) neem je verlof op. 

Wanneer de goede werking van de taken als stadsmedewerker gewaarborgd is, kan je een bijberoep 

uitoefenen. Conform de rechtspositieregeling dient een bijberoep ter goedkeuring aangevraagd te 

worden aan de algemeen directeur. Het bijberoep mag nooit worden uitgeoefend binnen de 

diensturen van je functie bij de stad.  

Bij twijfel rond belangenvermenging in andere beroeps- of nevenactiviteiten wordt de 

leidinggevende steeds op de hoogte gebracht.  

Contacten in de privésfeer 

Je meldt contacten in de privésfeer met een integriteitsrisico voor de uitoefening van je functie bij de 

stad aan je leidinggevende. Familierelaties, vriendschapsrelaties of liefdesrelaties met collega’s of 

klanten zijn in principe geen probleem. Als er een integriteitsrisico is, meld je de relatie aan je 

leidinggevende en bekijk je samen hoe je dat risico aanpakt. Er kan een (schijn van) 

belangenvermenging zijn, indrukken van bevoordeling,… Het is moeilijk werk te beoordelen, 

controleren of goed te keuren van een collega waarmee je een privérelatie hebt. Bij een 

integriteitsrisico wordt steeds met de leidinggevende naar een oplossing gezocht.  
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Geschenken en voordelen 

Als medewerker van de stad misbruiken we onze functie nooit om rechtstreeks of via tussenpersoon 

giften, beloningen of andere voordelen te vragen, te eisen of te aanvaarden waarbij op zijn minst de 

hoop op een tegenprestatie vermoed kan worden. Zo komt je objectiviteit niet in het gedrang en kan 

je niet tot een wederdienst verplicht worden. Het aannemen van louter symbolische geschenken of 

geschenken met een kleine materiële waarde zonder tegenprestatie is wel toegelaten op voorwaarde 

dat we dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende. Bij twijfel breng je ook steeds de leidinggevende 

op de hoogte.  

Kortrijk draagt partnership hoog in het vaandel. We onderhouden goede contacten met bijvoorbeeld 

leveranciers,… Soms worden we uitgenodigd voor een evenement of een etentje. Om 

belangenvermenging te vermijden wordt dit steeds op voorhand met de leidinggevende besproken. 

Vb: 

Ik ontvang een doos pralines als bedanking van een cliënt. Ik kan het geschenk aanvaarden (en delen 

met de collega’s) als er geen tegenprestatie wordt verwacht en breng mijn leidinggevende hiervan op 

de hoogte.  

Graag wil ik mijn job bij Kortrijk combineren met een flexijob in de horeca. Na aanvraag via het 

formulier cumulatie beroepsactiviteiten wordt nagegaan of er geen belangenvermenging ontstaat. 

Na goedkeuring van de algemeen directeur kan ik mijn functie binnen de stad/OCMW combineren 

met een bijberoep. 

COMMUNICATIE 

We hebben allen een spreekrecht ten aanzien van anderen, maar onder bepaalde voorwaarden. 

Wanneer we mensen te woord staan, zijn we steeds gereserveerd. Het spreekrecht mag geen afbreuk 

doen aan de waardigheid van onze job of aan het vertrouwen dat het publiek heeft in het lokaal 

bestuur. We hebben de plicht om informatie die betrekking heeft op een individuele cliënt of burger 

geheim te houden, behalve als de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven heeft 

of als daarvoor een andere juridische grond is zoals het gedeeld beroepsgeheim. Je maakt ook geen 

feiten bekend die betrekking hebben op:  

• de bescherming van de openbare orde  

• de financiële belangen van de overheid  

• het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten  

• het medische geheim  

• het vertrouwelijk karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens  

• het vertrouwelijk karakter van de beraadslagingen 

Professionele gegevens mogen enkel gebruikt worden in functie van de professionele opdracht en niet 

voor andere doeleinden. Misbruik kan in bepaalde gevallen zelfs aanleiding geven tot strafrechterlijke 

vervolging.  

Je mag op vraag van een burger of uit eigen beweging inlichtingen geven over materies waarvoor je 

bevoegd bent.  
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Je maakt geen misbruik van informatie waarover je vanuit je functie beschikt; niet voor jezelf en ook 

niet voor anderen. 

Bij een vermoeden van onregelmatigheden geldt spreekplicht. Je brengt je leidinggevende, directeur 

of de algemeen directeur op de hoogte. Voor het uitvoeren van je spreekplicht kan je niet 

gesanctioneerd worden. Er geldt ook spreekplicht in het kader van openbaarheid van bestuur. Elke 

burger heeft immers het recht om uitleg te vragen over bestuursdocumenten (behalve bij 

geheimhoudingsplicht). Ook tussenkomst door derden in dossiers die de objectiviteit in gevaar brengt 

meld je. Bij twijfel raadpleeg je je leidinggevende.  

Als het lokaal bestuur zelf het initiatief neemt om naar de pers te stappen, dan verlopen de contacten 

met de media via de communicatiedienst in overleg met de schepen en/of algemeen directeur. Als we 

zelf door de pers gecontacteerd worden, dan verwijzen we voor beleidsinformatie door naar de 

schepen, communicatiedienst of de algemeen directeur.  

Sommige directies/teams gebruiken sociale media als communicatiemiddel met de burger. De 

richtlijnen rond het gebruik van sociale media in naam van stad/OCMW Kortrijk worden opgenomen 

in een afzonderlijke handleiding opgemaakt door de dienst communicatie. 

Vb: 

Naar aanleiding van een project krijgen we de vraag van de nationale pers om geïnterviewd te worden. 

Ik verwijs door naar de betrokken schepen, communicatiedienst of algemeen directeur. 

II: HOE GAAN WE OM MET BEDRIJFSMIDDELEN? 

Als stadsmedewerker springen we zorgvuldig om met de (publieke) middelen die de organisatie ter 

beschikking stelt (alles wat eigendom is van of betaald wordt door de werkgever; 

kantoorbenodigdheden, dienstvoertuigen,…). De gebruiksmodaliteiten voor IT-middelen staan 

afzonderlijk beschreven in de e-policy als bijlage van het arbeidsreglement.  

We gebruiken en beheren het ter beschikking gestelde materiaal steeds respectvol, kostenbewust, 

spaarzaam en ecologisch. We drukken enkel het nodige af en gaan verantwoord om met elektriciteit 

en water. We nemen geen overschotten of middelen mee naar huis en maken geen ongeoorloofd 

gebruik van middelen voor privédoeleinden. 

In uitzonderlijke situaties kan het gebruik van middelen voor privégebruik gerechtvaardigd zijn, dat 

kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende.  

In kader van telewerk worden de bestaande afspraken gerespecteerd opgenomen in het kader 

telewerk. 

Omgaan met (cliënt)informatie  

In de uitoefening van onze functie komen we regelmatig in contact met gevoelige, vertrouwelijke 

informatie (gegevens van klanten,…). We schenken aandacht aan de manier waarop we fysiek en 

digitaal informatie behandelen en opslaan. De afspraken rond het verwerken van persoonlijke 

gegevens worden opgenomen in de privacy policy. 

Bij vragen of twijfels over het omgaan met gevoelige informatie kan steeds contact opgenomen 

worden met de veiligheidsconsult (056 27 86 11). 
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 Werktijd 

 
Tijdens de werktijd focussen we op het resultaat van ons werk op een efficiënte manier. De meeste 
medewerkers hebben de mogelijkheid om de balans werk/privé beter te regelen omwille van flexibele 
arbeidstijden. Wanneer we werken zijn we functioneel met ons werk bezig (geen privé boodschappen, 
lange privé-telefoontjes). 
 

III: WAT BIJ SCHENDING DEONTOLOGISCHE CODE? 

Soms is het zeer duidelijk wanneer er een integriteitsschending wordt begaan (bijvoorbeeld bij zware 
fraude of corruptie). Vaak is het niet zo eenduidig om vast te stellen of het om een 
integriteitsschending gaat. Naast het uitwerken van een leidraad is het ook belangrijk om 
medewerkers de mogelijkheid te geven om (vermoedens) van integriteitsschendingen of 
misverstanden te melden.  
 

Vertrouwenspersonen 
 
Vertrouwenspersonen worden door de aard van hun taak vaak geconfronteerd met dilemma’s waar 
personeelsleden mee worstelen en zijn een geschikt klankbord. De vertrouwenspersoon kan je helpen 
nadenken over integriteitsdilemma’s en het doorverwijzen naar de juiste instanties als je een 
integriteitsschending wil melden. 
 

 

Melding integriteitsschendingen 
 
De deontologische code kan niet op elke situatie een pasklaar antwoord bieden maar helpt wel bij 
integer handelen en beslissen. Wanneer je twijfelt spreek je je leidinggevende over je twijfels aan. 
 
Belangrijke schendingen melden we zo snel mogelijk aan onze leidinggevende. Wanneer je liever niet 
je leidinggevende aanspreekt kan je aankloppen bij de directeur van je directie of de algemeen 
directeur of beroep doen op de procedure m.b.t. schendingen op vlak van psychosociaal welzijn. 
 
Voor schendingen t.o.v. mensen: grensoverschrijdend gedrag, respectloos gedrag,.. kan de 
preventieadviseur of een vertrouwenspersonen worden ingeschakeld. De interne preventiedienst is 
bereikbaar op 056/278503 of idpbw@kortrijk.be. Een melding grensoverschrijdend gedrag kan digitaal 
via intranet. Je vindt er ook de gegevens van de vertrouwenspersonen en de externe preventiedienst 
terug.  
 
Voor schendingen t.o.v. middelen (oneigenlijk gebruik werkmiddelen, gevoelige informatie,…) wordt 
de melding gedaan bij de leidinggevende. 
 
De gemelde (vermoedens van) feiten worden discreet onderzocht met voldoende waarborg voor de 
anonimiteit van de melder.  
 
De procedure m.b.t. de schendingen op vlak van psychosociaal welzijn (pesten, geweld, ongewenst 
gedrag en psychische belasting op het werk) wordt beschreven in het arbeidsreglement. 
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Budget en Boekhouding
7 2021_GR_00085 Algemene beleidsrapportering - Jaarrekening 

Stad en OCMW Kortrijk 2020 - Vaststellen
7 - 2021_GR_00085 - Algemene beleidsrapportering - Jaarrekening Stad en OCMW Kortrijk 2020 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening 2020 ter goedkeuring 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening voor 2020 ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Het komt de gemeenteraad toe om haar deel van de jaarrekening over het jaar 2020 vast te stellen. 

Argumentatie
Jaarrekening Stad en OCMW Kortrijk 2020

  Jaarrekening Eindbudget
I. Exploitatiesaldo          26.124.261 21.629.120
 A. Ontvangsten 207.849.256       208.434.276
 B. Uitgaven 181.724.995  186.805.156
II. Investeringssaldo -20.492.006 -20.828.329
 A. Ontvangsten  10.530.787  15.077.626
 B. Uitgaven 31.022.793  35.905.955
III. Financieringssaldo -7.827.364 -9.447.159
 A. Ontvangsten  13.544.584 14.149.095
 B. Uitgaven  21.371.948 23.596.254
 Beschikbaar budgettair resultaat  35.913.052  29.461.793
 AUTOFINANCIERINGSMARGE   7.703.321 2.758.095

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moet deze rekening verstuurd 
worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel directeur in 
het kader van de artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit
Punt 1



38/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De gemeenteraad stelt haar deel van de jaarrekening 2020 vast.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel directeur in het kader van de artikel 177 van 
het Decreet Lokaal Bestuur.

Bijlagen
- Jaarrekening 2020 CBS 25052021 .pdf
- JR2020 volledig overzicht prioritair+niet-prioritair beleid.pdf

8 2021_GR_00086 Algemene beleidsrapportering - Jaarrekening 
Stad en OCMW Kortrijk 2020 - Goedkeuren

8 - 2021_GR_00086 - Algemene beleidsrapportering - Jaarrekening Stad en OCMW Kortrijk 2020 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening 2020 ter goedkeuring 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening voor 2020 ter 
goedkeuring voorgelegd. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde haar deel van de jaarrekening vast. Het komt de 
gemeenteraad toe om het deel van de jaarrekening van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te 
keuren. Door die goedkeuring wordt de jaarrekening in zijn geheel definitief vastgesteld.  

Argumentatie
Jaarrekening Stad en OCMW Kortrijk 2020

  Jaarrekening Eindbudget
I. Exploitatiesaldo          26.124.261 21.629.120
 A. Ontvangsten 207.849.256       208.434.276
 B. Uitgaven 181.724.995  186.805.156
II. Investeringssaldo -20.492.006 -20.828.329
 A. Ontvangsten  10.530.787  15.077.626
 B. Uitgaven 31.022.793  35.905.955
III. Financieringssaldo -7.827.364 -9.447.159
 A. Ontvangsten  13.544.584 14.149.095
 B. Uitgaven  21.371.948 23.596.254
 Beschikbaar budgettair resultaat  35.913.052  29.461.793
 AUTOFINANCIERINGSMARGE   7.703.321 2.758.095

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moet deze rekening verstuurd 
worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel directeur in 
het kader van de artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit
Punt 1
De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening van de raad voor maatschappelijk welzijn goed. 
Door die goedkeuring wordt de jaarrekening in zijn geheel definitief vastgesteld. 

Bijlagen
- Jaarrekening 2020 CBS 25052021 .pdf
- JR2020 volledig overzicht prioritair+niet-prioritair beleid.pdf

9 2021_GR_00090 Kerkfabrieken  - Jaarrekeningen 2020 - 
advies

9 - 2021_GR_00090 - Kerkfabrieken  - Jaarrekeningen 2020 - advies

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt het advies van de gemeenteraad betreffende de jaarrekening 2020 van de 
kerkfabrieken.

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds boekjaar 2015 legt de Stad Kortrijk de jaarrekeningen van de Kerkfabrieken voor advies voor 
aan de Gemeenteraad.

De stad ontving op 28/03/2021 de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken CKB Stad, op 
06/05/2021 deze van CKB Rand, en op 13/05/2021 deze van de Protestantse Kerk.

De stad ontving via de gemeente Kuurne ook de jaarrekening 2020 van Sint Katharina Kuurne, waar 
de gemeenteraad in zitting van 22/04/2021 haar positief advies heeft verleend aan de 
Provinciegouverneur.

Argumentatie
Volgens artikel 54 van het ‘Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten’ stelt de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast 
en dient ze voor 1 maart in bij het centraal kerkbestuur.

Volgens artikel 55 van het Decreet worden de rekeningen jaarlijks voor 1 mei samen bij de 
gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.

Artikel 55 van het Decreet bepaalt verder dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de 
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur en dat bij ontstentenis van het 
versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat 
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op de dag na het indienen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad wordt 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

De stad ontving op 28/03/2021 van CKB Stad de volgende jaarrekeningen 2020:

-          Sint Maarten

-          OLVrouw

-          Sint Rochus

-          Sint Elooi

-          Sint Jan Baptist

-          Sint Elisabeth

-          Heilige Damiaan

-          Pius X

De stad ontving op 06/05/2021 van CKB Rand de volgende jaarrekeningen 2020:

-          Sint Godelieve

-          Sint Audomarus

-          Sint Eutropius

-          Sint Antonius Abt

-          Sint Laurentius

-          Sint Cornelius

-          Sint Amandus

-          Sint Brixius

De stad ontving op 13/05/2021 de jaarrekening 2020 van de Protestantse Kerk.

De vraag tot advies over de jaarrekeningen 2020 van CKB Stad, CKB Rand en de Protestantse kerk 
aan de Gemeenteraad ligt voor. Het advies moet verleend worden aan de Provinciegouverneur tegen:
- 17/05/2021 voor CKB Stad
- 24/06/2021 voor CKB Rand
- 01/07/2021 voor de Protestantse Kerk

De termijn voor advies voor CKB Stad is verlopen, gezien de vroegtijdige indiening door CKB Stad, 
ondanks afspraken met het stadsbestuur qua timing indiening. Het advies zal na goedkeuring 
doorgestuurd worden naar de provinciegouverneur via Religiopoint voor alle dossiers, ook CKB Stad.

De aktename van het positief advies van Gemeente Kuurne inzake jaarrekening 2020 van Sint 
Katharina Kuurne aan de gemeenteraad ligt voor.
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De verklarende nota werd opgenomen als bijlage waarin de cijfers van de jaarrekening 2020 
vergeleken worden met de budgetcijfers.
Uitbetaalde exploitatietoelagen in 2020 van 1.040.134,18 euro t.o.v. 1.071.147,38 euro in 2019 
(daling van 3 %).
Cumul overschot jaarrekening 2020 van 569.985,72 euro t.o.v. 675.804 euro in 2019 (daling van 16 
%).

Uitbetaalde investeringstoelagen in 2020 van 213.379,28 euro tov de voorziene 486.458,00 euro. 
Deze investeringen worden nauw opgevolgd door de stad in het kader van het Kerkenplan.

Deze cijfers worden meegenomen voor opmaak budget 2022 en budgetwijziging 2021.

Juridische grond
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 07/05/2004.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Positief advies te verlenen inzake de jaarrekeningen 2020 van de Kerkfabrieken CKB Stad, CKB Rand 
en de Protestantse Kerk:

- St Maarten
- OLvrouw
- Sint Rochus
- Heilige Eligius ERD
- Sint Jan Baptist
- Sint Elisabeth
- Heilige Damiaan
- Pius X
- Sint Godelieve
- Sint Audomarus
- Sint Eutropius
- Sint Antionus Abt
- Sint Laurentius
- Sint Cornelius
- Sint Amandus
- Sint Brixius
- Protestantse Kerk

Punt 2
Akte te nemen van jaarrekening 2020 van Sint Katharina Kuurne en het positief advies van de 
gemeenteraad van Kuurne.

Bijlagen
- Analyse JR-budget 2020 KF.xlsx
- GR besluit Kuurne St katharina..pdf
- Protestantse Kerk jaarrekening 2020.pdf
- St Cornelius jaarrekening 2020.pdf
- St Katharina jaarrekening 2020.pdf
- CKB Rand Jaarrekeningen 2020 Deel 1.pdf
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- CKB Rand Jaarrekeningen 2020 Deel 2.pdf
- CKB Stad jaarrekeningen 2020 Deel 1.pdf
- CKB Stad Jaarrekeningen 2020 Deel 2.pdf
- verklarende nota jaarrekening kerkfabrieken 2020.docx

Conservatorium
10 2021_GR_00079 Stedelijk Conservatorium  - 

Academiereglement en Huurreglement 
instrumenten - Aanpassingen - Goedkeuren

10 - 2021_GR_00079 - Stedelijk Conservatorium  - Academiereglement en Huurreglement instrumenten - Aanpassingen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Hamers

Beknopte samenvatting
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs is het verplicht dat het 
Stedelijk Conservatorium met ingang 1 september 2018 over een academiereglement beschikt.

Na 3 jaar zijn een aantal aanpassingen aan de orde, aansluitend op het optimaliseren en stroomlijnen 
van de dagelijkse werking.  Er wordt in dit academiereglement tevens verwezen naar het 
huurreglement instrumenten, dat eveneens een update kreeg en ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs, dat in voege gaat vanaf 1 september 2018, verplicht 
iedere school om over een academiereglement te beschikken. In functie van de verdere optimalisatie 
van de werking van het conservatorium wordt een aanpassing aan het academiereglement en het 
huurreglement instrumenten voorgesteld. 

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 voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten en werd goedgekeurd door de gemeenteraad op de 
zitting van 02/07/2018.  Na 3 werkjaren zijn een aantal aanpassingen aan de orde, aansluitend op de 
verdere optimalisatie van de werking van het Conservatorium.  Zo werd ook het huurreglement voor 
instrumenten aangepast en verduidelijkt, mede in deze nota ter goedkeuring voorgelegd.

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 40-41 decreet lokaal bestuur.
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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 en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het academiereglement voorziet in de artikelen 12 en 13 in retributies die doorgestort worden naar de 
stad.

ST/2021/0820-01/7010002/inschrijvingsgelden

ST/2021/0820-01/7050999/huurgelden instrumenten

Besluit
Punt 1
Het hierbij gevoegde aangepaste academiereglement Conservatorium en huurreglement instrumenten 
wordt goedgekeurd.

Punt 2
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
- Bijlage 1 aan de samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur Kortrijk-Youth for music.pdf
- Huurreglement Instrumenten Conservatorium 202105.pdf
- Academiereglement Conservatorium Retributiereglement 202105d.pdf



 

HUURREGLEMENT INSTRUMENTEN CONSERVATORIUM 

 

 

Artikel 1 

De huurprijs voor alle instrumenten, per schooljaar, is bepaald als volgt: 30 EUR gedurende het eerste 

schooljaar, 40 EUR gedurende het tweede schooljaar, 50 EUR vanaf het derde schooljaar, 60 EUR 

vanaf het vierde schooljaar en volgende. 

Artikel 2 

De ontlener verbindt zich ertoe voor 30/11 van het lopend schooljaar, tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs, het huurgeld te vereffenen.  Bij stopzetting van de studie na 30/11 van het lopend 

schooljaar blijft het huurgeld verschuldigd. 

Artikel 3 

Alle kosten van onderhoud van dit instrument, te wijten aan gebruik en slijtage, zijn ten laste van het 

Conservatorium. Ook buitengewone herstelkosten, niet te wijten aan het normaal gebruik van het 

instrument door de ontlener, vallen ten laste van het Conservatorium. 

Bij de teruggave van het instrument moet het vooraf in goede staat bevonden zijn door de leerkracht 

of de directeur, abstractie makend van slijtage door normaal gebruik. 

Artikel 4 

Het instrument wordt uitgeleend tot het einde van het lopend schooljaar. 

Ontlening van hetzelfde instrument vanaf het zevende schooljaar (leerjaar 4.1) en volgende kan 

slechts nadat, op basis van de beschikbare instrumenten, aan de prioritaire noden van de beginnende 

leerlingen werd voldaan. 

Bij niet-verlenging moet het instrument dadelijk, en uiterlijk voor 15/9, worden binnengeleverd. 

Artikel 5 

De directeur kan bij het begin van het schooljaar het instrument voor nazicht laten voorleggen. 

Artikel 6 

Indien schade wordt berokkend aan het instrument, niet te wijten aan normaal en zorgzaam gebruik 

van het instrument, vallen de kosten ten laste van de ontlener.  De directie moet geraadpleegd worden 

in verband met de herstelling. Bij verlies en diefstal wordt de ontlener hiervoor verantwoordelijk 

gesteld. 

Artikel 7 

Indien de leerling zijn studies stopzet, moet de ontlener het instrument dadelijk terugbezorgen.  Het 

duplicaat van het ontleningsformulier wordt hem terug overgemaakt. 

Artikel 8 

Sommige leerlingen kunnen in aanmerking komen om een instrument gratis ter beschikking te krijgen 

via Youth for music. Dit enkel mits voorleggen van een geldig attest uit de lijst in bijlage 1, bij de start 

van elk nieuw schooljaar. 

Tijdens de eerste twee schooljaren zal Youth for Music instaan voor het jaarlijkse huurgeld van het 

instrument.  Voor schooljaar 3 en 4 van deze leerlingen zal het stadsbestuur geen huurgelden 

aanrekenen. 
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Artikel 9 

Het Conservatorium kan instrumenten verhuren aan derden die geen leerling zijn van de school. Dit 

enkel mits aan alle noden van de leerlingen van het Conservatorium werd voldaan. 

Onder derden vallen beroepsmusici en erkende organisaties of verenigingen uit Kortrijk.  

De huurprijs voor alle instrumenten uitgeleend aan derden bedraagt 60 EUR per drie maanden.  
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Academiereglement 
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 §1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur zijnde het 
stadsbestuur van Kortrijk en de leerlingen/ouders van het Stedelijk Conservatorium met 
als administratieve zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.  

 
§2. Het reglement is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders 
van de minderjarige leerlingen. 
 
§3. Het reglement is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op 
maat volgen, met uitzondering van de bepalingen opgenomen in de hoofdstukken 4 
(inschrijvingsgeld en bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie). 
 
§4. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en 
de bijhorende uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing. 

 
Artikel 2 §1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via 

elektronische drager (website, e-mail,…) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de 
ouders van de minderjarige leerlingen. Zij worden schriftelijk of via elektronische drager 
op de hoogte gehouden van de wijzigingen. Het conservatorium vraagt de 
ouders/leerlingen of ze ook een papieren versie van het academiereglement en/of 
eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking voor leerlingen/ouders die dit 
wensen. 
 
§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement 
en het artistiek pedagogisch project van het conservatorium. Dit is een 
inschrijvingsvoorwaarde.  
 
§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de 
leerlingen/ouders zich opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet 
met de wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling niet worden ingeschreven het 
daaropvolgende schooljaar. 

 
Artikel 3 Begrippen 

 
Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder: 
 

1° Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ont-
vangstbewijs of een gecertificeerde elektronische aangetekende zending. 
 

2° Conservatorium: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt 
georganiseerd en dat onder leiding staat van een directeur.  
 

3° Academieraad: Inspraakorgaan in het Stedelijk Conservatorium met leerlingen, 
ouders, personeel, betrokken personen en leden van de lokale gemeenschap 
 

4° Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat 
het schoolbestuur voor het conservatorium en haar werking heeft bepaald. 
 

5° Directeur: De directeur van het Conservatorium of zijn afgevaardigde. 
 

6° Leerling: De persoon die ingeschreven is aan het Conservatorium overeenkomstig 
de reglementaire toelatingsvoorwaarden. 
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7° Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 

minderjarige onder hun bewaring hebben. 
 

8° Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het Conservatorium, 
namelijk het stadsbestuur van Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk; 
 

9° Werkdag: Elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen 
die tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie vallen.  
 
 

Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring  
 

Artikel 4 §1. Leerlingengegevens 
Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan het 
Conservatorium te verstrekken en om het Conservatorium op de hoogte te brengen zodra er 
zich wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen.  
 
§2. Oudercontacten 
Het Conservatorium organiseert twee maal per jaar oudercontacten. De  data worden 
schriftelijk of via elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en het Conservatorium 
kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt 
verwacht dat ze minimaal 1 oudercontact per jaar bijwonen. 
 
§3. Aanwezigheid 
De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd 
is. In het geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt het Conservatorium 
contact op met de ouders. 
 
§4. Specifieke onderwijsbehoeften   
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de 
leerling/ouders aan de directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot 
de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van de leerling. In overleg met de 
leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en welke 
aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. 
 
§5. Taal 
De onderwijstaal van het Conservatorium is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig 
kind aan om Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de 
nodige initiatieven om Nederlands te leren en te gebruiken. 
 
§6. Zelfstudie  
De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen 
nauwgezet op. Deze instructies worden via de agenda aan de leerling en eventueel 
ouders gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie 
rekening houdend met deze instructies. 
 
§7. Leefregels 
Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van het 
Conservatorium na te leven. 
 
§8. Leerloopbaanbegeleiding 
Het Conservatorium geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste 
aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling. 
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Hoofdstuk 3 Inschrijving 
 

Artikel 5 Het schoolbestuur legt het maximaal aantal leerlingen vast dat wordt toegelaten tot een 
opleiding, zijnde de capaciteit zoals bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.  
 

Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste 
instantie op een wachtlijst ingeschreven: 
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van 
hetzelfde domein,  
- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, 
- leerlingen die willen inschrijven voor een instrument, optie of studierichting, waarvan de 
maximumcapaciteit reeds bereikt is. 
 
§2. De leerling kan enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de 
capaciteit nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals 
bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.  
 
§3. De inschrijving van niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet betreffende het 
deeltijds kunstonderwijs, kan worden geweigerd  
 

Artikel 7 Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet de 
leerling/ouders dit expliciet vermelden bij de inschrijving.  
 

Artikel 8 Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te 
kunnen worden voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op 
het ogenblik van zijn inschrijving en uiterlijk op 30 september.  
 

Artikel 9 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals 
bedoeld in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten 
minste de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de 
aanvang van het schooljaar. 

 
Artikel 10 Specialisatie 

§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende 
studierichting specialisatie, maken dit bij de directeur bekend vóór 15 september van dit 
schooljaar.  
 
§2. De leerlingen worden toegelaten tot de kortlopende studierichting specialisatie op 
basis van een selectieproef die in de loop van de maand september wordt 
georganiseerd.  
 

 

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring 

 
Artikel 11 Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld 

 
1° De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste 

documenten om in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld 
zoals bepaald in de onderwijsregelgeving worden jaarlijks voor de start van de 
inschrijvingen bekendgemaakt via de website http://www.kortrijk.be/conservatorium 

2° Een leerling waarvoor het wettelijk vastgelegde inschrijvingsgeld niet tijdig wordt betaald, 
kan niet in het Conservatorium worden ingeschreven, behoudens expliciete toestemming 
van het schoolbestuur in toepassing van artikel 14.  
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Artikel 12 Retributie voor organiseren van DKO  
 
Het schoolbestuur legt een retributie op voor het organiseren van deeltijds 
kunstonderwijs in het Conservatorium aanvangend op 1 september 2018 voor 
onbepaalde duur. De rubrieken en deze tarieven staan vermeld in het Algemeen 
Retributiereglement van de Stad Kortrijk, te vinden op de website van de stad, vermeld 
onder Deeltijds Kunstonderwijs/Conservatorium. 
 

Artikel 13 Andere retributies (bijdrageregeling)  
 
Het schoolbestuur biedt tegen betaling volgende diensten en materialen aan in het kader 
van de opleiding of om de opleiding te verlevendigen.  
De hierna vermelde bedragen zijn indicatief: de meest recente tarieven zijn terug te 
vinden in het retributiereglement van de Stad Kortrijk. 
 
- Huurgeld en verzekering instrument voor instrumenten die mee naar huis genomen 

mogen worden: 
De huurprijs voor alle instrumenten, per schooljaar, is bepaald als volgt: €30 
gedurende het eerste schooljaar, €40 gedurende het tweede schooljaar, €50 vanaf 
het derde schooljaar, €60 vanaf het vierde schooljaar en volgende.  

 
Leerlingen die in aanmerking komen voor ondersteuning op basis van de samenwerking 
tussen de stad Kortrijk/Conservatorium en Youth for music, kunnen genieten van een 
vrijstelling tot betalen van huurgelden voor instrument, op basis van de bepalingen in het 
huurreglement, te raadplegen op de website http://kortrijk.be/conservatorium. 
 
- aangepaste kledij (dans) 
- deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen, 
- deelname aan projecten, 

-  deelname aan feestactiviteiten 
 

Artikel 14 Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen 
te betalen, kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van 
de directeur en in samenspraak met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen 
op de betaling toestaan: spreiding van betaling, uitstel van betaling, gedeeltelijke 
kwijtschelding van betaling.   
 

Artikel 15 Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om 
leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding 
geven tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk.  
 
 

Artikel 16 Reclame en sponsoring 
 
§1. Het schoolbestuur kan voor de werking van het Conservatorium gebruik maken van 
geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te 
bevorderen. 
 
§2. Het Conservatorium zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat 
de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een 
schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij 
name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. 
 
§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en 
onderwijskundige taken en doelstellingen van het Conservatorium; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het Conservatorium niet in het gedrang brengen. 

 
§4. In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
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Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling 

 
Artikel 17 Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra 

zijn inschrijving definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en 
activiteiten van de opleiding waarvoor hij is ingeschreven.  
 

Artikel 18 §1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen 
kan een leerling het Conservatorium voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na 
toestemming van de directeur, het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen 
is ook de toestemming van de ouders vereist. 
 
§2 Minderjarige leerlingen mogen het Conservatorium niet verlaten tijdens de 
lesonderbrekingen.  
 

Artikel 19 Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet het secretariaat van het 
Conservatorium (de directeur, het secretariaat of de leraar) hiervan vooraf en zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht.  
 

Artikel 20 Gewettigde afwezigheid 
 
§1. Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 
 
§2. De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd: 

1° ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 
opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd 
door de ouders/leerling. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn.  
Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende 
kalenderdagen overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring 
van ziekte hebben ingediend. Een medisch attest is eveneens vereist voor een 
afwezigheid tijdens evaluatiemomenten. 

2° een document dat aantoont dat de leerling afwezig was: 
- om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of 

aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont, 
- om een familieraad bij te wonen, 
- om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,  
- omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of 

de jeugdbescherming; 
- om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling te beleven, 
- om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de 

directeur, 
- om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse 

gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, 
- wegens school- of beroepsverplichtingen, 
- omwille van de onbereikbaarheid van het Conservatorium door overmacht; 

3° afwezigheid om persoonlijke redenen: een ondertekende verklaring van de 
leerling/ouders. Deze verklaring wordt ingediend bij de directeur en is hoogstens 
drie keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur 
beslissen om van dit maximum af te wijken, 

4° afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in 
hoofdstuk 16. 

 
Artikel 21 Ongewettigde afwezigheid 

 
§1. Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 
20, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.  
 

§2. Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
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voorschrijven, kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de 
sancties vermeld in hoofdstuk 10. 
 

Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten 

Artikel 22 §1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van het 
schooljaar bekend gemaakt.  
 
§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in uitzonderlijke gevallen wijzigen. Het 
Conservatorium brengt de leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de 
hoogte. 
Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen 
aanleiding zijn om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen. 
 

Artikel 23 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld. 
 

Artikel 24 Toezicht 
 
Het schoolbestuur verzekert voor bepaalde lessen het toezicht gedurende vijftien 
minuten voor het begin van de les tot vijftien minuten na het einde van de les. De 
leerlingen en de ouders gedragen zich daarbij naar de onderrichtingen ter zake. 
Leerlingen wachten op de locatie die door de toezichthouder wordt aangeduid.  Op 
sommige plaatsen is er geen toezicht en is het de taak van de leerkracht om deze rol van 
toezicht op te nemen. 
 

Artikel 25 Lesverplaatsing 
 
Een les kan om individuele artistieke redenen of deelname aan 
professionaliseringsactiviteiten door de leraar worden verplaatst met akkoord van de 
directeur.    
De leerlingen/ouders worden vooraf schriftelijk of elektronisch van elke lesverplaatsing 
op de hoogte gebracht.  
 

Artikel 26 Schorsing van de lessen 
 
§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst 
wegens administratieve en inschrijvingsformaliteiten, pedagogische studiedag, 
facultatieve vakantiedagen of evaluatiemomenten. Deze data worden in het begin van 
het schooljaar bekendgemaakt via de schoolkalender. Deze kalender wordt via 
elektronische drager aan de leerlingen bezorgd en op de website van de school 
geplaatst.  
 
§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep 
worden geschorst wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of 
afwezigheid van de leraar. Het Conservatorium brengt de ouders/leerlingen als volgt op 
de hoogte. 
- Het Conservatorium verwittigt de leerlingen/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk - 

is dit slechts beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het 
verst wonen, 

- De schorsing wordt ad valvas gemeld (ingeval van overmacht: indien mogelijk), 
- Opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is 
- Minderjarige leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar 

als de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven. 
Als ouders hun kinderen naar het Conservatorium brengen, gaan ze na of de leraar al 
dan niet aanwezig is, alvorens hun kinderen achter te laten. 
 

Artikel 27 Agenda  
 
Iedere leerling heeft een agenda. Hierin worden de opdrachten en/of de te kennen 
leerstof en/of de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele 
aanwijzingen voor de studie en eventuele mededelingen. De agenda wordt ook gebruikt 
als communicatiemiddel tussen de leraar en de ouders. De ouders van minderjarige 
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leerlingen ondertekenen telkens de agenda voor kennisneming. 
 

Artikel 28 Kunstmanifestaties 
 
De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare 
voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door het 
Conservatorium worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de 
schoolverzekering. 
 

Artikel 29 Buitenschoolse leeractiviteiten 
 
§1. Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-muros-activiteiten, studie-uitstappen en 
dergelijke) die door het Conservatorium worden georganiseerd, maken deel uit van het 
leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt van de leerlingen verwacht dat zij 
deelnemen aan de buitenschoolse extra-muros-activiteiten die voor hen worden 
georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de 
normale openingsuren van het Conservatorium worden georganiseerd. Indien de 
leerling/ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een van deze verplichte 
activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit vooraf met de directeur. 
 
§2. Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens één week op voorhand aan de 
leerlingen meegedeeld. Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk 
geïnformeerd.  
 
§3. Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan het 
Conservatorium een beroep doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, 
ouders, derden). 
 

Artikel 30 Besmettelijke aandoening 
 
In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een 
besmettelijke aandoening, bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de 
aanwezigheid van de leerling in het Conservatorium een gevaar kan zijn of geweest zijn 
voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval is, doet 
de leerling/ouders melding bij het secretariaat. Het Conservatorium neemt de gepaste 
maatregelen. 
 

Artikel 31 Verzekering 
 
Heeft de leerling een ongeval op het traject van huis naar het Conservatorium of terug, 
dan moet het Conservatorium onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel als 
mogelijk een verzekeringsdossier kan worden opgesteld. 
 

Artikel 32 Werken van leerlingen 
§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op het Conservatorium werden 
gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van het 
Conservatorium.  
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden 
(voorbeeldfunctie) of activiteiten die het Conservatorium naar buiten uit moeten 
vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).  
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
  
§2. Het Conservatorium verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of 
andere manier gebruik wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de 
leerling te vermelden en het recht op eerbied voor deze werken te garanderen.  

 

Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext  
 

Artikel. 33  §1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs een vak geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een 
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alternatieve leercontext, legt zijn vraag ten laatste op 15 september van het betreffende 
schooljaar voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in 
alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is ingevuld. Dit formulier is als bijlage bij 
dit reglement gevoegd.  

§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar.  
 

Artikel 34 §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn 
vervuld: 
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het 
door de inspectie gevalideerde toetsingsinstrument dat als bijlage is gevoegd bij dit 
reglement,  
- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ 
van het schoolbestuur, als bijlage gevoegd bij dit instrument. 
- de directeur oordeelt dat de alternatieve leercontext relevant is voor het verwerven van de 
basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. 
 
§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden 
vastgelegd via het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 

Artikel 35 §1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke 
begeleiding van de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de 
leerling regelmatig feedback en houdt alle relevante informatie beschikbaar voor het 
Conservatorium. Hij mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling inwinnen bij de 
contactpersoon van het Conservatorium.  
 
§2. Het Conservatorium blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. 
De directeur, zijn afgevaardigde en de contactpersoon van het Conservatorium kunnen 
te allen tijde de leerling ter plekke observeren.  
 
§3. Tussen de contactpersoon van het Conservatorium en de verantwoordelijke van de 
leercontext wordt systematisch overleg gepleegd.  
 

Artikel 36 §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve 
leercontext. Hij eerbiedigt de belangen van de alternatieve leercontext. 
 
§2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext 
na evenals de veiligheidsvoorschriften.   
§3. De leefregels van het academiereglement zijn van toepassing in de locaties van de 
alternatieve leercontext. 
 
§4. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische 
mogelijkheden te boven gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de 
directeur. 
 

Artikel 37 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 
 
§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als het Conservatorium 
kunnen te allen tijde de leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. 
De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext meldt dit tevens aan de directeur.  
 

Artikel 38 §1. Het Conservatorium staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke 
van de leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van het 
Conservatorium. 
 
§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten. 
 

Artikel 39 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit 
academiereglement blijven onverkort van toepassing.   
 
§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur 
verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de 
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directeur of de contactpersoon van het Conservatorium. Voor minderjarige leerlingen is 
ook de toestemming van de ouders vereist. 
 
§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan 
door aan de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 
 
§4. De leerling verwittigt zowel het Conservatorium als de alternatieve leercontext in 
geval van afwezigheid en bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan het 
Conservatorium. 
 
§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan 
plaatsvinden, verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk 
indien mogelijk.  

 
Artikel 40 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling 

zodra de leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur 
draagt hierbij geen enkele verantwoordelijkheid. 
 

Artikel 41 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallen) voor wat betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in 
alternatieve leercontext’. 

 
Artikel 42 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van 

en naar of voor de deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext. 
 

Artikel 43 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil 
volgen in de alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel 
met toestemming van de directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in het 
Conservatorium worden gevolgd. 
 

Artikel 44 §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten: 
- bij zware inbreuken tegen de afspraken; 
- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt; 
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is; 
- wanneer de leerling wangedrag vertoont; 
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 
§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext 
te volgen, intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 
 
§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de 
overeenkomst tussen de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet 
voortijdig) ten einde loopt. 
 
§4. De directeur / alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk 
en gemotiveerd bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder 
volgen in het Conservatorium volgens de modaliteiten die de directeur hem meedeelt. 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie 

Artikel 45  §1. Bij de evaluatie van de leerlingen van het Conservatorium wordt bekeken in welke 
mate de competenties zoals omschreven in het leerplan worden behaald. 
Vaardigheidstesten, toonmomenten, opbouw van een portfolio en permanente evaluatie 
vormen de basis van het evaluatiesysteem. Om een zo objectief mogelijk systeem te 
realiseren gebeurt de beoordeling door een jurycommissie bestaande uit vakleerkrachten 
onder supervisie van de directeur.  Op het einde van elke graad wordt de jurycommissie 
uitgebreid met externe vakspecialisten.   

 
§2. Het Conservatorium bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop 
van het schooljaar op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet 
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verloopt, met name over: 
- de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden, 
- de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd, 
- de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de 
evaluatiemomenten en/of –opdrachten. 

 
Bij de evaluatie van de praktijkvakken staat de podiumervaring centraal. Van de 
leerlingen wordt verwacht dat ze deelnemen aan minimum twee jaarlijkse toonmomenten 
per jaar. Een technisch evaluatiemoment en permanente evaluatie vervolledigen het 
evaluatieproces. 
De toonmomenten zijn openbaar toegankelijk. Volwassenen kunnen opteren voor een 
toonmoment achter gesloten deuren.  

 
Voor de cursussen muziekinitiatie en muzikaal culturele vorming in de tweede graad 
gebeurt de evaluatie aan de hand van kennis- en vaardigheidstesten die twee maal per 
jaar worden georganiseerd. Een openbaar toonmoment en permanente evaluatie 
vervolledigen het evaluatieproces. 
 
Voor de cursussen muzikaal culturele vorming in de derde graad, live studio electronics 
en klanklab gebeurt de evaluatie aan de hand van de ontwikkeling van een portfolio met 
werkstukken die gedurende het leerproces worden opgebouwd, afhankelijk van de 
module in combinatie met het evalueren van auditieve vaardigheden. 

 
Voor de cursussen schrijven, muziektheorie en compositie wordt een portfolio met 
werkstukken opgebouwd. Een schriftelijke proef en permanente evaluatie vervolledigen 
het evaluatieproces. 

 
Voor de kortlopende opleiding muziekgeschiedenis gebeurt de evaluatie aan de hand van 
schriftelijke proef tijdens de overgangsjaren. Op het einde van de opleiding wordt een 
werkstuk voorgelegd dat mondeling wordt verdedigd.  
 
§3. Indien een leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid een evaluatiemoment 
en/of-opdracht niet kan volbrengen verwittigt hij de directeur. In dit geval kan een 
alternatief evaluatiemoment voorgesteld worden en de termijn voor het volbrengen van 
een opdracht worden verlengd.  Indien de leerling niet in staat is tijdig het 
evaluatiemoment of de evaluatieopdracht tot een goed einde te brengen kan het 
leertraject worden verlengd. 

 
§4. Het Conservatorium rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de 
leerling/ouders 2 keer per jaar over de leervorderingen van de leerling door middel van 
een competentiegerichte evaluatiefiche. 
 

Artikel 46 Op het einde van het schooljaar beslist een deliberatiecommissie bestaande uit de 
directeur en de betrokken leerkrachten over de toekenning van een bewijs van 
competenties, een bewijs van beroepskwalificatie of een leerbewijs deeltijds 
kunstonderwijs.  Bij de beoordeling wordt afgetoetst in welke mate de competenties 
werden behaald. De beslissing wordt genomen op basis van de resultaten van de 
evaluatiemomenten en vaardigheidstesten en de bespreking van het portfolio.  
Deze resultaten worden uitgedrukt in een cijfer.  
Een beoordeling van het dagelijks werk wordt door de leerkracht gegeven en wordt meer 
in aanmerking genomen bij de bepaling van het eindcijfer.  

 Op het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een rapportkaart met een cijfer op 
honderd, waarbij 

- 60% voldoende is, 
- 70% goed, 
- 80% zeer goed, 
- 90% uitstekend. 

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Leefregels 
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Artikel 47 Algemeen 
 
§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat: 
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt, 
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van het Conservatorium in 

het gedrang brengt, 
- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt, 
- de naam van het Conservatorium of de waardigheid van het personeel aantast, 
- het Conservatorium materiële schade toebrengt. 

 
§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde 
houding aan tegenover het personeel van het Conservatorium en tegenover de andere 
leerlingen. 
 

Artikel 48 Lessen 
§1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. 
 
§2. Tijdens de lessen worden er zonder toestemming geen eigen toestellen gebruikt. Het 
gaat onder andere om mobiele telefoons, muziekdragers en camera’s. 
 
§3. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat 
achter.  

 
Artikel 49 Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne 

§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie wat betreft  
- het dragen van aangepaste kledij,  
- het dragen van beschermkledij,  
- het gebruik van beschermingsmiddelen, 
- het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes,… te 

dragen, 
- het vaststeken van lang haar (in het bijzonder in de studierichting Dans), 
om redenen van veiligheid of hygiëne. 
 
§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle 
opleidingsspecifieke afspraken.  
 
§3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.  

 
Artikel 50 Materiële bezittingen en vandalisme  

 
§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, 
muziekinstrumenten, mobiele telefoon, juwelen…) niet onbeheerd achter. Het 
Conservatorium is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele 
beschadigingen. 
 
§2. De leerlingen laten hun vervoersmiddel achter op de daartoe voorziene plaatsen. 
 
§3. De leerling is ten allen tijde verantwoordelijke voor zijn persoonlijke apparaten en/of 
producten.  
 
§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht 
van de leraar toebrengt aan: 

- lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal van 
de instelling, 

- materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen. 
Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging…) vergoedt, onverminderd de 
tuchtsancties die hem in dit verband kunnen worden opgelegd. 

 
Artikel 51 Gebruik van infrastructuur  

 
§1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met 
respect voor gebouwen, meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten,… 
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Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun 
plaats gezet. 
 
§2. Leerlingen kunnen met toestemming van de directeur een lokaal gebruiken om zich 
in het kader van hun opleiding te vervolmaken.. 
De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en 
andere onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden. 
 

Artikel 52 Uitlening 

 
§1. Na betaling van de retributie vermeld in artikel 13, kunnen aan de leerlingen volgens 
de voorwaarden van het huurreglement instrumenten,  muziekinstrumenten in bruikleen 
worden gegeven en werken van de bibliotheek worden uitgeleend.  
 
§2. De leerling is verantwoordelijk voor het door hem/haar geleende instrument/werk en 
staat in voor de herstel- of vervangingskosten bij schade, behoudens natuurlijke slijtage, 
zoals vermeld in het huurreglement instrumenten. 
 
§3. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het 
geleende instrument. 
 
§4. Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via het Conservatorium. 

 
Artikel 53 Genotsmiddelen 

 
§1. Binnen de lokalen van het Conservatorium, met inbegrip van zowel de gebouwen als 
de speelplaatsen en andere open ruimten is het verboden:  
- te roken, 
- alcohol te gebruiken, 
- drugs te gebruiken, 
- enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in het Conservatorium binnen te 

brengen.  
 

§2. Leerlingen mogen zich niet in het Conservatorium aanbieden onder invloed van 
roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs,…). 
 
§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-
murosactiviteiten. 
 
§3. Het personeel van het Conservatorium houdt regelmatig toezicht op de naleving van 
het rookverbod. Eventuele overtredingen worden onmiddellijk op het secretariaat van de 
school gemeld.   
 
§4. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens 
het orde- en tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit 
academiereglement. Ouders die het rookverbod overtreden, zullen verzocht worden te 
stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 
 
 
 

Artikel 54 Smartphone, tablet, laptop, internet en sociale media 
 
§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van het 
Conservatorium zonder toestemming van het Conservatorium. Overeenkomstig de 
privacywetgeving en het recht op afbeelding mogen er geen beeld- of geluidsopnamen 
van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid 
zonder hun uitdrukkelijke toestemming.  
 
§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst 
die betrekking hebben op het Conservatorium zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming 
voor wordt gegeven door het Conservatorium. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en 
grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling, evenals 
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derden. Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog, Instagram, 
Twitter, YouTube enz. verstaan. Deze oplijsting is niet-limitatief.   

 
§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht 
genomen. Cyberpesten is verboden. 
 
§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in het Conservatorium is 
verboden. 

 
Artikel 55 Initiatieven van leerlingen 

 
§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in het Conservatorium, moeten 
vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.  
 
§2. Een geldomhaling in het Conservatorium door de leerlingen kan slechts gebeuren na 
schriftelijke goedkeuring van de directeur. 
 
§3. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten het 
Conservatorium en daarbij de naam van het Conservatorium willen gebruiken, moeten 
daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen. 
 
§4. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een 
bepaalde leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. 
 
 

Artikel 56 Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag 

 
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend 
gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt het Conservatorium gepaste maatregelen om 
de fysieke en psychische integriteit van de leerlingen te beschermen. 
 

Artikel 57 Auteursrecht 
 
§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 

 
§2. Voor het kopiëren van partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, 
zijn uitgever of een andere rechthebbende.  
 
§3. Bladmuziek mag nooit worden gekopieerd zonder toestemming van de 
rechthebbende. 
 
§4. Het schoolbestuur heeft een licentieovereenkomst afgesloten met de erkende 
beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU. De leerlingen eerbiedigen te allen 
tijde de voorwaarden die voortvloeien uit deze overeenkomst en die schriftelijk of 
elektronisch worden bekendgemaakt.  
 
 

 

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels 

Artikel 58 Ordemaatregelen 
 
§1. Als een (minderjarige) leerling de leefregels schendt, kunnen volgende 
ordemaatregelen worden genomen: 

1° een mondelinge vermaning, 
2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota, 
3° een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, 
4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van 

het Conservatorium – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen 
nota in de agenda, 
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5° een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt aan de ouders 
via een te ondertekenen nota in de agenda, 

6° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de 
leerling, al dan niet samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag 
gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor kennisneming. 

 Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die 
meer aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast.   Zo zal ook een 
meerderjarige leerling de leefregels respecteren en kunnen de nodige maatregelen 
rechtstreeks naar de meerderjarige leerling toe genomen worden. 

 
§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van het 
Conservatorium die toezicht op de leerling uitoefent.  
 
§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 
 

 
Artikel 59 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

 
§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van het 
Conservatorium zodanig schendt dat: 
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt 

belemmerd  – de maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer 
ernstige overtredingen, 

- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van het Conservatorium in 
het gedrang is, 

- zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of 
psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de 
Conservatoriumpopulatie of van personen waarmee de leerling in het kader van leren 
in een alternatieve leercontext in contact komt. 

- zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken, 
- zijn handelingen de naam van het Conservatorium of de waardigheid van het 

personeel aantasten, 
- zijn handelingen het Conservatorium materiële schade toebrengen. 

 
§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs.  

2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
 

§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel 
behandeld. 
 
§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd 
gevolgd. 

 
Artikel 60 Bewarende maatregel: preventieve schorsing 

 
§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de 
leerling preventief schorsen als bewarende maatregel. 
§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het 
schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een 
periode van maximaal veertien opeenvolgende dagen.  
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, 
beslissen om deze periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te 
verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode 
kan worden afgerond. 

 
§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de leerling/ouders 
mondeling/telefonisch én schriftelijk/elektronisch ter kennis gebracht. 
 
§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk. 
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Artikel 61 Tuchtprocedure 

 
§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 

 
§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende 
procedure: 
1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten. 
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op 
elektronische wijze mee aan de leerling/ouders.  
3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak 
inzage hebben in het tuchtdossier.  
4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde 
feiten en de voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek 
plaatsvindt, dit kan ten vroegste vijf werkdagen na verzending van de oproep. De 
leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Van dit 
gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt ondertekend voor 
kennisneming. 
5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de 
tuchtmaatregel die in overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde 
beslissing wordt aangetekend meegedeeld aan de leerling/ouders binnen de vijf 
werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van definitieve uitsluiting vermeldt 
deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het beroep én de 
bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing 
wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 
Artikel 62 Tuchtdossier 

 
§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de 
bewijsvoering ter zake; 
- de reeds genomen ordemaatregelen; 
- het tuchtvoorstel; 
- het advies van de betrokken leerkrachten; 
 

Artikel 63 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
 
§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend 
op de schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een 
gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van 
nietigheid ten minste het voorwerp van het beroep en de feitelijke omschrijving en 
motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen overtuigingsstukken worden 
bijgevoegd.  
 
§2. Het beroep wordt binnen de 15 werkdagen behandeld door het college van 
burgemeester en schepenen dat beslist tot: 
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid; 
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting;  
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting. 
De beslissing wordt uiterlijk na 5 werkdagen schriftelijk ter kennis gebracht aan de 
leerling/ouders. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting 
van rechtswege nietig. 
 
§3. De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting 
niet op. 
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Hoofdstuk 11 Academieraad 

Artikel 64 §1. De academieraad van het conservatorium wordt als volgt samengesteld:  
- 2 leerlingen,  
- 2 betrokken personen,  
- 3 personeelsleden,  
- 4 leden van de lokale gemeenschap, 

  - de directeur.  
 
§2. Een oproep tot kandidaatstelling wordt verspreid via elektronische drager en via de 
website van de school. Kandidaatstelling gebeurt vòòr 15 oktober van het betreffende 
schooljaar.   
Indien er méér leerlingen en betrokken personen kandidaat zijn dan het aantal plaatsen 
wordt een stemronde georganiseerd tussen de kandidaten. Bij een gelijk aantal stemmen 
beslist de directeur.  
Indien er méér personeelsleden kandidaat zijn dan het aantal plaatsen wordt een 
verkiezing georganiseerd. Alle vaste en tijdelijke personeelsleden kunnen hun stem 
uitbrengen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de directeur.  
De leden van de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers van de 
amateurkunstenverenigingen en van de professionele kunstenorganisaties) worden 
voorgesteld op uitnodiging van de directeur.  
 
§3. De namen van de leden van de academieraad worden via de website van het 
Conservatorium bekendgemaakt. 
 
§4. De academieraad adviseert het schoolbestuur over aangelegenheden die hen 
rechtstreeks aanbelangen. Het schoolbestuur vraagt over deze aangelegenheden 
voorafgaand advies aan de academieraad. De academieraad kan hierover ook uit eigen 
beweging schriftelijk advies uitbrengen waarna het schoolbestuur binnen dertig 
kalenderdagen een met redenen omkleed antwoord geeft.  

 

Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens 

 
Artikel 65 §1. Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op 

inzage in en toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder 
de evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de 
directeur van het Conservatorium met een vraag tot inzage van het dossier van de 
leerling.  
 
§2. De leerling/ouders kan een kopie krijgen van deze gegevens.  
 
Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te 
worden behandeld. Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden 
gemaakt en mogen enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de 
leerling. 
 
§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens 
door de leerling of zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de 
toegang tot de gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 

Artikel 66 §1. Het Conservatorium zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor 
de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een 
overeenkomst die het Conservatorium afsluit met verwerkers voor leerplatformen, 
leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer 
 
§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in 
gegevens van leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het 
controlerecht effectief uit te kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, 
transparantie en veiligheid). 
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§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten (OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er 
leerlingengegevens worden meegedeeld. 
 

Artikel 67 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de 
nieuwe academie tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op 
hun verzoek die gegevens hebben ingezien.  
 

  
 
Door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd in zitting van .............................. (en gewijzigd in de 
zitting(en) van ..................................). 
 
 
Algemeen Directeur,        Voorzitter, 
 
 
 
Nathalie Desmet        Helga Kints  
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TOETSINGSINSTRUMENT ALTERNATIEVE LEERCONTEXT 

 
 

 
 
Dit toetsingsinstrument gaat over de selectie van een kwaliteitsvolle leeromgeving in een 
alternatieve leercontext. In een alternatieve leercontext kunnen leerlingen de nodige 
competenties verwerven buiten de schoolmuren. 
 
 
Algemeen 
 

 
1) Bij de selectie van de alternatieve leercontext wordt uitgegaan van het Artistiek 

Pedagogisch Project (APP) van het Conservatorium en het decreet voor het Deeltijds 
Kunstonderwijs (2018). 

2) De repetitieruimte van de alternatieve leercontext dient te voldoen aan de normen 
inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

 
 

 
 
Een kwaliteitsvolle leeromgeving 
 
 

1) Indien de alternatieve leercontext een hafabra-orkest is, dient het orkest bij Vlamo te 
zijn aangesloten.  Het orkest presenteert zich minstens 1x om de vier jaar op de door 
Vlamo of haar provinciaal trefpunt georganiseerde evaluatieconcerten in een relevant 
beheersingsniveau dat ten goede komt aan de opleiding van de leerlingen. Het 
verslag van de evaluatie wordt aan de door het Conservatorium Kortrijk aangestelde 
coach bezorgd.  Ook andere ensembles kunnen zich op deze concerten presenteren 
in de Open Categorie (vb. strijkorkest, accordeonensemble, klarinetensemble, 
jeugdorkest etc.). 
 
Koren, ensembles en gezelschappen die niet aangesloten zijn bij VLAMO dienen een 
dossier in waaruit blijkt dat zij een aantoonbaar, relevant en kwaliteitsvol 
beheersingsniveau nastreven dat ten goede komt aan de opleiding van de leerling. 
Op basis van dit dossier en een werkbezoek beslist de directeur of zijn afgevaardigde 
of het koor, ensemble of gezelschap kan fungeren als alternatieve leercontext. 
 

2) De alternatieve leercontext stelt een mentor aan die de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid op zich neemt. De mentor dient over een relevant 
bekwaamheidsbewijs te beschikken (master in muziek, dans, woord of evenwaardig 
en pedagogisch bekwaamheidsbewijs) of over voldoende relevante ervaring.  In het 
laatste geval beslist de directie van het Conservatorium op basis van een 
aanvraagdossier en gesprek of de voorgestelde mentor over een aantoonbare 
relevante beheersingsgraad, het gegarandeerde artistieke niveau en de 
pedagogische bekwaamheid beschikt.  

 
3) De alternatieve leercontext maakt een jaarplan op in samenwerking met de door het 

Conservatorium Kortrijk aangestelde coach.  Er wordt daarbij rekening gehouden met 
de competenties en leerplandoelen die behaald moeten worden zoals aangegeven in 
het leerplan. 
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4) De alternatieve leercontext organiseert een aantal lestijden dat overeenkomt met het 
aantal lestijden georganiseerd door het Conservatorium Kortrijk.  De alternatieve 
leercontext bezorgt vóór aanvang van het schooljaar de repetitie/lesplanning aan het 
Conservatorium en de leerlingen.  Een aanwezigheid op minimum 2/3 van de 
repetities/lessen is vereist om te kunnen slagen.  De mentor signaleert eventuele 
problemen in verband met aanwezigheid tijdig aan de coach.  
 
 

Kwaliteitsbewaking van het leerproces 
 
 

1) De evaluatie van de leerlingen in de alternatieve leercontext gebeurt conform  het 
academiereglement van de school. 
 

2) De coach van het Conservatorium komt minstens 1x per trimester op bezoek tijdens 
de repetitie.   
 

3) De alternatieve leercontext organiseert minimum twee toonmomenten.  Dit kan bij 
voorbeeld een concert of uitvoering zijn of een open repetitie met doorloop van de 
ingestudeerde werken of het programma aan het eind van de repetitie. 

 
4) De mentor houdt een aanwezigheidslijst bij en helpt de leerling(en) waar nodig.  Er 

wordt verslag gedaan van de evolutie van het leerproces van elke leerling aan de 
coach alternatieve leercontext van het Conservatorium Kortrijk. 
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Overeenkomst leren in alternatieve leercontext DKO 
 
 
Deze overeenkomst is niet van toepassing op een arbeidscontext. Indien de leerling in gelijkaardige omstandigheden activiteiten 
verricht zoals iemand die binnen de alternatieve leercontext hiervoor wordt bezoldigd (vb. werknemer in een bedrijf, dirigent,…), 
dan gelden bijkomende regels uit onder andere de welzijnswetgeving. 

 
 
Tussen de volgende partijen wordt overeengekomen wat volgt: 
 
1. Het stadsbestuur van Kortrijk, vertegenwoordigd door ….………………………………, 

burgemeester en Nathalie Desmet, algemeen directeur, in uitvoering van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen1 van ………………(datum), 

hierna ‘het schoolbestuur’ genaamd 
en 
 
2. ……………………………………………….……………….…… (naam alternatieve leercontext) met 

als officieel adres ……………………..………………………………………………………..             

(adres), vertegenwoordigd door …………………………………………….. (naam), 

…………………….. (functie),  

hierna ‘de alternatieve leercontext’ genaamd 

 

Artikel 1 
 

Deze overeenkomst regelt de verantwoordelijkheden tussen de alternatieve leercontext en het 
schoolbestuur in het geval een leerling van het Stedelijk Conservatorium een vak geheel of 
gedeeltelijk volgt in de alternatieve leercontext in toepassing van de onderwijsregelgeving. 

 
Artikel 2 

 
Een leerling kan een vak enkel in de alternatieve leercontext volgen met uitdrukkelijk akkoord van 
zowel de alternatieve leercontext als de directeur van het Conservatorium. Dit akkoord wordt 
gegeven via het  formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 

Artikel 3 

 
§1. De alternatieve leercontext duidt een inhoudelijk verantwoordelijke aan, hierna ‘verantwoordelijke 
van de leercontext’, genaamd. De naam en contactgegevens worden via het formulier ‘Leren in 
alternatieve leercontext’ kenbaar gemaakt.  
 
§2. Binnen het Conservatorium wordt een contactpersoon aangeduid, hierna ‘contactpersoon van 
het Conservatorium’ genaamd. De naam en contactgegevens worden via het formulier ‘Leren in 
alternatieve leercontext’ kenbaar gemaakt.  
 
Artikel 4  
 
§1. De verantwoordelijke van de leercontext bewaakt de kwaliteit van de leeromgeving en engageert 
zich om te blijven voldoen aan de criteria die in het toetsingsinstrument van het Conservatorium 
worden gehanteerd als kwaliteitstoets. 
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§2. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding van 
de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig 
feedback en is op artistiek-pedagogisch vlak aanspreekpunt voor de contactpersoon van het 
Conservatorium. In samenspraak met de contactpersoon van het Conservatorium houdt hij alle 
relevante informatie beschikbaar. Hij mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerling inwinnen bij 
de contactpersoon van het Conservatorium.  

 

§3. Het Conservatorium is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, 
zijn afgevaardigde en de contactpersoon van het Conservatorium kunnen te allen tijde de leerling ter 
plekke observeren. De alternatieve leercontext verleent hen vrije toegang teneinde de activiteiten 
van de leerling op te volgen en te bespreken.  

 
§4. Tussen de contactpersoon van het Conservatorium en de verantwoordelijke van de leercontext 
wordt systematisch overleg gepleegd.  
 
§5. Het Conservatorium staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de 
leercontext verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van het Conservatorium. 
 
 
Artikel 5  
 
§1. De aan- en afwezigheid van de leerling worden binnen de alternatieve leercontext opgevolgd en 
in samenspraak aan de contactpersoon van het Conservatorium doorgegeven. Ingeval van 
afwezigheid verwittigt de leerling zowel het Conservatorium als de alternatieve leercontext en 
bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan het Conservatorium. 

 

§2. De verantwoordelijke van de leercontext ziet erop toe dat een leerling die te laat komt, de reden 
daarvan aan hem doorgeeft. 

 

§3. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. 
Dit kan enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de 
contactpersoon van het Conservatorium. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de 
ouders vereist. 
 

§4. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
dient de verantwoordelijke van de leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk te verwittigen 
indien mogelijk. Hij meldt dit ook aan de directeur. 
 

Artikel 6 

 
§1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 

 
§2. De verantwoordelijke van de leercontext ziet erop toe dat de leerling de voorschriften eigen aan 
de alternatieve leercontext naleeft.  

 
§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te 
boven gaan of die strijdig zijn met deze overeenkomst. 

 
§4. Zowel de verantwoordelijke van de leercontext als het Conservatorium kunnen te allen tijde de 
leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de 
leercontext meldt dit tevens aan de contactpersoon van het Conservatorium. 
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Artikel 7  

Kosten verbonden aan het deelnemen van de leerling aan de activiteiten van de alternatieve 
leercontext kunnen niet verhaald worden op het Conservatorium of het schoolbestuur. 
 

Artikel 8 

§1. De alternatieve leercontext erkent aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften te voldoen 
inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, o.a. op het vlak van de brandveiligheid. 

 

§2. De alternatieve leercontext stelt de leerling het nodige materiaal en materieel ter beschikking 
volgens de regels die worden gehanteerd ten aanzien van de andere leden. 

 

Artikel 9 

§1. Het schoolbestuur staat in voor de verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) van 
de leerling via de schoolpolis. 

Beschikt de alternatieve leercontext zelf over een dergelijke of andere relevante verzekering, dan 
brengt ze de directeur hiervan in kennis. De alternatieve leercontext en het Conservatorium verlenen 
elkaar en de leerling op eenvoudig verzoek inzage in de relevante verzekeringspolissen. 
 

§2. De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de 
leerling de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen 
enkele verantwoordelijkheid. 

 
Artikel 10 

Wanneer zich een ongeval of een ernstig feit voordoet met een leerling, neemt de alternatieve 
leercontext onmiddellijk alle nodige maatregelen en verwittigt desgevallend de ouders van de 
betrokken leerling. De verantwoordelijke van de leercontext stelt de directeur zo spoedig mogelijk in 
kennis van het ongeval of ernstig feit. 
 
Artikel 11 
 
§1. De verantwoordelijke van de leercontext gedraagt zich in de omgang met de leerlingen, de 
ouders van de leerlingen en het Conservatorium op correcte wijze.  
Hij verleent aan de leerlingen/ouders de nodige informatie en samenwerking. Hij respecteert in zijn 
omgang met de leerling de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de 
mens en van het kind in het bijzonder. 
 
§2. De verantwoordelijke van de leercontext geeft blijk van een individuele bekommernis voor de 
leerling, moedigt de persoonlijke en collectieve inspanningen van de leerling aan en zet zich in voor 
het welzijn van de leerling. 
 
Artikel 12 
 
De partijen leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving. Dit betekent onder 
andere dat de partijen geen leerlingengegevens zullen meedelen aan derden, tenzij voor de 
toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling. 
 
Artikel 13 
 
§1. Deze overeenkomst wordt afgesloten met ingang van 1 september tot 31 augustus van elk 
schooljaar.  
De overeenkomst kan telkens worden verlengd met één schooljaar na uitdrukkelijke instemming van 
de betrokken partijen. 
 
§2. De alternatieve leercontext kan deze afsprakenovereenkomst eenzijdig verbreken: 

- bij zware inbreuken van het Conservatorium tegen deze afsprakenovereenkomst; 
- wanneer deze overeenkomst de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 
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§3. Het college van burgemeester en schepenen kan deze afsprakenovereenkomst eenzijdig 
verbreken: 

- bij zware inbreuken van de alternatieve leercontext tegen deze afsprakenovereenkomst; 
- wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 

 
§4. Een eenzijdige verbreking is slechts geldig indien ze schriftelijk en gemotiveerd gebeurt.  
 
§5. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer:  

- de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is wegens overmacht in de alternatieve 
leercontext.  

- de alternatieve leercontext niet langer voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het 
toetsingsinstrument. 

De partijen brengen elkaar van de relevante gegevens hieromtrent op de hoogte. 
 
§6. Deze overeenkomst kan om andere redenen voortijdig worden beëindigd indien het 
Conservatorium en de alternatieve leercontext hierover een consensus bereiken en nadat ze 
desgevallend de leerling(en) hebben gehoord. 
 
Artikel 14 
 
§1. De alternatieve leercontext kan beslissen een leerling niet langer toe te laten: 

- bij zware inbreuken tegen de afspraken; 
- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt; 
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is; 
- wanneer de leerling wangedrag vertoont; 
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert.  

 
§2. De directeur kan de toestemming om het vak te volgen in de alternatieve leercontext intrekken 
wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 
 
§3. Een leerling/ouders die gedurende de afgesproken periode het vak niet langer wil volgen in de 
alternatieve leercontext, legt het stopzetten ervan ter bespreking voor aan de directeur.  
 
§4. Elke stopzetting moet schriftelijk en gemotiveerd worden betekend aan de partijen. 
 
Artikel 15 
 
De partijen verbinden er zich toe dat zaken die niet geregeld zijn, zullen worden opgelost op een 
wijze die het goede verloop en het nut van het leren in de alternatieve leercontext ten goede komt.  
 
 

 Ondertekening 
 
Aldus in tweevoud opgesteld en goedgekeurd door de twee partijen die erkennen elk een afschrift 
van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 
 
Opgemaakt te Kortrijk op ………………. (datum) 
 
Namens het gemeentebestuur/stadsbestuur van Kortrijk.  

 
 
 
Nathalie Desmet ……………………………………… 
Algemeen directeur                                                                       Burgemeester  
 
 
 
Namens …………………………………………………………………… (naam alternatieve leercontext)  
(handtekening) 
 
………………………………... (naam) 

………………………………... (functie) 
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Formulier ‘Leren in een alternatieve leercontext’ 
 
Dit formulier is niet van toepassing op een arbeidscontext. Indien de leerling in gelijkaardige omstandigheden activiteiten verricht 
zoals iemand die binnen de alternatieve leercontext hiervoor wordt bezoldigd (vb. werknemer in een bedrijf, dirigent,…), dan 
gelden bijkomende regels uit onder andere de welzijnswetgeving! 

 
 

School Conservatorium Kortrijk, Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk 

Instellingsnummer : 50385 

Schoolbestuur : Stadsbestuur Kortrijk, Grote Markt, 54, 8500 Kortrijk 

 

 

DEEL I: In te vullen door de leerling en de alternatieve leercontext 

 
Leerling 
 

Naam en voornaam  

Geboortedatum  

Adres  

Telefoon  

GSM  

Email  

 
Vak waarvoor de aanvraag wordt ingediend 
 

Vak, optie, 
studierichting 

 

Graad en leerjaar  

(Instrument)  

Periode O Volledig schooljaar  

O Van …………… tot …………… 

Volume O Volledig vak  

O ……… uur per week van het vak 
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Alternatieve leercontext waar de leerling het vak wil volgen 
 

Naam  

Officieel adres/zetel  

Statuut O Vzw 
O Feitelijke vereniging 
O Andere, namelijk: 
…………………………………………………………. 

Vertegenwoordiger 
van de alternatieve 
leercontext 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Persoon die binnen 
de alternatieve 
leercontext  fungeert 
als inhoudelijk 
verantwoordelijke 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Opdracht van de 
leerling2  

 

Dag van de 
leeractiviteiten 

 

Tijdstip van de 
leeractiviteiten 

Van ……….. uur tot ………….. uur 

Adres van de 
leeractiviteiten 

 

Voor akkoord 

(naam, datum en 
handtekening van de 
vertegenwoordiger 
van de alternatieve 
leercontext) 

 

 

Vul deze tabel aan met andere gegevens die relevant zijn voor het eigen toetsingsinstrument (vb. 
gegevens ivm. dirigent,…). 
 

  

 
2 Bijvoorbeeld: spelend lid, specifieke taken,…  
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DEEL II: Beslissing van de directeur - in te vullen door de academie 

 

De alternatieve leercontext beantwoordt aan het toetsingsinstrument zoals gevalideerd 
door de inspectie op datum van …………………………. 

O JA – vastgesteld bij collegebesluit van ………………………. (datum) 
O NEEN3, motivering: …………………………………………….. 

Datum waarop met de alternatieve leercontext de overeenkomst ‘Leren in alternatieve 
leercontext’ is afgesloten4: …………………………………. 

Personeelslid van de 
academie om als 
‘contactpersoon van de 
academie’ in te staan 
voor de inhoudelijke 
opvolging  

(naam, datum en 
handtekening van de 
contactpersoon) 

 

Contactpersoon van de 
academie 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Beslissing directeur 

O AKKOORD 
O NIET AKKOORD 

Motivering in geval van niet akkoord5 

 

 

 

Datum 

Handtekening en naam directeur 

 

 

 
  

 
3 In dat geval kan geen akkoord worden gegeven. 
4 Indien de overeenkomst nog niet is afgesloten, moet dit gebeuren vooraleer de directeur zijn akkoord geeft (zie ook FAQ 

Leren in alternatieve leercontext - stappenplan).  
5 Motiveer waarom de leeractiviteiten niet relevant zijn voor het leerproces of toon aan dat de tijdsinvestering en 

studiebelasting te laag zijn ten opzichte van het vak in de academie.  
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Ik verklaar kennis te hebben genomen van de beslissing van de directeur.  
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen van het academiereglement met 
betrekking tot het leren in een alternatieve leercontext.  
 
Datum: …………………………. 
 
 
 
 
(Handtekening leerling/ouder) 
 
Naam van leerling/ouder: …………………………………………… 
 

 
Opgemaakt in viervoud: 

- 1 exemplaar voor de leerling 
- 1 exemplaar voor de alternatieve leercontext 
- 1 exemplaar voor de directeur 
- 1 exemplaar voor de contactpersoon van de academie 
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Raadscommissie 2
Wout Maddens

Juridische zaken en immobiliën
11 2021_GR_00080 Immobiliën (2020/002) - Ruil 352m² grond 

gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - 
Goedkeuren

11 - 2021_GR_00080 - Immobiliën (2020/002) - Ruil 352m² grond gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De Stad wil vanuit de Stijn Streuvelslaan een toegang naar het Tinekesbos realiseren. Hiervoor werd 
er met de eigenaars van de woning gelegen Stijn Streuvelslaan nr. 11 te K.-Heule overeengekomen 
om de vereiste grond te ruilen tegen evenveel stadsgrond gelegen aan de andere kant van het 
perceel. Deze ruil grond tegen grond werd opgenomen in een ontwerp van akte opgemaakt door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de realisatie van het BPA "Stijn Streuvelslaan" heeft de Stad diverse percelen aangekocht.

In 2016 werd er een ruil grond tegen grond gerealiseerd om een betere perceelsconfiguratie van de 
eigendommen van de eigenaars van de woning gelegen Stijn Streuvelslaan nr. 11 te bekomen. Deze 
ruil van 393m² grond werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 04 juli 2016, punt 13. 
De akte werd verleden op 12 september 2016.

Thans wil de Stad vanuit de Stijn Streuvelslaan een toegang realiseren naar het Tinekesbos die op de 
achterliggende stadsgronden is/wordt aangelegd. Met dezelfde eigenaars kon er een nieuw akkoord 
worden bereikt om opnieuw 352m² grond tegen grond te ruilen. 

Deze toegangsweg zou ook dienst kunnen doen als garagestraat voor de aangelanden van de Zeger 
van Heulestraat. Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid, Omgevingsbeleid, Ruimtelijke 
Planning en Mobiliteit heeft hieromtrent gesprekken gevoerd en een akkoord bekomen over de 
verdeling van de kosten met de betreffende aangelanden. Dit zal het voorwerp uitmaken van een 
apart dossier.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief KB/ABB 2019/3 d.d. 03 mei 2019 over de transacties 
van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen 
belang of dat de kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut 
nastreeft, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden. 

Hier betreft het een realisatie van een toegangsweg naar een openbaar bos (ook dienstig als 
garagestraat voor de aangelanden wonende Zeger van Heulestraat). In ruil wordt er door de Stad een 
even groot stuk stadsgrond afgestaan aan de aanpalende.

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er wordt grond tegen grond geruild. Geen uitgave en geen inkomst voor de Stad.

De Stad neemt wel de opmetings- en aktekosten ten laste. De opmetingskosten ten bedrage van 
€423,50 (bestelbon 2020/13350) zijn reeds betaald en de aktekosten werden via een provisiefactuur 
van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid betaald.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de ruil van 352m² grond tegen evenveel grond gelegen Stijn Streuvelslaan te 
Kortrijk - Heule tussen de B.V.B.A. DM PROJECTS en de stad Kortrijk voor de realisatie van een 
toegangsweg naar de achterliggende stadsgronden en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte ruil, dat terug te vinden is als formele bijlage bij dit besluit.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Beslissing gemeenteraad + akte.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerp van akte ruil.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen
12 2021_GR_00088 2020/00914 - Bouwen van 3 

meergezinswoningen met ondergrondse 
parking, zaak van de wegen - Goedkeuren

12 - 2021_GR_00088 - 2020/00914 - Bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking, zaak van de wegen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
In het kader van het realiseren van een nieuwe woonontwikkeling werd een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking en 
omgevingsaanleg.  

De omgevingsvergunningsaanvraag werd door Imroder Construct ingediend bij de stad. In functie van 
de te doorlopen procedure wordt de gemeenteraad gevraagd uitspraak te doen over de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen:

 Het aanpassen van de bestaande rooilijn
 De aanleg van een voetpad ter hoogte van de projectzone
 De nodige grondoverdracht

Beschrijving
Aanleiding en context
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De omgevingsvergunningsaanvraag betreft de bouw van 44 woongelegenheden in 3 bouwvolumes 
met ondergrondse parking en bijhorende omgevingsaanleg. De woonontwikkeling is gesitueerd op een 
afgebakende zone van 0,7ha grenzend aan het breedste gedeelte van de reservatiestrook van de 
N50c ter hoogte van de Bozestraat. 

Omwille van de aanleg van een voetpad, wordt de bestaande rooilijn aangepast.

De interne ontsluitingsweg en de collectieve groenzone (0,7ha) blijft privaat.

Zaak van de wegen

De vergunningsaanvraag werd ingediend door Imroder Construct, waarbij het College van 
Burgemeester en Schepenen de vergunningverlenende overheid is.

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwproject moet de gemeenteraad 
bovendien een beslissing nemen over de wijzigingen aan het openbaar domein.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteraad, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouwen met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad 
kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele 
vergunning opneemt.

Openbaar onderzoek

Gelet op de integratie van de beslissing omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing of verbreding van 
een gemeenteweg in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 
handelingen, diende geen afzonderlijk openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

Overeenkomstig de criteria van artikel 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moest de aanvraag ikv de omgevingsvergunning openbaar gemaakt worden 
van 15/12/2020 tot 13/01/2021.

 

Resultaat: er werden 382 bezwaren ingediend, waarvan 8 persoonlijke bezwaren.

 

De bezwaren ontwikkelen samengevat volgende argumenten: 

Mobiliteit

 Het project zal zorgen voor extra verkeer in de Bozestraat en de fietsveiligheid en -comfort in 
het gedrang brengen

 De in- en uitrijbewegingen op de Bozestraat ten gevolge van dit project zal filevorming 
veroorzaken in de Bozestraat

 onvoldoende parkeermogelijkheden in de omliggende straten met zoekverkeer tot gevolg

 

Beleid en goede ruimtelijke ordening 
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 de bebouwing is strijdig met de principes van de ‘betonstop’, het klimaatplan, het ruimtepact 
en onthardingsprojecten van de stad 
 (oa. “stoppen met ruimtebeslag en inzet op de bouwshift”, “meer ruimte voor water in een 
klimaatrobuuste omgeving”)

 Er wordt in Heule te weinig ruimte voorzien voor groene ruimte. De omgeving van de 
Heulebeek kan niet als openbaar en toegankelijk groen aanzien worden, aangezien dit 
overstromingsgebied is

 Heule wordt stelselmatig verder verkaveld en bebouwd. De leefbaarheid komt in het gedrang
 De voorziene compensaties voor de ontwikkelaar zijn te hoog
 de voorgestelde bebouwing past niet in de residentiele omgeving. Waarom geen 

grondgebonden woningen
 er is geen nood aan extra woongelegenheden 

 

Hinderaspecten

 de privacy van de aanpalende woningen komt in het gedrang door de bouwhoogte (9,75m) 
en de uitpandige terrassen aan de zijde Blauwpoort.

 De aanplant van bomen zal pas na x-aantal jaar (eens volgroeid) voor een zekere filtering van 
inkijk zorgen

 De aanplant van hoogstammige bomen zal voor zonlichtafname en schaduwvorming zorgen. 
Bladverlies zal zorgen voor verstopte dakgoten en vervuild regenwater

 Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage zal ondergrondse wateraders droogleggen
 Aantasting van het uitzicht en open gevoel vanuit de tuin (Leiaarde, Molenstraat)
 Omwille van veiligheidsredenen is het voorzien van een extra doorgang tussen het park en de 

garages (Hospitaalkouter) niet wenselijk

 

Inspraak en participatie

 de buurtbewoners hebben onvoldoende inspraak gekregen, tijdens het online infomoment 
was geen mogelijkheid voor het stellen van vragen of om in debat te gaan met de 
ontwikkelaar

 er is geen draagvlak voor bijkomende bebouwing
 de ontwikkelaar krijgt een RUP op maat 
 de door de stad aangeleverde informatie over de invulling van het N50 park (parkgebied en 

openbaar groen) is niet objectief en onduidelijk. In de communicatie van de stad wordt steeds 
een groen ideaalbeeld naar voor geschoven. Dit strook niet met de werkelijkheid

 

Beoordeling van de aspecten met betrekking tot de zaak van de wegen: 

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de 
gemeenteweg, over de eventuele opname in het openbaar domein en de verenigbaarheid met de 
doelstellingen en principes van het decreet gemeentewegen en kan dus geen uitspraak doen over 
bezwaren die heir geen rechtstreeks verband mee houden. Anders oordelen zou een 
bevoegdheidsoverschrijding betekenen.

De bezwaren mbt beleid en geode ruimtelijke ordening, hinderaspecten en inspraak en participatie 
handelen niet over de zaak van de wegen en worden door het College van Burgemeester en 
schepenen behandeld in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. 



79/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De bezwaren met betrekking tot mobiliteit werden als volgt beoordeeld:  

-             Het bijkomende autoverkeer afkomstig van dit project zal verkeerstechnisch geen grote 
impact hebben op de verkeersafwikkeling en -veiligheid van de omliggende straten. Daarnaast worden 
in het project inspanningen geleverd om het fietsgebruik te stimuleren, gelet op de ligging van het 
project langs de toekomstige fietsverbinding tussen het Astridpark en het speeldomein De Warande.

-             Zowel de Molenstraat als de N50c zijn opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk. In kader van de studie ‘Fiets- en Groenstructuur Kortrijk Noord’, die in de eerste 
helft van 2021 van start gaat, zullen deze fietsverbindingen verder uitgewerkt worden. Aan de 
vlotheid en veiligheid van deze verbindingen zal veel aandacht besteed worden, waarbij niet enkel de 
kruisingen maar ook de flankerende maatregelen in de betrokken straten (bv. de Bozestraat) 
onderzocht worden (bv. circulatiewijzigingen). Bovendien wordt ernaar gestreefd om de 
fietsverbindingen maximaal te ontvlechten (niet gemengd met autoverkeer). Deze ambities zijn ook al 
terug te vinden in de ‘Toekomstvisie Fietsnetwerk Kortrijk’. Via de verkeerscirculatie zal ook de functie 
van hoger gecategoriseerde lokale wegen herbekeken worden, uiteraard binnen een ruimer 
mobiliteitsnetwerk.

-             Op heden vormt de Hospitaalkouter al een verbinding tussen de Molenstraat en de 
Bozestraat. Het woonproject aan de Bozestraat zal met de wagen enkel toegankelijk zijn via de 
Bozestraat en dus niet bereikbaar zijn met de wagen via de Leiaarde. Via het tracé van de N50c 
ontstaat er een aparte en veilige fietsverbinding tussen Molenstraat en Bozestraat, als onderdeel van 
een ruimer en bovenlokaal fietsnetwerk.

-             In de ondergrondse parking worden 55 parkeerplaatsen voorzien, bovengronds zijn nog 
eens 6 parkeerplaatsen voor bezoekers opgenomen. Met een totaal van 61 parkeerplaatsen voldoet 
het project aan de algemene stedenbouwkundige verordening (p.45) van stad Kortrijk inzake vereiste 
autostaanplaatsen per woongelegenheid : ‘Voor een meergezinswoning met minstens 5 woningen: 
1,33 autostaanplaatsen en 1,33 fietsstaanplaatsen per woongelegenheid’.

-             Gezien de ligging van de woonontwikkeling langs de beoogde fietsverbinding en de 
rechtstreekse aansluiting daarop, wordt met het project maximaal ingezet op fietsgebruik. Zo worden 
in het project 89 gedeelde fietsenstallingen voorzien, naast een individuele berging per 
woongelegenheid, waardoor ruimschoots voldaan wordt aan de vereiste 1,33 fietsstaanplaatsen per 
woongelegenheid (Algemene stedenbouwkundige verordening).

Adviezen

Gelet op de integratie van de beslissing omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing of verbreding van 
een gemeenteweg in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 
handelingen, dienden geen afzonderlijk adviezen opgevraagd te worden. 

Onderstaande adviezen werden in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag opgevraagd: 

 kortrijk - projecten - beheer publieke ruimte
 kortrijk - omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit
 kortrijk - communicatie en recht
 kortrijk - parko.

 

 hulpverleningszone fluvia - brandpreventie@hvzfluvia.be.
 telenet - omgevingsloket telenet.
 proximus - proximus.
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 agentschap wegen en verkeer - awv - district kortrijk.
 vlaamse milieumaatschappij - watertoets@vmm.be.

 

Beoordeling van de aspecten met betrekking tot de zaak van de wegen: 

De adviezen worden door het College van Burgemeester en Schepenen en/of de Gewestelijk 
Omgevingsambtenaar geëvalueerd in het kader van de omgevingsvergunning.

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de 
gemeenteweg, over de eventuele opname in het openbaar domein en de verenigbaarheid met de 
doelstellingen en principes van het decreet gemeentewegen en kan dus geen uitspraak doen over 
aspecten die hier geen rechtstreeks verband mee houden. Anders oordelen zou een 
bevoegdheidsoverschrijding betekenen.

 Het advies van kortrijk - projecten - beheer publieke ruimte afgeleverd op 
27/01/2021 is volledig gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van kortrijk - omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit 
afgeleverd op 19/01/2021 is gedeeltelijk gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 

Hemelwaterverordening

De bestaande gracht langs de Bozestraat wordt  ter hoogte van de projectzone gedempt. Het is niet 
duidelijk hoe deze gracht afwatert en of er nog een connectie nodig is met de te behouden gracht. De 
afwatering moet sowieso gegarandeerd blijven. Het moet verder worden uitgeklaard of de gracht al 
dan niet op hun perceel omgeleid moet worden naar de Wadi.

Volgens onze gegevens watert een gedeelte van de straat af richting de gracht waar nu een voetpad 
wordt voorzien. Deze moet gegarandeerd blijven, desnoods moet er een extra waterontvanger 
worden geplaatst in de Bozestraat. 

 Volgens het terreinprofiel plan zijn de wadi’s te scherp aangelegd, deze moeten naar onderhoud toe 
meer worden uitgevlakt. Verder ligt de wadi aan de kant van de Bozestraat te dicht tegen het 
voetpad; de talud mag pas beginnen op 1,5m afstand van het voetpad.

 Daar op de gelijkvloers appartementen hergebruik wordt toegepast (toilet, wasmachine en 
dienstkraan) mag er meer verharde oppervlakte in mindering worden gebracht voor de uitbouw van 
de infiltratievoorziening. Op basis van de toekomende verharding en het dagelijkse hergebruik moet 
de wadi aan de kant van de Bozestraat minimaal 15.000L aan bergingscapaciteit bezitten en de Wadi 
aan de kant van Leiaarde minimaal 12000L. 

Hierdoor zullen  de wadi’s   minder scherp kunnen aangelegd worden naar onderhoud toe.

 Ter hoogte van Leiaarde mag de DWA afvoerleiding niet rechtstreeks aansluiten op de DWA 
inspectieput  ikv verstopping. Deze moet steeds aangesloten worden op de buis.

 Voor de werken op openbaar domein (dempen gracht, rioolaansluitingen, aanleg voetpad,...) moeten 
duidelijke afspraken worden gemaakt met de dienst beheer. Normaal worden deze werken op 
openbaar domein uitgevoerd door Stad Kortrijk op kosten van de aanvrager, tenzij hiervan kan 
afgeweken worden en de werken gebeuren conform het standaardbestek 250 en onder toezicht van 
de dienst beheer. 
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 Om het water absorberend vermogen van de daktuin sterk te verhogen moeten er tussen het 
filterdoek en de substraatlaag vochthoudende matten worden geplaatst.

 Mobiliteit

Fietsparkeren: Voor de bewoners moet  een afsluitbare en overdekte fietsenstalling voorzien worden 
(cfr eerder advies). Deze kan bijvoorbeeld in de strook waar nu de fietsvoorzieningen voor bezoekers 
zijn ingetekend. De huidige fietsenstalling voor de bewoners ter hoogte van de centrale 
meergezinswoning volstaat hiervoor niet. 

Opgelet met het gebruik van wielklemmen als fietsenstalling. De fietsen kunnen hier niet diefstalveilig 
aan vastgemaakt worden en de klemmen beschadigen de wielen. Bij voorkeur het type U-vormig 
nietje hiervoor te gebruiken. 

 Breedte wandel-/fietspad als aansluiting met toekomstige fietssnelweg en groenstructuur in 
reservatiestrook: minimum 2m50 (medegebruik fietsers en voetgangers die elkaar kruisen). Bij 
voorkeur 3m breedte. Suggestie om een ander materiaal dan kasseien te gebruiken als 
fietspad/wandelpad. Kasseien zijn zeer oncomfortabel in gebruik voor fietsers, kinderen, wandelaars, 
anders validen,… Indien toch kasseien bij voorkeur kiezen voor vlak gezaagde kasseien en smalle 
opgevulde voeg. 

 Ter hoogte van het centrale gebouw wordt aandacht gevraagd voor het vormen van spontane 
olifantenpaden tussen de steenstrips (overdekte fietsenstalling) en de 2 toegangen tot het gebouw, 
aan de noordzijde. Door verharding langs de gevel te voorzien, bv. het doortrekken van de steenstrip, 
kan dit vermeden worden.

 Omgevingsbeleid

De site waarop de aanvraag betrekking heeft maakt deel uit van een gebied waarvoor momenteel het 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Park N50 wordt opgemaakt. Dit RUP bevindt zich in de 
startfase. Alle plannen en documenten kunnen geraadpleegd worden via www.kortrijk.be/ParkN50. In 
de starnota van het RUP Park N50 wordt op de locatie waar de aanvraag zich situeert de mogelijkheid 
een woonontwikkeling te realiseren onderschreven. Deze locatie biedt de mogelijkheid een 
ontwikkeling als kwalitatieve afwerking ten aanzien van de beoogde fiets- en groenstructuur in de 
reservatiestrook van de N50c te realiseren. De aanvraag heeft geen impact op de doelstellingen van 
het RUP.

 De aanvraag voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de principeovereenkomst tussen de 
ontwikkelaar en de stad Kortrijk. Deze principeovereenkomst behelst de verwerving en ontwikkeling 
van de gronden tussen de Molenstraat en de Heulebeekvallei. Middels deze voorwaarden wordt een 
goede integratie van de woonontwikkeling beoogd. De inplanting, de afstand tot de perceelgrens, de 
oriëntatie, de bouwhoogte en de blinde gevel aan de westzijde van de gebouwen zijn conform de 
voorwaarden. De omgevingsaanleg zorgt voor een landschappelijke inbedding van het project t.a.v. 
de beoogde fiets- en groenstructuur en de aanpalende woonpercelen. 

Voorwaarden: 

1. Afwatering van de straat en de te behouden gracht moet gegarandeerd blijven. Dit moet 
verder worden onderzocht.

2. Taluds wadi moeten meer worden uitgevlakt.
3. Op basis van de toekomende verharding en het dagelijkse hergebruik moet de wadi aan de 

kant van de Bozestraat minimaal 15.000L aan bergingscapaciteit bezitten en de Wadi aan de 
kant van Leiaarde minimaal 12.000L. 
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4. De DWA afvoerleiding niet rechtstreeks aansluiten op de DWA inspectieput ter hoogte van 
Leiaarde.

5. Voor de werken op openbaar domein (dempen gracht, rioolaansluitingen, aanleg voetpad,...) 
moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met beheer. 

6. Voor de bewoners moet  een afsluitbare en overdekte fietsenstalling voorzien worden.
7. Bij voorkeur het type U-vormig nietje ipv wielklem te gebruiken als fietsstalling.
8. Suggestie om een ander materiaal dan kasseien te gebruiken als fietspad/wandelpad. 

Kasseien zijn zeer oncomfortabel in gebruik voor fietsers, kinderen, wandelaars, anders 
validen.

9. Breedte wandel-/fietspad moet minimum 2,50m zijn, bij voorkeur 3m.
10. Langs de gevel van het centrale gebouw, tussen steenstrips en toegang, de steenstrips 

doortrekken om olifantenpaden te vermijden.

 

 Het advies van kortrijk - communicatie en recht afgeleverd op 30/03/2021 is  geen 
advies vereist.  

Indien overeenkomst/aktes opgemaakt dienen te worden gelieve het dossier dan over te maken aan 
de juridische dienst.

 

 Het advies van hulpverleningszone fluvia - brandpreventie@hvzfluvia.be afgeleverd 
op 30/12/2020 is vooorwaardelijk gunstig. 

 Het advies van telenet - omgevingsloket telenet afgeleverd op 07/01/2021 is 
voorwaardelijk gunstig. 

 Het advies van proximus - proximus werd niet tijdig aangeleverd
 Het advies van agentschap wegen en verkeer - awv - district kortrijk afgeleverd op 

07/01/2021 is geen advies vereist. 
 Het advies van vlaamse milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 

11/12/2020 is  geen advies vereist. 
 Het advies van kortrijk - parko afgeleverd op 01/03/2021 is geen advies vereist. 

Argumentatie
Bespreking project 

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen:

 Het aanpassen van de bestaande rooilijnen
 De aanleg van een voetpad ter hoogte van de projectzone
 De nodige grondoverdracht

Conform het decreet op de gemeentewegen moet onderzocht worden welke rol de 
voorgestelde aanpassing van de gemeenteweg kan spelen in de uitbouw van een veilig 
wegennet op lokaal niveau en de herwaardering en bescherming van een fijnmazig 
netwerk van trage wegen op recreatief en functioneel vlak.

Voorliggende zaak van de wegen beoogt de plaatselijke aanleg van een voetpad langsheen een nieuw 
te bouwen woonontwikkeling. Dit voetpad draagt bij aan de veiligheid voor fietsers en zal op termijn 
aansluiting kunnen maken op het park N50 en de (trage) verbindingen die hierin gerealiseerd zullen 
worden.
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Naast een toetsing aan deze algemene doelstelling uit het decreet betreffende de gemeentewegen, 
moet iedere vraag tot het wijzigen van gemeentewegen ook beoordeeld worden aan de hand van 
onderstaande principes:

 Wijzigingen aan gemeentewegen staan steeds ten dienste van het algemeen belang

De aanleg van een voetpad zal een meerwaarde betekenen voor de ontsluiting van het project. Het 
doortrekken van het bestaande voetpad sluit aan bij de reeds aanwezige aanleg in de directe 
omgeving, waardoor een veilige doorgang voor voetgangers gegarandeerd wordt. Dit komt de 
beleving en leesbaarheid van de omgeving ten goede.  

 Een wijziging aan een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende gemotiveerd 
wordt

In functie van de ontsluiting van het voorste bouwblok en om de veiligheid van voetgangers/bewoners 
te garanderen geniet het de voorkeur de rooilijn zoals voorgesteld beperkt aan te passen. De rooilijn 
wordt 2,3m verlegd en de strook grond zal overgedragen worden naar de stad.

Het betreft een zeer plaatselijke ingreep die geen negatieve impact zal hebben op het functioneren 
van de omliggende wegenis en infrastructuur.

 De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen worden in acht 
genomen

De in voorliggende aanvraag geplande wegenwerken omvatten de aanleg van een voetpad met een 
breedte van 2,3m. Dit voetpad sluit ten westen aan op het bestaande voetpad (Hospitaalkouter 1) en 
zorgt zodoende voor een doorlopend voetpad ter hoogte van het project, wat de toegankelijkheid van 
de omgeving voor voetgangers ten goede komt. De eventuele doortrekking in oostelijke zijde 
(Blauwpoort 2) zal onderzocht en/of aangelegd worden bij de inrichting van Park N50.

De zone wordt aangelegd met betonstraatstenen en voorzien van de nodige borduren en een greppel. 
Om dit voetpad (en het project) te realiseren wordt de bestaande gracht langs de Bozestraat 
gedempt. Uit het advies van team planning & openbaar domein blijkt echter dat het niet duidelijk is 
hoe deze gracht afwatert en of er nog een connectie nodig is met het te behouden deel van de 
gracht. De afwatering moet sowieso gegarandeerd blijven, desnoods moet er een extra 
waterontvanger worden geplaatst.

 Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief

De bouwplaats ligt op ruime afstand van de gemeentegrenzen en heeft bijgevolg geen 
gemeentegrensoverschrijdend belang.

 Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in 
het gedrang te brengen

Het begin- en eindpunt van de gemeenteweg blijft ongewijzigd, ook de functie van de gemeenteweg 
als ontsluitingsweg blijft behouden. De voorgestelde wijziging heeft dan ook geen negatieve gevolgen 
voor het functioneren van het wegennetwerk.

Grondoverdrachten en beheer

De gronden waarop de werken uitgevoerd zullen worden op vandaag in private handen.
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Daarnaast dient een gebruikelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen de Stad en de bouwheer 
omtrent de uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van 
de netten van één of meerdere nutsmaatschappijen.

Juridische grond
Het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit 

Het decreet gemeentewegen

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van het decreet gemeentewegen

Besluit
Punt 1
De aangepassing van de rooilijn zoals voorgesteld in de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking goed te keuren

Het opgemaakte rooilijnplan integraal deel te laten uitmaken van dit besluit. 

Punt 2
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
bouwen van 3 meergezinswoningen met ondergrondse parking, zoals voorgesteld op de 
bijhorende plannen goed te keuren, mits het stipt naleven van de voorwaarden zoals opgelegd in het 
advies van Kortrijk - omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit: 

1. Afwatering van de straat en de te behouden gracht moet gegarandeerd blijven. Dit moet 
verder worden onderzocht.

2. Voor de werken op openbaar domein (dempen gracht, rioolaansluitingen, aanleg voetpad,...) 
moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met kortrijk - projecten - beheer publieke 
ruimte

De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit. De uitvoeringsplannen dienen 
rekening te houden met de opgelegde voorwaarden.

Punt 3
Lasten: 

 Voor de aanvang van de werken een gebruikelijke overeenkomst tussen de Stad en de 
bouwheer op te maken, omtrent de uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur 
en eventuele uitbreidingen van de netten van één of meerdere nutsmaatschappijen.

 Voor de aanvang van de werken dient er contact genomen te worden met de minder 
hindercoördinator van de stad om afspraken te maken omtrent innames openbaar domein, 
werfroutes en hinderbeperkende maatregelen.

Bijlagen
- BA_1100A_Addendum_b26_beschrijvende nota (3).pdf
- BA_1100A_D_N_Rooilijnenplan (1).pdf
- BA_1100A_I_N_130_Inplantingsplan (5).pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
In het kader van het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein werd een omgevingsvergunning 
aangevraagd.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd door Hercull bv ingediend bij de stad. In functie van de te 
doorlopen procedure wordt de gemeenteraad gevraagd uitspraak te doen over de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen:

 De gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 23

Beschrijving
Aanleiding en context
De omgevingsvergunningsaanvraag betreft de reconversie van de site van het voormalig 
politiekantoor en de herontwikkeling van de site naar een bedrijvensite met KMO-units. De werken 
omvatten het slopen van de bestaande bebouwing en verharding en de bouw van 
bedrijfsverzamelgebouwen en de bijhorende omgevingsaanleg.

Op de site is momenteel nog een ingeschreven voetweg aanwezig. Vooraleer de 
omgevingsvergunning kan verleend worden is het noodzakelijk de buurtweg gedeeltelijk af te 
schaffen.

Zaak van de wegen

De vergunningsaanvraag werd ingediend door Hercull bv, waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen de vergunningverlenende overheid is.

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwproject moet de gemeenteraad 
bovendien een beslissing nemen over de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg. Hoewel deze 
voetweg in de feiten niet zichtbaar is op de site, geniet deze omwille van de opname in de 'Atlas der 
Buurtwegen' een bijzondere juridische bescherming. In principe betreft het een publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid van doorgang.
Zolang het perceel getroffen is door dit gedeelte van de voetweg, bestaat er geen juridische basis om 
een omgevingsvergunning te verlenen.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad 
kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele 
vergunning opneemt.

Openbaar onderzoek
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Gelet op de integratie van de beslissing omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing of verbreding van 
een gemeenteweg in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 
handelingen, diende geen afzonderlijk openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

Overeenkomstig de criteria van artikel 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moest de aanvraag ikv de omgevingsvergunning openbaar gemaakt worden 
van 22/01/2021 t.e.m. 20/02/2021.

Resultaat: er werden 0 bezwaren ingediend. 

Adviezen

Gelet op de integratie van de beslissing omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing of verbreding van 
een gemeenteweg in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige 
handelingen, dienden geen afzonderlijk adviezen opgevraagd te worden. 

Onderstaande adviezen werden in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag opgevraagd: 

 kortrijk - projecten - beheer publieke ruimte
 kortrijk - omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit
 Kortrijk – ondernemen en hoger onderwijs
 kortrijk - communicatie en recht
 kortrijk - parko. 

 hulpverleningszone fluvia - brandpreventie@hvzfluvia.be.
 agentschap wegen en verkeer - awv - district kortrijk.
 agentschap voor natuur en bos - adviezen en vergunningen oost- en west-vlaanderen; west-

vlaanderen
 provincie west-vlaanderen - provinciale dienst waterlopen.

 

Beoordeling van de aspecten met betrekking tot de zaak van de wegen: 

De adviezen worden door het College van Burgemeester en Schepenen en/of de Gewestelijk 
Omgevingsambtenaar geëvalueerd in het kader van de omgevingsvergunning.

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de 
gemeenteweg, over de eventuele opname in het openbaar domein en de verenigbaarheid met de 
doelstellingen en principes van het decreet gemeentewegen en kan dus geen uitspraak doen over 
aspecten die hier geen rechtstreeks verband mee houden. Anders oordelen zou een 
bevoegdheidsoverschrijding betekenen.

 Het advies van kortrijk - projecten - beheer publieke ruimte afgeleverd op 
17/03/2021 is volledig gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van kortrijk - omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit 
afgeleverd op 14/03/2021 is gedeeltelijk gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van kortrijk - ondernemen en hoger onderwijs afgeleverd op 20/01/2021 is 
volledig gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van kortrijk - communicatie en recht afgeleverd op 30/03/2021 is  geen 
advies vereist. 

 Het advies van hulpverleningszone fluvia - brandpreventie@hvzfluvia.be afgeleverd 
op 09/02/2021 is voorwaardelijk gunstig. Dit advies wordt gevolgd
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 Het advies van agentschap wegen en verkeer - awv - district kortrijk afgeleverd op 
01/04/2021 is volledig gunstig. Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van agentschap voor natuur en bos - adviezen en vergunningen oost- en 
west-vlaanderen; west-vlaanderen afgeleverd op 19/02/2021 is volledig gunstig. Dit 
advies wordt gevolgd

 Het advies van provincie west-vlaanderen - provinciale dienst waterlopen afgeleverd 
op 11/03/2021 is volledig gunstig. Dit advies wordt gevolgd

Argumentatie
Bespreking project 

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen:

 De gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 23

Conform het decreet op de gemeentewegen moet onderzocht worden welke rol de 
voorgestelde aanpassing van de gemeenteweg kan spelen in de uitbouw van een veilig 
wegennet op lokaal niveau en de herwaardering en bescherming van een fijnmazig 
netwerk van trage wegen op recreatief en functioneel vlak.

De voetweg 23 volgt voor een gedeelte het traject van de gemeenteweg Brandelweg. Vervolgens 
loopt de voetweg over private gronden tot aan de Baliestraat. Het deel van de officiële voetweg dat de 
verbinding maakt tussen de Brandelweg en de Baliestraat is vandaag niet meer toegankelijk, noch 
zichtbaar op terrein.

Langs het talud van de R8 bestaat een informeel pad, dat recent opgenomen werd in de 
mountainbikeroute. Het pad ligt deels op openbaar domein, deels op private grond. Het pad loopt 
vanaf de Brandelweg tot onder het viaduct van de R8. Via de tunnel onder de R8 kan men ook de 
insteek Engelse Wandeling bereiken.

Naast een toetsing aan deze algemene doelstelling uit het decreet betreffende de gemeentewegen, 
moet iedere vraag tot het wijzigen van gemeentewegen ook beoordeeld worden aan de hand van 
onderstaande principes:

 Wijzigingen aan gemeentewegen staan steeds ten dienste van het algemeen belang

De bestaande wegenis in de omgeving en de bestaande informele wegen maken het behoud of het 
verleggen van de voetweg overbodig. Het bestaande pad aan de voet van het talud van de R8 blijft 
behouden. De wegenis die aangelegd zal worden ikv het bedrijventerrein blijft privaat.

Er blijkt bijgevolg geen maatschappelijke meerwaarde om het ingeschreven tracé opnieuw open te 
stellen. Het is dan ook zowel ruimtelijk als qua gebruik evident het tracé van de voetweg ter hoogte 
van het projectgebied af te schaffen. 

 Een wijziging aan een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende gemotiveerd 
wordt

Naar aanleiding van de opmaak van het RUP Doenaertstraat werd reeds beslist over te gaan tot 
afschaffing van buurtweg 23. Dit diende via een afzonderlijke procedure te gebeuren maar werd nooit 
gefinaliseerd. Voorliggend besluit tot afschaffing betreft bijgevolg beslist beleid.

 De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen worden in acht 
genomen
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Het betreft een zeer plaatselijke ingreep die geen negatieve impact zal hebben op het functioneren 
van de omliggende wegenis en infrastructuur.

Aangezien de voetweg reeds geruime tijd in onbruik geraakt is, heeft dit geen impact op de ontsluiting 
van de omliggende percelen en/of functies.

 Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief

De bouwplaats ligt op ruime afstand van de gemeentegrenzen en heeft bijgevolg geen 
gemeentegrensoverschrijdend belang.

 Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in 
het gedrang te brengen

Het begin- en eindpunt van de bestaande in gebruik zijnde gemeentewegen blijft ongewijzigd, ook de 
functie van de gemeentewegen blijft behouden. De voorgestelde afschaffing heeft dan ook geen 
negatieve gevolgen voor het functioneren van het wegennetwerk.

Juridische grond
Het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorend besluit

Het decreet gemeentewegen

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van het decreet gemeentewegen

Besluit
Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het Ontwikkelen van een Lokaal Bedrijventerrein, met name de gedeeltelijke afschaffing 
van voetweg nr 23 goed te keuren.

De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit. 

Bijlagen
- nota Baliestraat_22092020.pdf
- 4950819 3_afschaffing buurtweg_Kortrijk_tcle-plot.pdf
- 4950819 4_rooilijnplan_Kortrijk_tcle-plot.pdf

14 2021_GR_00094 Tijdelijke verlenging opheffing moratorium - 
Tijdelijke opheffing van het moratorium op 
studentenkamers – verlenging - Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Fien Vermeulen

Beknopte samenvatting
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In zitting van 12/10/2020 keurde de gemeenteraad de tijdelijke opheffing van het moratorium op 
bijkomende studentenhuisvesting, zoals ingevoerd bij gemeenteraadszitting van 14 oktober 2013, 
goed.

De tijdelijke opheffing werd goedgekeurd voor de duur van één academiejaar, van 12 oktober 2020 
t.e.m. 30 juni 2021. Aan de tijdelijke opheffing werd een evaluatie gekoppeld.

Deze evaluatie toont aan dat het aantal bijkomend vergunde of aangevraagde studentenkamers 
eerder beperkt is, het aantal studentenkamers dat over een uitbatingsvergunning beschikt niet is 
toegenomen, en het aantal studenten gestaag blijft toenemen. Dit leidt tot een theoretische 
bijkomende behoefte aan studentenhuisvesting van circa 2.186 studentenkamers. Daarvan zijn 
momenteel 303 kamers vergund of in aanvraag. Indien deze kamers allemaal vergund en gerealiseerd 
worden, resteert een behoefte van 1.883 kamers.

Om die reden stellen we voor de tijdelijke opheffing van het moratorium met een jaar te verlengen tot 
30 juni 2022 om vervolgens opnieuw te evalueren. De modaliteiten en randvoorwaarden die bij de 
opheffing van het moratorium werden bepaald, blijven overeind.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 12/10/2020 keurde de gemeenteraad de tijdelijke opheffing van het moratorium op 
bijkomende studentenhuisvesting, zoals ingevoerd bij gemeenteraadszitting van 14 oktober 2013, 
goed.

De tijdelijke opheffing werd goedgekeurd voor de duur van één academiejaar, van 12 oktober 2020 
t.e.m. 30 juni 2021. Aan de tijdelijke opheffing werd een evaluatie gekoppeld. Hierbij moeten 
minstens volgende elementen in aanmerking genomen worden:

 Het aantal studentenkamers waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd.
 Het aantal studentenkamers waarvoor een uitbatingsvergunning werd verleend.
 De evolutie van de studentenaantallen binnen de Hoger Onderwijsinstellingen die in Kortrijk
 actief zijn. 

Dit levert volgende resultaten.

Omgevingsvergunningen

Tijdens de te evalueren periode werden 249 studentenkamers vergund:

 Lekkerbeetstraat: 77 studentenkamers
 B. Vercruysselaan: 172 studentenkamers

Een aantal projecten zijn op vandaag (31/05/2021) in aanvraag, voor een totaal van 54 bijkomende 
studentenkamers:

 Graaf de Smet de Naeyerlaan – Meensesteenweg: 3 studentenkamers
 Zandstraat: 7 kamers
 Zandstraat: 14 kamers
 ’t Hoge: 17 bijkomende kamers
 Wandelweg: 13 kamers
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Indien al deze projecten vergund worden met het aantal aangevraagde kamers, kan een totaal van 
303 bijkomende vergunde studentenkamers gerealiseerd worden.

Uitbatingsvergunningen

Kortrijk telt momenteel 2.439 studentenkamers. Dit aantal ligt lager dan het aantal erkende 
studentenkamers vorig jaar. De oorzaak daarvan is tweeërlei:

 Een uitbatingsvergunning voor nieuwe kamers wordt pas verleend eens hiervoor een 
conformiteitsattest werd afgeleverd. Daarvoor moeten de kamers eerst gerealiseerd en 
gecontroleerd worden. De nieuw vergunde kamers beschikken dus nog niet over een 
uitbatingsvergunning en zijn daardoor ook nog niet merkbaar in deze cijfers.

 De stad heeft het afgelopen jaar ingezet op de administratieve controle van studentenkamers, 
waardoor een correctie van het aantal beschikbare studentenkamers kon gebeuren.

 

Evolutie van de studentenaantallen

De tabel die bij de opheffing van het moratorium werd gebruikt, kan intussen aangevuld worden met 
het aantal ingeschreven studenten (met een minimum van 27 studiepunten) voor het academiejaar 
2020/21. Erasmus studenten werden niet meegenomen in deze telling.

Er wordt opnieuw een stijging vastgesteld ten opzichte van vorige jaren.

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
HOWEST 2.472 2.488 2.429 2.612 3.082 3.024
UGENT CAMPUS 
KORTRIJK

576 568 585 525 460 382

KULAK 1.481 1.326 1.339 1.205 1.420 1.601
VIVES 5.819 6.231 5.681 6.992 9.516 10.464
       
TOTAAL 10.348 10.613 10.034 11.334 14.478 15.471
  +2,6% -5,5% +13% +27,7% +6,9%

 

Argumentatie
Verlenging opheffing moratorium

Bovenstaande evaluatie toont volgende evoluties ten opzichte van het referentiemoment oktober 2020 
(opheffing van het moratorium):

 Het aantal bijkomend vergunde of aangevraagde studentenkamers is eerder beperkt.
 Het aantal studentenkamers dat over een uitbatingsvergunning beschikt is niet toegenomen, 

voor de nieuw aangevraagde kamers werd nog geen uitbatingsvergunning bekomen.
 Het aantal studenten blijft gestaag toenemen.
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Met meer dan 15.000 studenten zet Kortrijk zich steeds meer op de kaart als studentenstad.  De 
meest optimistische prognoses gaan uit van een groei van +/- 6.5% per jaar, dit betekent bijna 
18.500 studenten in het academiejaar 2022/23. De verdere uitbouw van de onderwijsinstellingen op 
de lokale campussen in Kortrijk alsook de creatie van enkele niche richtingen die een internationaal 
studentenpubliek mét huisvestingsbehoefte aantrekken, liggen daar aan de basis.

Aangezien tussen een aanvraag tot omgevingsvergunning en de uiteindelijke oplevering van een 
studentenhuis gemakkelijk een periode van 2 jaar verstrijkt, zou de huidige opheffing van het 
moratorium ertoe moeten leiden dat men de behoefte van over 2 jaar kan dekken. Indien we uitgaan 
van een voorzichtige inschatting van het percentage kotstudenten (kotratio) van 25% leidt dit tot een 
totale behoefte van 4.625 studentenkamers.

Momenteel telt Kortrijk 2.439 erkende studentenkamers. De theoretische bijkomende behoefte aan 
studentenhuisvesting bedraagt op termijn nog steeds circa 2.186 studentenkamers. 

Daarvan zijn momenteel 303 kamers vergund of in aanvraag. Indien deze kamers allemaal vergund en 
gerealiseerd worden, resteert een behoefte van 1.883 kamers.

Om die reden stellen we voor de tijdelijke opheffing van het moratorium met een jaar te verlengen tot 
30 juni 2022 om vervolgens opnieuw te evalueren.  

 

Randvoorwaarden en modaliteiten

De randvoorwaarden en modaliteiten die bij de opheffing van het moratorium werden bepaald, blijven 
overeind.

Volgende stedenbouwkundige criteria worden bij de behandeling van aanvragen in aanmerking 
genomen:

 Nieuwe studentenhuisvesting zal enkel kunnen binnen de deelgemeente Kortrijk (postcode 
8500) of op de campussen van Hoger Onderwijsinstellingen.

 De Woningtypetoets (respecteren typologie in de onmiddellijke omgeving) en de Algemene 
Stedenbouwkundige Verordening (waaronder de bescherming van te behouden 
eengezinswoningen, de minimale kwaliteitsvereisten, enz.) zijn van toepassing op alle 
aanvragen tot studentenhuisvesting ten einde de schaal en het karakter van de onmiddellijke 
omgeving te vrijwaren.

 Aanvragen die worden ingediend na 30 juni 2022 worden niet voor vergunning in aanmerking 
genomen.

 Als uitzondering op voorgaand zijn:

1. een fout van een administratieve overheid met als gevolg de noodzaak tot herindiening buiten 
termijn;

2. een aangepast concept, nadat een eerdere omgevingsvergunning initieel door het college van 
burgemeester en schepenen werd verleend, maar nadien resulteerde in een weigering (door 
beslissing van de Deputatie of ten gevolge van een arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen).

De uitzondering geldt gedurende een periode van 4 maanden nadat de eindbeslissing door de 
bevoegde overheid werd genomen, waarbij maximaal het aantal kamers dat initieel, tijdens de 
opheffing van het moratorium, werd aangevraagd kan worden heraangevraagd en eventueel vergund.



92/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bij de opheffing van het moratorium werden bovendien een aantal aanpassingen aan de Algemene 
Politieverordening gesuggereerd. Deze situeerden zich op twee niveaus.

 Enerzijds ging het over de vereiste om voor middelgrote (20 tot 100 kamers) en grote 
entiteiten (meer dan 100 kamers) een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een 
onderwijsinstelling, waarbij de onderwijsinstelling de preferentiële partner is voor het invullen 
van de kamers. De exploitant kan nog steeds zelf studenten aanbrengen. Door de 
responsabiliserende werking van de onderwijspartner zou gepoogd worden om de creatie van 
een structureel overaanbod te vermijden.

 Anderzijds ging het over kwaliteitsgaranties inzake onderhoud en beheer van de 
studentenkamers.

De vereiste tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst blijkt in de praktijk voor 
onzekerheid te zorgen, zowel aan de kant van de onderwijsinstellingen die geen volledig zicht hebben 
op vraag en aanbod van het aantal studentenkamers, als aan de zijde van de uitbater, voor wie de 
mogelijkheid tot het bekomen van een uitbatingsvergunning afhankelijk wordt gemaakt van een derde 
partij. Deze vereiste betekent geen meerwaarde binnen het proces. Daarom zal deze niet opgenomen 
worden in de Algemene Politieverordening.

De stad neemt zelf haar rol op tot het monitoren van het aantal kamers en studenten, en zal op 
regelmatige tijdstippen de situatie evalueren om te oordelen of bijkomende maatregelen nodig zijn om 
een overaanbod te vermijden.

De voorwaarden met betrekking tot onderhoud en beheer van de studentenkamers zijn wel relevant 
en zullen mee opgenomen worden bij de volgende aanpassing van de politieverordening. Concreet 
gaat het dan over de volgende bepalingen:

 Bij “kleine entiteiten” (tot 20 kamers) en “middelgrote entiteiten” (van 20 tot 100 kamers): De 
uitbater is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden inzake afvalbeheer en onderhoud 
van de buitenschil ten einde hinder ten aanzien van de omwonenden te beperken. Dit houdt 
in dat afvalopstapeling, verwaarlozing van de buitengevel, een potentiële sanctie voor de 
uitbater betekent (ook al zouden de entiteiten individuele eigenaars hebben).

 Bij “grote entiteiten” (meer dan 100 kamers): Er dient een regelmatige (halftijds aanwezige) 
conciërge of studentenbegeleider aanwezig te zijn. Dezelfde voorwaarden als bij kleine en 
middelgrote entiteiten gelden hier eveneens.

 De verhuur van de entiteiten binnen eenzelfde studentenhuis, ongeacht de 
eigendomsstructuur inzake de individuele kamers, wordt georganiseerd door één persoon of 
instantie.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Het moratorium op bijkomende studentenhuisvesting, zoals ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing 
van 14 oktober 2013, werd tijdelijk opgeheven van 12 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Deze 
opheffing wordt verlengd tot en met 30 juni 2022, waarbij volgende principes nog steeds in 
aanmerking worden genomen: 

 Nieuwe studentenhuisvesting zal enkel kunnen binnen de deelgemeente Kortrijk (postcode 
8500) of op de campussen van Hoger Onderwijsinstellingen.

 De Woningtypetoets (respecteren typologie in de onmiddellijke omgeving) en de Algemene 
Stedenbouwkundige Verordening (waaronder de bescherming van te behouden 
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eengezinswoningen, de minimale kwaliteitsvereisten, enz.) zijn van toepassing op alle 
aanvragen tot studentenhuisvesting ten einde de schaal en het karakter van de onmiddellijke 
omgeving te vrijwaren.

 Aanvragen die worden ingediend na 30 juni 2022 worden niet voor vergunning in aanmerking 
genomen, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen.

 

Na het verstrijken van de voormelde termijn wordt het moratorium opnieuw van kracht onder dezelfde 
modaliteiten als bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013, met dien verstande dat 
in volgende gevallen een uitzondering op de uiterlijke indieningsdatum van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning wordt toegestaan:

 Aanvragen waarbij ten gevolge van een fout door een administratieve overheid een 
herindiening van de aanvraag na 30 juni 2022 zich opdringt.

 Aanvragen waar door het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning 
werd afgeleverd, maar na administratief en/of jurisdictioneel beroep een weigeringsbeslissing 
is tussengekomen.

In voorkomende gevallen kan de aanvrager een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning indienen 
binnen een termijn van 4 maanden nadat de eindbeslissing van de bevoegde overheid is 
tussengekomen, waarbij maximaal het aantal kamers dat initieel, tijdens de opheffing van het 
moratorium, werd aangevraagd kan worden heraangevraagd en eventueel vergund.

Punt 2
Voorafgaand aan 30 juni 2022 volgt een evaluatie van het aanbod aan studentenkamers en de 
eventuele noodzaak tot bijkomende maatregelen.

Hierbij worden minstens volgende elementen in aanmerking genomen:

 Het aantal studentenkamers waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd.
 Het aantal studentenkamers waarvoor een uitbatingsvergunning werd verleend.
 De evolutie van de studentenaantallen binnen de Hoger Onderwijsinstellingen die in Kortrijk 

actief zijn.

Bert Herrewyn

Kinderen en Jongeren  - Ajko
15 2021_GR_00093 Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 

Jaarverslag en jaarrekening 2020 - 
Goedkeuren

15 - 2021_GR_00093 - Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaarverslag en jaarrekening 2020 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de vzw AjKo - Kortrijks 
Jeugdwelzijnswerk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw AjKo heeft, in 2020 
werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze opdracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat van € 34.603,83 
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De Algemene Vergadering van vzw AjKo keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goed op 20 
mei 2021. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen

1. Jaarrekening

De Algemene Vergadering van de vzw AjKo keurt de jaarrekening 2020 goed op 20 mei 2021.
De jaarrekening 2020 van vzw AjKo vertoont een positief resultaat van € 34.603,83 

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening 2020 nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De Algemene Vergadering van de vzw AjKo keurt het jaarverslag 2020 goed op 20 mei 2021.

De Algemene Vergadering vond online plaats omwille van de corona-maatregelen. Het verslag en de 
bijhorende powerpoint zitten in bijlage.

Argumentatie
Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk

Doelstellingen

1. Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht 
vrijetijdsaanbod

1. Via verschillende methodieken

2. Naar een divers doelpubliek: kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar, met specifieke 
aandacht voor de meest kwetsbare

3. Werkingsmomenten

1. Dagelijks aanbod
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2. Vakantiewerkingen

2. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

1. Naar de doelgroep zelf

2. Naar het middenveld

3. Naar verschillende overheden

Vzw AjKo wil kinderen en jongeren via verschillende methodieken en werkingen bereiken. De groep 
kinderen en jongeren waarvoor we werken, is een zeer diverse groep. Niet alleen qua leeftijd en 
interesse maar ook qua etniciteit, scholingsgraad en sociale status.

Om met deze zeer diverse groep kinderen en jongeren aan de slag te gaan, werken we sterk 
vraaggericht. Eén van onze uitgangspunten is dat de leefwereld van kinderen en jongeren centraal 
moet staan. Door maandelijks met de jongeren rond de tafel te zitten en de maandkalender op te 
stellen proberen we daar op in te spelen. Kinderen, maar vooral de jongeren bepalen in sterke mate 
welke vrijetijdsactiviteiten worden gedaan. De jeugdwerkers geven belangrijke insteken, bieden 
nieuwe zaken aan maar er wordt vooral samen met de jongeren beslist wat er op de kalender komt.

Net omdat we over een zeer divers publiek, in alle opzichten, beschikken, is er nood aan verschillende 
werkingen. Vzw AjKo heeft verschillende deelwerkingen (AjKot-AjKo on Tour-Boothuis-Buurtsport-
Jenga-Jeugdwerk Bissegem-Kleine K-Meisjeswerking-Pretmobiel-Projecten) waarbij we kinderen en 
jongeren van 3 tot 25 jaar bereiken. Daarnaast worden er ook verschillende projecten georganiseerd 
waarbij we inspelen op de noden en behoeften van onze doelgroep. 

In 2020 moesten de deelwerkingen door de corona-maatregelen heel vaak worden bijgestuurd. Naast 
het vele individuele jeugdwelzijnswerk,  werden er 950 groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten 
georganiseerd. Heel wat nieuwe ideeën kwamen al naar boven, maar we kozen er bewust voor om 
samen met de jongeren, én vooral op hun maat, de werkingen te laten groeien. 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het decreet lokaal bestuur
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw AjKo, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Besluit
Punt 1



96/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

het inhoudelijk jaarverslag 2020 van vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
de jaarrekening 2020 van vzw AjKo, met een positief resultaat van € 34.603,83 goed te keuren. 

Bijlagen
- Jaarverslag 2020 vzw AjKo definitief.pdf
- vzw AjKo - AV 20052021 - Jaarverslag 2020.pptx
- Balans 2020 vzw AjKo.pdf
- Resultatenrekening detail 2020.pdf
- Verslag AV vzw AjKo 20 mei 2021.pdf

Raadscommissie 3
Stephanie Demeyer

Leefbaarheid en Participatie
16 2021_GR_00091 Alternatieve lokalen OC Aalbeke - 

gebruiksreglement - Goedkeuren
16 - 2021_GR_00091 - Alternatieve lokalen OC Aalbeke - gebruiksreglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
Het ontmoetingscentrum van Aalbeke is gesloten door verbouwingswerken van maart 2021 tot 
september 2022. Om de plaatselijke gebruikers van het ontmoetingscentrum de kans te geven hun 
werking te blijven verderzetten tijdens de sluiting van het ontmoetingscentrum werd gekeken voor 
alternatieve locaties. Enkele lokalen van VBS Biekorfje Aalbeke, de kantine van KFC Aalbeke, lokalen in 
de oude brandweerkazerne en Papeye doen dienst als alternatieve lokalen voor deze verenigingen en 
gebruikers. Een reglement werd uitgewerkt dat het gebruik van deze lokalen wil regelen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het ontmoetingscentrum van Aalbeke is gesloten door verbouwingswerken van maart 2021 tot 
september 2022. Om de plaatselijke gebruikers van het ontmoetingscentrum de kans te geven hun 
werking te blijven verderzetten tijdens de sluiting van het ontmoetingscentrum werd gekeken voor 
alternatieve locaties. Enkele lokalen van VBS Biekorfje Aalbeke, de kantine van KFC Aalbeke, lokalen in 
de oude brandweerkazerne en Papeye doen dienst als alternatieve lokalen voor deze verenigingen en 
gebruikers. Een reglement werd uitgewerkt dat het gebruik van deze lokalen wil regelen. 

In een eerdere zitting werden de gebruiksovereenkomsten goedgekeurd met:

 vzw Scola rond het gebruik van lokalen 219, 220 en de inkomhal van VBS Biekorfje Aalbeke. 
 KFC Aalbeke rond het gebruik van de kantine van KFC Aalbeke.

In deze gebruiksovereenkomsten werden de voorwaarden overeengekomen rond het gebruik van 
deze lokalen.

Het gebruiksreglement houdt rekening met de geformuleerde voorwaarden in deze overeenkomsten. 

De lokalen in de brandweerkazerne en Papeye zijn stadseigendom.

Argumentatie
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Het ontmoetingscentrum van Aalbeke is gesloten door verbouwingswerken van maart 2021 tot 
september 2022. Om de plaatselijke gebruikers van het ontmoetingscentrum de kans te geven hun 
werking te blijven verderzetten tijdens de sluiting van het ontmoetingscentrum werd gekeken voor 
volgende alternatieve locaties:

 Kantine KFC Aalbeke, Garenwinderstraat 1, Aalbeke. 
 Lokalen 219, 220 en de inkomhal van VBS Biekorfje Aalbeke, Lauwsestraat 11-13, Aalbeke. 
 Beneden- en bovenzaal oude brandweerkazerne, Bergstraat, Aalbeke. 
 Papeye zaal 1 en 2, Sterrestraat, Aalbeke. 

Aanvragen voor gebruik van de lokalen gebeuren via het aanvraagformulier te verkrijgen in het 
secretariaat van OC Aalbeke. 

Een reglement werd uitgewerkt dat het gebruik van deze lokalen wil regelen. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Goedkeuren van het gebruiksreglement alternatieve lokalen OC Aalbeke. 

Punt 2
Goedkeuren van het aanvraagformulier alternatieve lokalen OC Aalbeke. 

Bijlagen
- aanvraagformulier-aalbeke-def-v5.pdf
- gebruikersreglement-aalbeke-def-v5.pdf



AANVRAAGFORMULIER ALTERNATIEVE LOKALEN OC AALBEKE 

Informatie aanvrager en activiteit 

- Secretariaatsadres (of zetel organisatie): 
 

- Vertegenwoordigd door (naam voorzitter, adres): 
 

- Handtekening voorzitter organisatie: 
 

- Naam contactpersoon: 
- Adres: 
- Telefoon: 
- Mailadres: 

 
- Naam activiteit: 
- Omschrijving activiteit: 
- Datum activiteit: 
- Beginuur:  einduur:   
- Publieksactiviteit: ja/neen ledenactiviteit: ja/neen 

 

De gebruiker wenst gebruik te maken van volgende lokaal: 

 

 

 

 

 

 

 

(aankruisen wat past) 

O Melding van extra opbrengstregeling drankverkoop bij publieksactiviteiten. Enkel van toepassing 
voor activiteiten in KFC Aalbeke. 

O De gebruiker verklaart het gebruiksreglement alternatieve lokalen Aalbeke gelezen te hebben.  

  

DATUM AANVRAAG 

HANDTEKENING EN NAAM AANVRAGER 

X  M² 
 Papeye zaal 1 44 
 Papeye zaal 2 58 
 Oude brandweerkazerne beneden 62 
 Oude brandweerkazerne boven 30 
 Kantine KFC Aalbeke 90 
 VBS Lokaal 219 72 
 VBS lokaal 220 60 
 VBS Inkomzaal 150 
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GEBRUIKSREGLEMENT ALTERNATIEVE LOKALEN OC AALBEKE 

Artikel 1 - Adressen lokalen 

 Kantine KFC Aalbeke, Garenwinderstraat 1, Aalbeke 
 Lokalen VBS Biekorfje Aalbeke, Lauwsestraat 11-13, Aalbeke 
 Oude brandweerkazerne, Bergstraat, Aalbeke 
 Lokalen Papeye, Sterrestraat, Aalbeke. 

 

Artikel 2 - Reservaties 

 Erkende en niet- erkende verenigingen met een aantoonbare werking in Aalbeke kunnen 
gebruik maken van de alternatieve lokalen. Worden niet toegestaan: privé-
aangelegenheden als familie-, verjaardagsfeesten en communiefeesten. De aanvrager 
moet altijd de werkelijke organisator zijn. Dit blijkt o.m. uit de uitnodiging, promotie en 
financiële afhandeling.  

 Het retributiereglement van toepassing voor de ontmoetingscentra (type 
ontmoetingsruimte) is geldig voor alle hierbij genoemde lokalen.  

 Aanvragen voor gebruik van de lokalen gebeuren via het aanvraagformulier te verkrijgen 
via het secretariaat van OC Aalbeke.  

 Het secretariaat behandelt de aanvragen, die ter goedkeuring aan de oc-raad worden 
voorgelegd. Nadien krijgt de aanvrager ter bevestiging een kopie van de aanvraag.  

 Het secretariaat kan je bereiken: 
o Tel: 056 40 18 92 
o Mail: oc.aalbeke@kortrijk.be 
o Tijdens het permanentiemoment in het oud-gemeentehuis in Aalbeke.  

 

Artikel 3 – Voorrangsregeling 

 Socio-culturele activiteiten krijgen voorrang op andere. Publieksactiviteiten hebben 
voorrang op besloten activiteiten, repetities en recepties. Binnen deze bepalingen 
worden aanvragen chronologisch behandeld.  

 Voor de kantine van KFC Aalbeke hebben activiteiten van KFC Aalbeke voorrang op 
andere vragen of reservaties. Wanneer een activiteit van KFC Aalbeke minder dan drie 
maanden op voorhand wordt aangevraagd, geldt deze voorrangsregeling niet meer.  
 

Artikel 4 - Timing aanvragen  

 Lokalen VBS Aalbeke:  
o tegen eind augustus voor regelmatig terugkerende activiteiten in het kader van 

de opmaak van de jaarplanning. 
o voor de 10e van elke maand voor het plannen van activiteiten tijdens de 

daaropvolgende maand  
 Overige lokalen: minstens een week vooraf aan de activiteit.  

 

Artikel 5 - Gereedzetten en opkuis 

 De lokalen worden door de gebruiker zelf klaargezet. 
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 De gebruiker dient de lokalen zelf te vegen en te dweilen. De lokalen worden na gebruik 
in hun oorspronkelijke toestand achtergelaten. Tafels en stoelen worden schoongemaakt 
en teruggeplaatst.  

 Eventuele schade wordt onmiddellijk gerapporteerd aan de secretariaatsmedewerker, te 
bereiken via de bovenstaande contactgegevens. 

 In alle lokalen geldt een rookverbod.  
 

Artikel 6 - Sleutels 

 De sleutel/badge wordt afgehaald tijdens de openingsuren van het secretariaat. 
 Na de activiteit deponeer je de sleutel/badge terug in de brievenbus van het oud-

gemeentehuis in Aalbeke. 
 Bij verlies van de sleutel/badge zal het extra bijmaken worden aangerekend aan de 

gebruiker.   
 

Artikel 7 - Drank en maaltijden 

 VBS Aalbeke: er is geen drank noch maaltijden toegestaan. 
 Kantine KFC Aalbeke: 

o De bar van de kantine staat ter beschikking van de gebruiker. Drank dient 
afgenomen te worden van KFC Aalbeke aan de geldende tarieven zoals 
geafficheerd. Alle gebruik gebeurt in flesjes van 20cl, 25cl en 33cl. De 
tapinstallatie kan niet gebruikt worden.  

o Stockopvolging en facturatie gebeurt door KFC Aalbeke. Per activiteit wordt een 
stocklijst opgemaakt.  

o Voor activiteiten waarop een publiek (meer dan enkel eigen leden) wordt 
uitgenodigd kan een alternatieve tarievenlijst worden gepubliceerd waarop € 
0,40 extra wordt gevraagd op het standaardtarief. Dit dient te worden gemeld bij 
de secretariaatsmedewerker.  

 Lokalen oude brandweerkazerne en papeye: deelnemers aan activiteiten in deze lokalen 
mogen een drankje voor eigen gebruik meebrengen.  
 

Artikel 8 - Maximale bezettingsgraad 

 De bezettingsgraad is afhankelijk van de grootte van de lokalen en de geldende 
coronamaatregelen. Hierover kan u in het secretariaat informatie ontvangen.  

 De gebruiker is verplicht hiermee rekening te houden. 

 

 

  

 

 

 

 M² 
Papeye zaal 1 44 
Papeye zaal 2 58 
Oude brandweerkazerne beneden 62 
Oude brandweerkazerne boven 30 
Kantine KFC Aalbeke 90 
VBS Lokaal 219 72 
VBS lokaal 220 60 
VBS Inkomzaal 150 
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Artikel 9 - Privacy 

 De verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt i.f.v. de verwerking van de 
reservatie. De gegevens worden niet aan andere partijen versterkt, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. De gegevens worden bijgehouden tot maximaal 5 jaar na 
laatste gebruik. U kan steeds toegang hebben tot uw gegevens, deze gegevens 
verbeteren, aanpassen en desgevallend verwijderen via het secretariaat van het OC. 
 

Artikel 10 - Covid-19 

 De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om op ieder moment alle voorzorgen te 
nemen om de verspreiding/besmettingen met het coronavirus Covid-19 te vermijden. De 
gebruiker zal alle voorzorgen/regels opgelegd door de verschillende overheden, naleven 
en handhaven. De ingebruikgever kan in ieder geval niet aansprakelijk of mede-
aansprakelijk gesteld worden in het geval toch personen besmet zouden geraken met het 
virus, ook niet in het geval dat de gebruiker alle voorzorgen en regels zou nageleefd of 
gehandhaafd hebben.  

 De gebruiker voorziet bij iedere bijeenkomst een aanwezigheidslijst met contactgegevens 
die hij/zij gedurende een maand bijhoudt. 

 

Artikel 11 - Unisono 

 Voor alle activiteiten waarbij auteursrechten verschuldigd zijn staat de organisator zelf in 
om zich in regel te stellen.  Vanuit Stad Kortrijk is hierin geen tussenkomst voorzien.   

 Uitzondering. De vaste muziekinstallatie aanwezig in de kantine van KFC Aalbeke kan 
gebruikt worden voor mechanische achtergrondmuziek. De gebruiker dient hiervoor 
geen aanvraag te doen.  
 

Artikel 12 -  Verzekering 

 Er is een afstand van verhaal voorzien in de brandpolis naar niet-
commerciële gebruikers toe voor wat betreft het gebouw. Eigendom van de 
gebruikers is niet verzekerd.  

 De polis contractuele aansprakelijkheid, voorzien door de stad Kortrijk, dekt 
de organisatoren van activiteiten.   

 De gebruiker dient minstens over een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid te beschikken wanneer hij gebruikmaakt van een van 
bovenvermelde lokalen.  

 Stad Kortrijk voorziet niet in een verzekering tegen diefstal of schade van 
materiaal van de gebruiker. Indien gewenst, dien de gebruiker daar zelf een 
polis voor af te sluiten. Ook voor lichamelijke ongevallen van eigen leden en 
vrijwilligers dient de gebruiker desgewenst  een eigen polis af te sluiten. Er 
wordt evenmin voorzien in een verzekering voor schade aan derden of 
toeschouwers, veroorzaakt door de gebruiker. In die zin kan Stad Kortrijk niet 
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade van materiaal van de 
gebruiker of artiesten, evenmin aan schade aan derden of toeschouwers of 
lichamelijke ongevallen van eigen leden, medewerkers of vrijwilligers van de 
organisator. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid, stad 
Kortrijk kan niet medeaansprakelijk gesteld worden.  
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Raadscommissie 4
Philippe De Coene

Gebouwen
17 2021_GR_00092 2021/2419 - Deelfabriek: herinrichten en 

herontwikkelen oude brandweerkazerne - 
algemene aanneming  - Voorwaarden en 
wijze van gunnen

17 - 2021_GR_00092 - 2021/2419 - Deelfabriek: herinrichten en herontwikkelen oude brandweerkazerne - algemene aanneming  - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gudrun Verschueren

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het aanbestedingsdossier voor de realisatie van de deelfabriek.  

Beschrijving
Aanleiding en context
De ontwerpopdracht voor de herinrichting en herontwikkeling van de oude brandweerkazerne tot de 
deelfabriek werd gegund aan cvba TRANS architectuur stedenbouw.
Het monument en de omliggende gebouwen krijgt een nieuwe invulling na een lange gedeeltelijke 
leegstand. De deelfabriek, momenteel gehuisvest in een huurpand in de Damastweverstraat, krijgt 
een nieuwe uitgebreide locatie in de oude brandweerkazerne. 
Binnen dit dossier wordt ook de dienst nette stad geherlocaliseerd in de loodsen aan de zijde van de 
Rijkswachtstraat.  
De deelfabriek wordt vanuit Vlaanderen, sociale infrastructuur, gesubsidieerd voor 1.400.000 euro 
inclusief btw. (2018).  
Binnen het project wordt ook de gevelrestauratie uitgevoerd.  Dit is een apart dossier met arch. 
Delaey, waarbij een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd goedgekeurd. 

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 augustus 2020 de volledige 
ontwerpopdracht voor de deelfabriek te gunnen aan cvba Trans architectuurstedenbouw.
Het voorontwerp werd in college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op  21 december 
2020.  Dit ontwerp werd verder verfijnd en uitgewerkt met de verantwoordelijken van de deelfabriek. 
In diverse werkgroepvergaderingen en participatieve vergaderingen met de verschillende 
burgerintiatieven, die hun intrek op de site zullen nemen, werden de prioriteiten verder bepaald en de 
nodige keuzes gemaakt. Dit resulteerde in een definitief ontwerp.

Het ontwerp 
Doelstelling van het huidige project is faciliteren aan de verschillende burgerinitiatieven.  De voorbouw 
en het boogsegment met de voormalige slangendroogtoren worden herbestemd en krijgen naast de 
onthaalfunctie met gemeenschappelijke ruimte, de sociale kruidenier, de vergaderlokalen en 
individuele gespreksruimtes en sanitair, op de verdieping ook bureelruimtes en technische ruimtes. 
 De loodsen op het binnenplein worden gedeeltelijk afgebroken. Deze loodsen waren niet aanpasbaar 
ikv de huidige duurzaamheidseisen ( energieverbruik, materiaalkeuzes ( asbest aanwezig) , ...)  De 'te 
verwarmen' units waar de verschillende initiatieven gehuisvest worden, wordt een nieuwbouwgedeelte 
dat aanleunt tegen de bestaande sheddakenloods. Deze loods fungeert als gemeenschappelijke 
stockageruimte die niet verwarmd zal worden.  
De werken, aanpassingswerken, inrichtingswerken voor de herhuisvesting van de dienst 'nette stad' 
zitten ook vervat in deze aanneming. De loodsen worden ingericht met de nodige technieken van 
perslucht, oplaadpunten, ... en de voormalige conciërgewoning wordt ingezet als bureelruimte en op 
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verdieping komt een kitchenette met eetruimte en kleedruimte. Binnen het ganse project bedraagt dit 
270.000 euro excl. btw voor de bouwkost.
Om de coördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen ( verschillende fases met interne 
verhuisbewegingen) en de uitvoeringstermijn te beperken, wordt er geopteerd voor een algemene 
aanneming. Enkel voor de specifieke gedeeltes als vast meubilair ( toonbank sociale kruidenier, 
onthaalbalie, ...) wordt een afzonderlijk dossier opgemaakt.  
Er is een nevendossier voor de restauratie van de gevels, opgemaakt door architect Delaye, dat werd 
toegewezen aan Arthur Vandendorpe ( nota CBS 27 april 2021) voor  627.189,77 euro (exclusief btw), 
758.899,62 euro (inclusief btw).  Dit dossier wordt opgestart in juni 2021. Het einde van de werken is 
voorzien voor half november 2021. Voor deze restauratie is een premie van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed goedgekeurd voor 306.000 euro (inclusief  btw).
Aan de zijde van de Zwevegemsestraat ( waar tijdelijk stal 13 is gehuisvest ) werd reeds een dossier 
uitgevoerd nl. de verwijdering van asbest ten bedrage van 20.644,70 euro excl. btw.

Budget :
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.607.246,42 (3.154.768,17 incl. btw).
De raming ligt hoger dan in voorontwerpfase.  Het initiële budget bouwkost werd bepaald op 
2.252.933,88 euro excl. btw ( 2.726.049,99 euro incl. btw) binnen het ganse projectbudget 
goedgekeurd op de AMJP1 van 4.433.550,00 euro incl. btw.
Bij het definitief ontwerp werd een raming voorgelegd van 3.036.145,26 euro excl. btw. ( 
3.673.735,76 euro incl. btw ).  Deze budgetoverschrijding hebben we via interne besparingsrondes 
kunnen reduceren.  Dit zonder de scope te wijzigen, maar door architecturale keuzes te maken oa. de 
units zijn 40 cm lager, de grootte en inplanting van de koepels, ... en door materiaalkeuzes oa. 
vloeren, houtsoorten, ...  Dit zonder het initiële concept en de architectuur van een  project met een 
herbestemming van een monument  overboord te gooien en het een werkbaar, flexibel, ... gebouw 
voor later gebruik te garanderen.
Om de vooropgestelde duurzamheidsprincipes ( die reeds werden opgenomen in de projectdefintie - 
GRO / burgemeestersconvenant ) worden volgende keuzes behouden, dit ook temeer om de 
exploitatiekosten beheersbaarder houden oa :
- architecturale keuze om de bureelruimtes flexibel in te zetten ( flexwerkplekken met individuele 
spreekruimtes en vergaderruimte )
- de sociale kruidenier : zo muurvrij mogelijk te houden om het overzicht te behouden over de ruimte
- de warmtepompen : een fossielvrije deelfabriek 
- de isolatiepakketten en isolatiematerialen
- het dakbedekkingsmateriaal epdm 

Daarnaast zijn ook nog enkele subsidies en premies te bekomen : 
- Agentschap Onroerend Erfgoed : standaardpremie voor de deelfabriek mogelijk voor dakbedekking, 
achterzetramen (profielen), kelderdichting (60 % betoelaagbaar) : 85.500 euro excl. btw ( 103.455 
euro incl. btw ) ( na overleg met erfgoedconsulent bedragen bepaald )
- provincie West-Vlaanderen : warmtepompten ten bedrage van 82.644,33 euro excl. btw ( 100.000 
euro incl. btw )  ( werd ingediend - nog niet goedgekeurd )
- zonnepanelen via Rollend Fonds : 40.320,00 euro excl. btw ( 48.787,20 euro incl. btw )

Als we het voorgestelde defintief ontwerp binnen het totale projectbudget binnen samenvattende 
raming bekijken : 

excl. btw incl. btw
bouwkost deelfabriek, nette stad 2.607.246,42 3.154.819.91

asbestverwijdering reeds uitgevoerd 20.644,70 24.980,09 
gevelrestauratie ( nevendossier Delaye) 673.569,39 815.018,96
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reserve meerwerken uitvoering + 
prijsherzieningen 330.150,33 399.481.90

erelonen 369.847,08 447.514,96
bijkomende projectkosten ( aansluiting HS, 
water, riolering, accespoints, ...) 116.705,12 136.173,20

totaal projectbudget  4.977.989,01
voorziene projectbudget AMJP1 4.433.550,00

Dit brengt een tekort van 544.439,01 euro met zich mee.  Door middel van de subsidies van 
Agentschap Onroerend Erfgoed,provincie en het rollend fonds is het tekort te reduceren tot 
292.984,01 euro incl. btw.  

Algemeen : Voor inrichting en herontwikkeling van de deelfabriek en herlocalisatie nette stad (3306 
m²)  wordt een raming/m² voorgelegd van 775 euro/m² excl. btw. zonder de gevelrestauratie.  Met 
de gevelrestauratie : 978 euro / m² excl. btw.

Aanbestedingsdossier aannemer :
Voor de deelfabriek en nette stad is een bestek opgesteld door de ontwerper, cvba Trans architectuur 
| stedenbouw. Dit ontwerpdossier wordt hierbij voorgelegd.
Deze opdracht is een algemene aanneming en omvat :
- grondwerken, rioleringswerken, ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk, dakwerken, binnenafwerking, 
omgevingsaanleg
- HVAC en sanitair
- elektriciteit
De directie ruimte - gebouwen stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de de openbare 
procedure. 

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.
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 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
De overschrijding op projectniveau kan opgevangen worden door onderbesteding elders in het 
investeringsbudget. Bij de volgende AMJP zal het projectbudget correct gezet worden.

Financiële informatie
ST/2021/90905/Deelfabriek/2210007/5.6.4./Deelfabriek 
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Actie 5.6.4. 

Uitgave : 4.433.550,00 euro + 300.000 euro 

ALGEMEEN BOUWKOST DEELFABRIEK, NETTE 
STAD, TE VERMARKTEN

                        
                    
2.627.933,88 €

                              
        3.179.799,99 €

Gevelrestauratie
                        
                        
673.569,39 €

                              
            815.018,96 
€

Reserve meerwerken + herzieningen
                        
                        
330.150,33 €

                              
            399.481,90 
€

Erelonen deelfabriek en gevelrestauratie
                        
                        
369.847,08 €

                              
            447.514,96 
€

Bijkomende projectkosten
                        
                        
116.705,12 €

                              
            136.173,20 
€

                        
                    
4.118.205,80 €

                              
        4.977.989,01 €

Subsidie deelfabriek
                          
            
1.400.000,00 €

Subsidie gevelrestauratie
                          
                
306.000,00 €

Subsidie duurzaamheid West-Vlaanderen
                          
                
100.000,00 €

subsidie standaardpremie AOE
                          
                
103.455,00 €

rollend fonds
                          
                  
48.000,00 €

Spreiding kosten / inkomsten : 2021/2022/2023

UITGAVES 2021 1.084.752,88
bouwkost 
gevelrestauratie 80% 717.216,69

ereloon 
gevelrestauratie 50% 34.162,76
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bouwkost 
deelfabriek 5% 181.697,66

ereloon 
deelfabriek 
ontwerp

35% 132.716,31

ereloon 
deelfabriek 
gunning

5% 18.959,47

inkomsten rollend fonds 48.000,00

2022 3.272.305,26
bouwkost 
gevelrestauratie 20% 179.304,17

ereloon 
gevelrestauratie 50% 34.162,76

bouwkost 
deelfabriek 80% 2.907.162,55

ereloon 
deelfabriek 
uitvoering

35% 132.716,31

ereloon 
deelfabriek VO 5% 18.959,47

inkomsten AOE 306.000,00
Vlaanderen 1.400.000,00
AOE 
standaardpremie 100.000,00

2023 564.052,45
bouwkost 
deelfabriek 15% 545.092,98

ereloon 
deelfabriek DO 5% 18.959,47

Advies
Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Punt 1
De voorwaarden vast te stellen voor de algemene aanneming voor het herinrichten en herontwikkelen 
van de oude brandweerkazerne (deelfabriek) volgens het bestek nr 2021/2419 opgesteld door de 
ontwerper, cvba TRANS architectuur stedenbouw, Bomastraat 10 te 9000 Gent.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.
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Punt 3
Akkoord te gaan met een verhoging van het budget van  300.000,00 euro.

Bijlagen
- bijlage 1-administratief lastenboek.pdf
- bijlage 3 -inhoud aanbestedingsdossier_nummering.pdf
- bijlage 4 -technisch lastenboek architectuur.pdf
- bijlage 5 - Bestek stabiliteitswerken_180521.pdf
- bijlage 6 -BESTEK-CVVS met bijlagen.pdf
- Bijlage 7 - Bestek-ELEK met bijlagen.pdf
- Bijlage 16 - nieuwe toestand plannen gevels snedes-2.2.1 NT plan +0.pdf
- Bijlage 17 - nieuwe toestand plannen gevels snedes-2.2.2 NT plan +1.pdf
- Bijlage 70 - architectuur gedetailleerde meetstaat.pdf
- Bijlage 73 - stabiliteit-WE_1041_HBK-20_Detailmeetstaat beton.xls
- Bijlage 74 - stabiliteit -WE_1041_HBK-20_Detailmeetstaat staal.xls
- Bijlage 75 - technieken -INVULMEETSTAAT-TU010-CVVS-2021-05-12-2021-05-18_leeg.pdf
- Bijlage 76 - technieken -INVULMEETSTAAT-TU030-ELEK-2021-05-19_leeg.pdf
- Bijlage 91 - detailraming.xlsx


