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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2017_GR_00192 Burgerparticipatie - Verzoek van burgers om 

voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening te 
agenderen op de gemeenteraad - verklaring 
tot 'TTIP-vrije gemeente'

1 - 2017_GR_00192 - Burgerparticipatie - Verzoek van burgers om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening te agenderen op de gemeenteraad - verklaring tot 'TTIP-vrije gemeente'

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
In toepassing van de artikels 200bis tot en met 200 quinquies van het gemeentedecreet kunnen 
burgers verzoeken om een voorstel of een vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en 
dienstverlening te agenderen op de gemeenteraadszitting en om dit te komen toelichten in de 
gemeenteraad. Met aangetekend schrijven van 9 juni 2017 werd dergelijk 
verzoek ingediend betreffende een verklaring van de stad Kortrijk tot 'TTIP-vrije gemeente'. Het komt 
aan het college van burgemeester en schepenen toe om de ontvankelijkheid te beoordelen door na te 
gaan of aan alle voorwaarden voldaan is zoals opgenomen in het gemeentedecreet en het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Bij ontvankelijkheid doet de gemeenteraad vooraf 
uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstel. Binnen 
zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe het wordt 
bekendgemaakt.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 200bis van het gemeentedecreet hebben inwoners het recht te verzoeken om de door 
hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze 
agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn opgenomen in de artikels 200bis en 200ter van 
het gemeentedecreet, alsook in artikel 59 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:
- het verzoek moet gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar 
in gemeenten met minstens 30.000 inwoners
- het verzoek wordt ingediend met een formulier dat de stad ter beschikking stelt
- het verzoek wordt aangetekend verstuurd aan de gemeente
- het verzoek vermeldt de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het 
verzoekschrift ondertekend heeft.

Het komt aan het College van Burgemeester en Schepenen toe om na te gaan of aan alle 
voorwaarden voldaan is.

Met aangetekend schrijven van 9 juni 2017 werd een verzoek ingediend bij de cel Bestuurszaken op 
het daartoe bestemde formulier.

Argumentatie
Het verzoek heeft betrekking op een verklaring van de stad Kortrijk tot 'TTIP Vrije Gemeente'.
De ondertekenaars vrezen dat de handelsakkoorden waarvan sprake de democratische ruimte van de 
stad Kortrijk om een beleid te voeren dat rekening houdt met al haar inwoners zal beperken. De 
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goedkeuring van TTIP, CETA en TISA zou een risico inhouden voor de arbeidsrechten, de 
gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming. De 
ondertekenaars vrezen een negatieve impact, zowel hier als in het Zuiden. Ze wensen de stopzetting 
van de onderhandelingen voor het TTIP en TISA verdrag en het afkeuren van het ontwerp van het 
CETA verdrag. Ze vragen aan de stad Kortrijk om zich een 'TTIP Vrije Gemeente' te verklaren en 
hiertoe een motie aan te nemen.

Het aangetekende verzoek op het daartoe bestemde formulier werd ondertekend door meer dan 700 
inwoners van de stad Kortrijk ouder dan 16 jaar, met vermelding van de naam, voornaam, 
geboortedatum, woonplaats en handtekening. Momenteel bedraagt het aantal inwoners ouder dan 16 
jaar 63.044. Dit betekent dus dat er meer dan voldoende handtekeningen werden verzameld.
Het verzoek voldoet bijgevolg aan alle voorwaarden.

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak 
doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van het in het verzoek vermelde voorstel. Indien de raad zich 
bevoegd acht, wordt vervolgens aan de indieners van het voorstel het woord verleend om een 
beknopte toelichting te geven. Daarna volgt een debat waarbij de verschillende politieke fracties aan 
bod komen. Tenslotte formuleert de raad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan het 
voorstel gegeven wordt en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Juridische grond
Artikels 200bis t.e.m. 200quinquies van het gemeentedecreet.

Artikel 59 en 60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteaad.

Regelgeving bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. De GR is bevoegd op basis van 
artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikels 220bis tot en met 200 quinquies van het gemeentedecreet.

Artikels 59 en 60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
Zich bevoegd te verklaren ten aanzien van het in het verzoekschrift opgenomen voorstel.

Punt 2
Zich al dan niet tot 'TTIP Vrije Gemeente' te verklaren en daarbij al dan niet volgende motie aan te 
nemen:
"Gelet op het feit dat de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika sinds juli 2013 
onderhandelen over het afsluiten van een mogelijk vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP: 
Transatlantic Trade and Investment Partnership) (onderhandelingsmandaat van 17 juni 2013), 
onderhandelingen die door de Amerikaanse president Trump en Bondskanselier Merkel gaande 
gehouden worden;
Gelet op de stemming in het Europees Parlement van 15 februari laatstleden waardoor de 
ratificatieperiode start van CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), het handels- en 
investeringsakkoord tussen de EU en Canada;
Gelet op de vaststelling dat een mogelijk TTIP-akkoord en de ratificatie van CETA impact hebben op 
de beleidskracht van de verschillende overheden, ook de lokale, vooral op vlak van diensten en lokale 
aanbestedingen (zie de studie van Europese stedenlobby Eurocities);
Vaststellend dat er bij verschillende organisaties en partijen verschillende appreciaties bestaan over de 



5/125 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

wenselijkheid en de positieve en negatieve gevolgen van diverse soorten handelsverdragen, maar dat 
er tegelijk gemeenschappelijke bekommernissen zijn over die principes die deel zouden moeten 
uitmaken van elk vrijhandelsverdrag en dat met het oog op het nastreven van een duurzame  en 
rechtvaardige samenleving;
Gezien de verplichtingen van CETA bindend zijn voor alle bestuursniveaus en de stad Kortrijk dus ook 
zou kunnen verplicht en gedwongen worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te 
annuleren ten gevolge van de ratificatie van CETA;
Gelet op het verzoek van verschillende Kortrijkse burgers en organisaties aan de gemeenteraad om 
van Kortrijk een CETA en TTIP-vrije gemeente te maken;

De gemeenteraad
1. Toont haar betrokkenheid en bezorgdheid over de onderhandelingen en over de mogelijke 
gevolgen, ook voor het lokale beleidsniveau, van CETA, van een mogelijk TTIP-akkoord en van andere 
aan gang zijnde onderhandelingen over handels- en investeringsakkoorden zoals TISA over diensten 
enz.
2. Stelt zich vragen en toont haar bezorgdheid bij de tot nu toe voorziene clausule over geschillen 
tussen investeerders en publieke overheden (ISDS: Investor-State Dispute Settlement of de 
aangepaste versie ICS: Investment Court System).
3. Verzet zich tegen een mogelijke ongewenste deregulering van onze regelgeving en standaarden en 
een mogelijke verzwakking van het lokaal, regionaal, nationaal en Europees regelgevend kader in die 
domeinen die cruciaal zijn voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.
4. Vraagt daarom aan de hogere overheden die betrokken zijn bij de onderhandelingen dat ze de 
ratificatie van CETA afwijzen en zich uitspreken tegen het TIPP zoals het tot nu toe bekend is. Zij 
vragen dat ze in de toekomst zouden werken aan een ander akkoord dat effectief de hoogste normen 
op het vlak van sociale rechten, milieubescherming, volksgezondheid, dierenwelzijn en 
consumentenrechten garandeert. Het voorzorgsbeginsel moet daarbij maximaal verankerd worden in 
het akkoord.
5. Pleit voor het gebruik van een positieve lijst bij de regulering van de dienstensector en vraagt dat 
naast culturele diensten ook openbare diensten en diensten van algemeen belang (met name 
gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten en waterdistributie) worden uitgesloten van mogelijke 
handelsovereenkomsten.
6. Vraagt dat bij de verdere onderhandelingen de hoogst mogelijke transparantie wordt gegarandeerd 
en pleit in dat verband voor een verplicht lobbyregister dat de contacten weergeeft die de Commissie 
heeft met lobbyisten. En pleit verder ook voor voldoende garanties voor middenveldorganisaties en 
burgers om volwaardig te kunnen participeren aan het publieke debat.
7. Neemt zich het recht voor juridische stappen te zetten als lokale overheid tegen een mogelijks 
instemmingsdecreet met CETA, zoals andere steden al hebben aangekondigd.
8. Vraagt aan de betrokken Belgische overheden om proactief en transparant te communiceren aan 
parlementen, middenveldorganisaties en burgers over de ingenomen standpunten.
9. Benadrukt dat de goedkeuring van CETA dankzij het grote aantal burgerinitiatieven en het 
maatschappelijk debat in heel Europa afhankelijk is van de nationale en regionale parlementen. En 
vraagt dat dit voor andere handels- en investeringsakkoorden ook zo blijft.
10. Vraagt aan het College van burgemeester en schepenen om deze motie over te maken aan de 
Vlaamse regering en de federale regering en aan de Belgische Europarlementsleden.
11. Gaat er mee akkoord dat Kortrijk wordt opgenomen in de lijst van 2300 Europese gemeenten die 
zich symbolisch 'TTIP- & CETA- & TISA-vrij' hebben verklaard.
12. Hecht vanuit haar democratische bekommernis belang aan de waarde van burgerinitiatieven zoals 
deze, zowel nu als in de toekomst."

Bijlagen
- lijst aanvaarde handtekeningen ivm voorstel TTIP-vrije gemeente.pdf
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- VERZOEK VAN BURGERS OM VOORSTELLEN EN VRAGEN OVER DE GEMEENTELIJKE 
BELEIDSVOERING EN DIENSTVERLENING TE AGENDEREN OP DE GR.pdf

2 2017_GR_00191 Audio - Jaarrekening 2016 - Kennisname
2 - 2017_GR_00191 - Audio - Jaarrekening 2016 - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van de jaarrekening 2016 van de vereniging Audio.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 31 mei 2017 bezorgt de vereniging Audio de stad haar jaarrekening 2016.
Audio verzoekt deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Artikel 33 van de statuten van de vereniging Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt 
volgens de bepalingen van het OCMW-Decreet.”.

Op 12 mei 2017 keurde de Raad van Beheer van de vereniging Audio de jaarrekening 2016 goed.

Conform artikel 193, 2e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) BBC, zoals hierna 
weergegeven, bezorgt de vereniging Audio aan de stad de jaarrekening 2016, samen met de 
toelichting en een kopie van het desbetreffende besluit van de Raad van Beheer van Audio.
“De toelichting bij het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van de OCMW-vereniging wordt 
samen met het desbetreffende beleidsrapport en een kopie van het desbetreffende besluit van de 
raad van beheer tegelijkertijd verzonden naar de raad of raden voor maatschappelijk welzijn en naar 
de toezichthoudende overheid.”

Conform artikel 228 en 174 paragraaf 2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens bezorgd 
te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen.
Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten immers beheerd worden volgens dezelfde regels als 
het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en toezicht.
De gemeenteraad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de 
provinciegouverneur.
Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en volledig is, en een 
waar en getrouw beeld geeft.

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

Advies
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Financiën algemeen
Geen advies noodzakelijk

Besluit
Punt 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de vereniging Audio.

Bijlagen
- statuten Audio.pdf
- mail 31 mei 2017.pdf
- Uittreksel RvB 20170512 inzake jaarrekening Audio.pdf
- Audio Jaarrekening 2016.pdf

3 2017_GR_00190 Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2016 - 
Kennisname

3 - 2017_GR_00190 - Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2016 - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van de jaarrekening 2016 van de Vereniging Ons Tehuis.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 7 juni 2017 haar jaarrekening 2016 ter kennisname 
aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt 
bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis 
kan brengen van de provinciegouverneur."

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

Besluit
Punt 1
Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
- brief 07-06-2017.pdf
- goedkeuring jaarrekening door AV.pdf
- VOT jaarrekening 2016.pdf

4 2017_GR_00186 immobiliën (2016/001) - Kosteloze overname 
van gronden gelegen te KORTRIJK 
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(BELLEGEM) - Johanna De Costerestraat 
(Volksberg) om in te lijven in het openbaar 
domein. - Goedkeuren

4 - 2017_GR_00186 - immobiliën (2016/001) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (BELLEGEM) - Johanna De Costerestraat (Volksberg) om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling door de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen 
Haard en de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij werden gesubsidieerde 
infrastructuurwerken uitgevoerd. De gronden waarop deze gesubsidieerde werken uitgevoerd werden 
dienen door de stad overgenomen te worden voor opname in het openbaar domein. Door de dienst 
vastgoedtransacties werd een ontwerp van akte opgemaakt. Het komt aan de gemeenteraad toe om 
het ontwerp van akte van gratis grondafstand goed te keuren waarna de akte, na het verstrijken van 
de schorsings- en vernietingingstermijn van de toezichthoudende overheid, verleden kan worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling in de Johanna De Costerestraat te 8510 
KORTRIJK-BELLEGEM door de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard en de Zuid-West-
Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij werden gesubsidieerde infrastructuurwerken, in navolging 
van artikel 65 van de Vlaamse Wooncode, uitgevoerd. Bij dergelijke infrastructuurwerken verkrijgen 
de sociale huisvestingsmaatschappijen subsidiëring voor de aanleg van infrastructuurwerken aan de 
woonomgeving indien zij er zich toe verbinden de gronden (waarop deze werken uitgevoerd 
worden) over te dragen naar het gemeentelijk openbaar domein.

Argumentatie
De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard en de Zuid-West-Vlaamse sociale 
huisvestingsmaatschappij wensen de gronden, waarop gesubsidieerde infrastructuur werd 
uitgevoerd, over te dragen naar de stad Kortrijk.

De over te nemen gronden zijn aangeduid als loten 1, 2, 4, 5 en 6 op het plan dd. 02.12.2015 van 
Landmeter-Expert Johan Deneve:

 lot 1: perceel grond met een grootte van 43 a 40 ca, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
11e afdeling sectie C deel van nummers 839R en 895P2 (over te dragen door de sociale 
huisvestingsmaatschappij Eigen Haard);

 lot 2: perceel grond met een grootte van 01 a 86 ca, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
11e afdeling sectie C deel nummers 839R en 895P2 (over te dragen door de sociale 
huisvestingsmaatschappij Eigen Haard);

 lot 3: wordt niet (kosteloos) overgedragen;
 lot 4: perceel grond met een grootte van 03 a 18 ca, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 

11e afdeling sectie C nummer 839S (over te dragen door de sociale huisvestingsmaatschappij 
Eigen Haard);

 lot 5: perceel grond met een grootte van 25 a 93 ca, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
11e afdeling sectie C nummer 839S2 (over te dragen door de Zuid-West-Vlaamse sociale 
huisvestingsmaatschappij);

 lot 6: perceel grond met een grootte van 00a 49 ca gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
11e afdeling sectie C numer 839 L (over te dragen door de Zuid-West-Vlaamse sociale 
huisvestingsmaatschappij);

 lot 7: wordt niet (kosteloos) overgedragen.
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De loten 3 en 7 worden niet kosteloos overgedragen. Een eventuele aankoop door de stad wensen de 
sociale huisvestingsmaatschappijen pas te bespreken na het verlijden van de akte gratis grondafstand 
van de andere loten.

Juridische grond
Artikel 65 van de Vlaamse Wooncode:

" De infrastructuurwerken en de aanpassingswerkzaamheden aan de woonomgeving, vermeld in 
artikel 64, § 1, eerste lid, 2° en 4°, kunnen alleen gesubsidieerd worden als ze samen met de grond 
waarin of waarop ze worden uitgevoerd, binnen de termijn die door de Vlaamse Regering wordt 
bepaald, overgedragen worden aan de gemeente om in het gemeentelijke openbare domein te 
worden opgenomen. De gemeente en de initiatiefnemer verklaren zich uiterlijk bij de indiening van de 
subsidieaanvraag principieel bereid tot die overdracht.
..."

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De gronden worden kosteloos afgestaan.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van:

 43 a 40 ca grond, gelegen aan de Johanna De Costerestraat te Bellegem, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest 11e afdeling, sectie C deel van nummers 839R en 895P2,

 01 a 86 ca grond gelegen aan de Johanna De Costerestraat te Bellegem, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest 11e afdeling, sectie C deel van nummer 839R en 895P2,

 03 a 18 ca grond gelegen aan de Johanna De Costerestraat te Bellegem, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest 11e afdeling, sectie C nummer 839S,

 25 a 93 ca grond gelegen aan de Johanna De Costerestraat te Bellegem, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest 11e afdeling, sectie C nummer 839S2,

 00 a 49 ca grond gelegen aan de Johanna De Costerestraat te Bellegem, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest 11e afdeling, sectie C nummer 839 L,

jegens de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard en de Zuid-West-Vlaamse sociale 
huisvestingsmaatschappij, om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze gronden in het 
openbaar domein in te lijven en dit conform de voorwaarden zoals opgenomen in de ontwerpakte in 
bijlage, opgemaakt door de dienst vastgoedtransacties, die verleden zal worden na het verstrijken van 
de schorsings-en vernietigingstermijn vanwege de toezichthoudende overheid.

Bijlagen
- opmetingsplan.pdf
- ontwerpakte.pdf
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GRATIS GRONDAFSTAND 
 
Op                                                 tweeduizend zestien.  
 
Zijn voor mij,  Lieven VANHEUVERZWIJN , Vlaamse commissaris bij 
de afdeling Vastgoedtransacties, verschenen: 
 
1) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"EIGEN HAARD", huisvestingsmaatschappij tot nut van het algemeen, 
erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 344 
op datum van negentien maart negentien honderd één en negentig, 
geïmmatriculeerd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te 
Kortrijk onder nummer 15 in het register van de burgerlijke 
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben, 
met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat, 117, 
BTW BE BE0405.412.092,  
Waarvan de statuten gepubliceerd werden in de Bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van twee februari negentien honderd drieëntwintig, 
bladzijde 978 onder nummer 1010, statuten welke herhaaldelijk werden 
gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Pascal Denys 
te Zwevegem op zestien september tweeduizend dertien; tijdens de 
buitengewone algemene vergadering van zelfde datum , gepubliceerd 
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één oktober tweeduizend 
dertien onder nummer 0148952. 
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, 
door : 
a) De heer BOSSUYT Erwin Kenneth, met rijksregisternummer 
60.09.13-307.44, wonende te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 45. 
Benoemd in de hoedanigheid van bestuurder bij de bijzondere 
algemene vergadering van acht april tweeduizend dertien, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven 
juni tweeduizend dertien onder nummer 13086314 en benoemd in 
hoedanigheid van Voorzitter van de raad van bestuur bij beslissing van 
de Raad van Bestuur gehouden op achttien april tweeduizend dertien, 
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertien 
juni tweeduizend dertien onder nummer 13089723. 
b) De  heer VANHULLE Luc Jozef Martin, met rijksregisternummer 
58.06.04-407.54, wonende te 8880 St.Eloois-Winkel, Kleine 
Izegemsestraat 59 

 
 
Vlaamse overheid 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 04134-001  
Dossiernr. klant: 
 
Repertoriumnr.: 
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Benoemd in de hoedanigheid van directeur bij beslissing van de Raad 
van bestuur gehouden op zesentwintig juni tweeduizend en acht, 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien 
juli tweeduizend en acht onder nummer 08120694.. 
Eigenaar van de loten 1, 2, 3 en 4. 
 
2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de 
Gewestelijke Maatschappij voor het Arrondissement Kortrijk CVBA 
ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ, 
bouwmaatschappij tot nut van het algemeen, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Damkaai 5, met 
ondernemingsnummer 0405.336.175, opgericht bij onderhandse akte 
op 21 december 1936, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 17 januari 1937 nummer 511. De statuten werden 
meermaals gewijzigd en voor het laatst tijdens de buitengewone 
algemene vergadering van 22 oktober 2015, zoals blijkt uit een akte die 
werd verleden voor notaris Christian Lambrecht te Heule, gepubliceerd 
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 5 november 2015 onder 
nummer 15154600. De vennootschap werd op 11 juni 1936 erkend 
door de Nationale Landmaatschappij onder nummer 23 en op 19 maart 
1991 door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 992. 
De vennootschap wordt in huidige akte, overeenkomstig artikel 20 van 
de statuten, vertegenwoordigd door:  
a) De Heer Marc OLIVIER, Voorzitter, geboren te Gullegem op 30 juni 
1940, met rijksregisternummer 40.06.30-231.42, wonende te 8500 
Kortrijk, Gerstelaan 3 
b) De heer Dries CUVELIER, Directeur, geboren te Moeskroen op 15 
april 1972, met rijksregisternummer 72.04.15-091.29, wonende te 8560 
Gullegem, Vlaskapelstraat 30,  
van wie de benoemingen laatst werden bevestigd bij publicatie van de 
lijst der bestuurders, Commissarissen, Directeur en Voorzitter, 
vastgesteld in de algemene vergadering van 26 mei 2016, en 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 
2016 onder nummer 16085560. 
Eigenaar van de loten 5,6 en 7. 
 

    Hierna samen genoemd "de overdrager". 
 

2)  De Stad KORTRIJK, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, 
Grote Markt 54, met ondernemingsnummer 0207.494.678. hier 
vertegenwoordigd door Lieven Vanheuverzwijn, Vlaamse commissaris, 
krachtens: 

a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse 
commissarissen  werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van 
het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; 
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b) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging 
tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling 
van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014; 

c) Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 
december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van 
Begroting, Financiën en Energie van 2 maart 2015 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015). 

Handelend ter uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van 
de Stad Kortrijk, genomen op …………. ………….. …tweeduizend 
zestien zonder bezwaar voor tenuitvoerlegging vanwege de toeziende 
overheid. Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing 
zal gehecht blijven aan deze akte 

 
AFGESTANE EIGENDOM 

a) Geografische en kadastrale beschrijving 
LOT 1 : STAD KORTRIJK  - 11°afd.  (Bellegem) – Sectie C 
drieënveertig are veertig centiare (43 a 40 ca) grond en wegenis, 
gelegen Johanna De Costerestraat, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer ‘C 1222 A P0000’, te nemen uit de 
percelen gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 
a) 895P2 P0000, zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats’, met een 

oppervlakte van zevenenzestig are zesennegentig centiare (67a 
96ca) 

b) 839R P0000, zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats”, met een oppervlakte 
van eenenzestig are zevenenzestig centiare (61a 67ca) 

LOT 2 : STAD KORTRIJK  - 11°afd.  (Bellegem) – Sectie C 
één  are zesentachtig  centiare (01 a 86 ca) grond, gelegen Johanna 
De Costerestraat, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer ‘C 1222 B P0000’, te nemen uit de 
percelen gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 
a) 895P2 P0000, zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats’, met een 

oppervlakte van zevenenzestig are zesennegentig centiare (67a 
96ca) 

b) 839R P0000, zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats”, met een oppervlakte 
van eenenzestig are zevenenzestig centiare (61a 67ca) 

LOT 4 : STAD KORTRIJK  - 11°afd.  (Bellegem) – Sectie C 
drie  are achttien   centiare (03 a 18 ca) grond, gelegen Johanna De 
Costerestraat, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer ‘C 839 D3 P0000’, te nemen uit het 
perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 839S P0000, 
zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats”, met een oppervlakte van drie are 
zevenenzeventig centiare (03a 77ca) 
LOT 5 : STAD KORTRIJK  - 11°afd.  (Bellegem) – Sectie C 
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vijfentwintig   are drieënnegentig   centiare (25 a 93 ca) grond en 
wegenis, gelegen Johanna De Costerestraat, met gereserveerd 
individueel perceelsidentificatienummer ‘C 839 E3 P0000’, te nemen uit 
het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 839S2 P0000, 
zijnde bouwland, gelegen ‘Plaats”, met een oppervlakte van vijfentwintig 
are zevenendertig centiare (25a 37ca) 
LOT 6 : STAD KORTRIJK  - 11°afd.  (Bellegem) – Sectie C 
negenenveertig centiare (49 ca) grond en wegenis, gelegen Johanna 
De Costerestraat, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer ‘C 839 F3 P0000’, te nemen uit het perceel 
gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 839L P0000, zijnde 
bouwland, gelegen ‘Plaats”, met een oppervlakte van negenenveertig 
centiare (49 ca) 

Hierna genoemd “het goed”. 
  
Plan 
Dit goed staat afgebeeld als de loten nummers 1, 2, 4, 5 en 6 op het 
opmetingsplan , opgemaakt op 2 december 2015 door landmeter-expert 
Johan Deneve , Leopoldstraat 36, 8550 Zwevegem,  plan waarvan de 
partijen verklaren kennis te hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 34005-10159. Dit plan en de 
referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
Een exemplaar van dit plan zal, na door de overdragende partij en de 
instrumenterende ambtenaar “ne varietur” ondertekend te zijn, aan 
deze akte gehecht blijven. Dit plan wordt niet geregistreerd en zal niet 
ter overschrijving worden aangeboden op het bevoegde 
hypotheekkantoor. 
b) Eigendomstitel 
De voormelde loten nummers 1, 2 en 4  behoren toe aan de overdrager 
sub 1 (Eigen Haard) om het verkregen te hebben jegens de 
deelgenoten VANNESTE, bij akte aankoop verleden voor Hallin 
GHYSELEN, commissaris bij het aankoopcomité Kortrijk, op 30 juni 
1977, op 1 juli 1977 en 5 juli 1977. Deze akte werd overgeschreven op 
het eerste hypotheekkantoor Kortrijk op 3 augustus 1977. 
De voormelde loten nummers 5 en 6 behoren toe aan de overdrager 
sub 2 (ZWVL) om ze verkregen te hebben jegens de overdrager sub 1  
- bij akte aankoop, verleden voor Gaya Ternier, commissaris van het 
Aankoopcomité te Kortrijk op 10 april 2001. Deze akte werd 
overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor Kortrijk op 30 april 
2001, onder referte 64-T-30/04/2001-02921. 
- bij akte aankoop, verleden voor Gaya Ternier, commissaris van het 
Aankoopcomité te Kortrijk, op 26 juni 2009. Deze akte werd 
overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor Kortrijk op 15 juli 
2009, onder referte 64-T-15/07/2009-05336. 
- bij akte aankoop, verleden voor Gaya Ternier, commissaris van het 
Aankoopcomité te Kortrijk, op 7 mei 2012. Deze akte werd 
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overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor Kortrijk op 1 juni 2012, 
onder referte 64-T-01/06/2012-04449 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 
 

VOORWAARDEN 
Deze afstand wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen aan de verkrijger voor vrij, zuiver en niet 
bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende 
overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding, noch 
wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond (dit alles 
onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek 
"Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger aangeduide 
oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al 
overtrof het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de 
verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager.  
Het goed wordt overgedragen met al zijn zichtbare en verborgen 
gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt overgedragen met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op het voorschreven goed , zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens overgedragen met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
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5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1)  een inlichtingenformulier afgeleverd minder dan een jaar vanaf 
heden, door de Stad Kortrijk op 2 maart 2016, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, 2) de verklaringen van de 
overdrager 3) het hypothecair getuigschrift en 4) de raadpleging van het 
e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1)  Het goed  is gelegen in het gewestplan Kortrijk, met plannummer 
2.22_00007_00001‘’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 
november 1977, met als bestemming “ woongebieden”. 
Het goed ligt in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ( RUP), met 
name: Solitaire vakantiewoningen-Interfluvium, plan 2.13_00138_00001 
de dato 25 juni 2015.Het plangebied betreft alle gronden die in het 
gewestplan als agrarisch gebied zijn bestemd. 
Geen APA, Geen BPA. 
2) voor het goed   werden stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt ; 
nl. -gemeentelijk dossiernummer 20030101 voor het bouwen van 11 
woningen. Vergunning op 27 augustus 2003. 
-gemeentelijk dossiernummer 2005/00703 voor het uitvoeren van 
wegenis-en rioleringswerken. Vergunning op 17 januari 2006. 
-gemeentelijk dossiernummer 2005/00712 voor het bouwen van 14 
sociale woningen . Vergunning op 12 september 2006. 
-gemeentelijk dossiernummer 2006/00026 voor het bouwen van 10 
sociale aaneengesloten éénsgezinswoningen. Vergunning op 4 
november 2008. 
-gemeentelijk dossiernummer 2010/00238 voor het uitvoeren van 
riolerings-wegeniswerken en omgevingsaanlegwerken. Vergunning op 
16 juni 2010. 
-gemeentelijk dossiernummer 2004/00480 voor het bouwen van 15 
huurwoningen. Vergunning van 29 oktober 2004. 
-gemeentelijk dossiernummer 2009/01089/K voor het plaatsen van een 
omheining in tropisch hardhout. Vergunning op 19 oktober 2009. 
-gemeentelijk dossiernummer 21011/00637 voor het bouwen van 10 
sociale koopwoningen. Vergunning op 10 oktober 2011. 
-gemeentelijk dossiernummer 2014/00198  voor het rooien van een 
boom, opbreken van een wandelpad, etc.. Vergunning op 18 juni 2014. 
-gemeentelijk dossiernummer 2015/00535/K voor het bouwen van een 
carport. Vergunning op 9 november 2015. 
-gemeentelijk dossiernummer 2008/00322 voor het uitvoeren van 
uitrustingswerken op de wijk “ Volksberg III-Groenweg”. Vergunning op 
23 december 2008. 
-gemeentelijk dossiernummer 2011/00128 voor het bouwen van 28 
sociale huurwoningen. Vergunning op 17 mei 2011. 
3) met betrekking tot het goed werd geen dagvaarding uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing 
gewezen; 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 
van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
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5) Op het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit. De overdrager verklaart dat het voorschreven goed 
bij zijn weten niet vat onder de wetgeving op de ruilverkaveling, noch 
het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een 
planbatenheffing en er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en 
gevalideerd, noch werd geweigerd. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige 
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
- niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische patrimonia, noch het voorwerp is van een dergelijk 
voorlopig of definitief beschermingsbesluit en zij terzake geen 
bericht hebben ontvangen. 

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris. 
7. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 2 maart 2016 van de 
Stad Kortrijk blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen milieuvergunningen afgeleverd 
werden of milieuvermeldingen ontvangen werden; 
- er op het goed geen overtredingen op milieuvergunningreglemen-
teringen werden vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in de bijlage 1 bij Vlarebo en 
bijlage 1 van Vlarem 1 (kolom 8)) 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze 
authentieke akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het 
bodemattest afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 van 
genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoeld 
attest. 
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3) De inhoud van debodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 1 en 4 maart 2016, luiden telkens  als volgt: "De OVAM 
beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking 
tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige 
bodemattesten.” 
4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van 
deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, paragraaf 1 
van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat het voorliggende bodemattest 
geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven. 
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp 
uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig 
wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
9. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a) Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en na opzoekingen op de door de 
overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij 
zijn weten, het overgedragen goed: 
- wel volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet  volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
b) Landverzekeringsovereenkomst 
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Blad 5 van 6 
 

Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed 
wel volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
11. Voorbehoud 
Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goed zouden 
bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken geen deel 
uit van deze overdracht en worden voorbehouden aan wie er recht op 
zou hebben. 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het goed kunnen bevinden. Alle installaties en 
leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de 
overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze overdracht 
en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient 
zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn 
van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden 
voor de onkosten, schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden 
voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
 

EIGENDOM - GENOT– BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het 
voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en 
dat derden hierop geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op het goed te zijnen laste nemen vanaf één 
januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
overdrager de volledige onroerende voorheffing zal dragen en betalen 
met betrekking tot het goed voor wat betreft het lopende jaar, en dat hij 
zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen om welke reden 
ook. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben.  
 

VERGOEDING 
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs, 
overeenkomstig en in uitvoering van de voorlopige overeenkomst 
opgemaakt tussen de overdragende partij en de overnemende partij. 
 

FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van 
het Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde voor: 
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“Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van 
artikel 4, § 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor 
hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die 
belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of 
hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de 
zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.  
De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze 
paragraaf.” 
 “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met 
een van die straffen alleen 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het 
raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de 
schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 5 jaar en 
met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die 
straffen alleen.”. 
De overdrager, Eigen Haard , verklaart BTW-plichtige te zijn  onder het 
nummer 0.405.412.092 en de overdrager, de Zuid-West-Vlaamse 
Sociale Huisvestingsmaatschappij  verklaart BTW-plichtige te zijn onder 
het nummer 0.405.336.175. 
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.” 
Kosteloze Registratie (Vlaanderen) 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
Kosteloze Registratie Bijlagen (federaal) 
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Blad 6 van 6 
 

Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 161,2° van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en 
Griffierechten. 
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, 
met name zoals hogervermeld. 
 

SLOTBEPALINGEN 
1. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen 
enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdrager. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen: de identiteitskaart. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk 
raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 
schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te 
zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de 
akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de 
instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het 
verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht 
aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners 
toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de 
akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg 
meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te Kortrijk op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de overdrager 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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Kernadministratie
5 2017_GR_00195 Wijzigingen algemeen retributiereglement 

2017 - Vaststellen
5 - 2017_GR_00195 - Wijzigingen algemeen retributiereglement 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Voor het eerst dit jaar worden de dringende tussentijdse wijzigingen aan het algemeen 
retributiereglement 2017 gezamenlijk voorgelegd aan het college om te laten vaststellen door de 
gemeenteraad. Dit zal voortaan elk jaar gebeuren in de gemeenteraad van juli.
Deze nota omvat de door de diverse diensten voorgestelde aanpassingen om toe te passen met 
onmiddellijke ingang.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen, ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
De dringende tussentijdse wijzigingen aan het algemeen retributiereglement 2017 zijn de volgende:

- Beheer openbaar domein :
* 2.7. De vaste retributie wordt van € 60,00 naar € 75,00 opgetrokken aangezien deze retributie de 
laatste jaren nog niet aangepast werd. Deze aanpassing ligt nog altijd 25% lager dan bij privé-
ontstoppers. Voor het gebruik van de rioolreiniger wordt de retributie van € 25,00 naar € 40,00 
opgetrokken omwille van de dure investering die de aankoop van een rioolreiniger met zich 
meebrengt (aankoop vrachtwagen met rioolreiniger is ongeveer € 100.000).
* 2.8. Er wordt conform met punt 2.10 'Overwelving grachten' een administratiekost toegevoegd van 
8% met een minimum van één werkuur. Deze kost dekt het opmaken van de kostennota en het 
inzamelen van het nodige hiervoor.
De retributie voor vrachtwagen en kraan verhoogt naar respectievelijk € 50,00 en € 75,00 om 
tegemoet te komen aan de investeringskost voor dit materiaal.
* 2.9. Het publiek sanitair van parking Houtmarkt wordt toegevoegd.

- Bouwen, milieu en wonen :
* 4.4.A. Bij de permanente vergunningen (uitstallingen) wordt een vrijstelling voorzien voor hinder 
wegens infrastructuurwerken (cfr. vrijstelling reclamedrukwerk). 
Tijdens werven met grote hinder is het niet opportuun dat er voor een uitstalling ter promotie van de 
zaak een retributie moet betaald worden.
* 4.4.B. Gelegenheidsinname: de minimumvergoeding wordt opgetrokken van € 15,00 naar € 25,00 
omdat dit bedrag al sinds 2006 ongewijzigd gebleven is én eigenlijk geen marktconforme prijs noch 
commercieel relevante marktprijs meer is.
Invoegen van een maximumtarief van € 1.000,00/dag met het oog op het gebruik van openbaar 
domein voor commerciële evenementen. Het ter beschikking stellen van het openbaar domein gaat 
altijd gepaard met extra inspanningen en inzet van manuren van uit de stedelijke diensten 
(voorafgaandelijke vergaderingen, veiligheidsoverleg, opkuis, afvalophaling,...) die op vandaag niet in 
rekening worden gebracht. Het invoeren van een maximumbedrag van € 1.000,00/dag lijkt redelijk als 
compensatie voor deze inspanningen.
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 - Cultuur :
* 9.3. Stedelijke openbare bibliotheek: De wijzigingen zijn vooral gebaseerd op een vergelijking met 
de sector. 
Er wordt ook een maximum totaal te laat geld ingevoerd. Nu is de afspraak dat men per object € 
25,00 betaalt. Dit wordt nu geplafonneerd op € 150,00 (6 objecten).
Een aantal zaken die niet meer toegepast worden, worden uit het reglement geschrapt (E-books, E-
readers & USB stick).
* 9.7. Er worden een drie nieuwe ruimtes toegevoegd. Binnen Schouwburg: 'Type Creatieruimte - 
benedengalerij' en binnen Muziekcentrum Track: 'Type Creatieruimte - loge 5' en 'Type geïsoleerde 
repetitieruimte koren - Auditorium'.
* 9.11. Een volledig nieuwe retributie wordt toegevoegd: 'Exclusief gebruik van een stedelijk lokaal 
dat niet in het standaardaanbod zit van ter beschikking gestelde lokalen'.
Geregeld komen er vragen voor het gebruik van lokalen die doorgaans niet ter beschikking gesteld 
worden en waarover er ook geen regelgeving bestaat. Daarom is het wenselijk om ook voor deze 
lokalen een samenhangende en logische aanpak te hanteren. Als bijlage zit het voorstel werkwijze 
bij aanvraag van een dergelijk lokaal.

- Sport :
* 10.1 Zwembaden: De tekst werd volledig aangepast naar vorm en volgorde toe, zonder dat er veel 
inhoudelijke verschillen zijn. Dit maakt dat het reglement veel logischer opgebouwd is en 
overzichtelijker. 
De inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende:
   ° Bij het hoofdstuk over de vijf- en tienbeurtenkaarten en de abonnementen wordt gewezen op het 
feit dat deze maar geldig zijn tot maximum november 2018. Dit komt omdat voorzien is dat de Stad 
Kortrijk vanaf dan geen zwembaden meer zal uitbaten door de overdracht van de exploitatie naar 
S&R.
   ° Per betaling met enige vorm van kredietkaarten zal vanaf nu € 2,00 aangerekend worden per 
betaling. Dit is een extra service t.o.v. de voorbije jaren waarvoor beperkte investeringen noodzakelijk 
zijn, vandaar de meerkost.
    ° In het 'Schoolzwemmen' wordt een administratieve kost aangerekend per week vertraging bij het 
indienen van de afsprakennota om zo een tijdige en correcte naleving van de afspraken af te 
dwingen.
* 10.2. Sportcentra: 
   ° In punt 10.2.B. staat het woord 'Sportraad' onterecht vermeld, dit wordt geschrapt.
   ° In punt 10.2.B.: in het kader van uniformiteit wordt een laatijdige annulering of niet opdagen niet 
meer aangerekend volgens tarief 10.2.C maar volgens tarief 10.2.D Gebruik sportinfrastructuur door 
Kortrijkse instellingen (inclusief instellingen voor personen met een handicap (dagcentra, 
bezigheidstehuizen) en jeugdzorg (dag- en opvangcentra, deeltijdse vorming). 

- Jeugd - JC Tranzit:
* 12.1. : ° Categorie B 'van niet-commerciële aard' toegevoegd omdat er nu ook een Categorie C 
toegevoegd wordt zodat ook commerciële organisaties actief binnen een subcultuur zouden kunnen 
huren.
   ° Bij openbaar karakter werd 'polyvalente zaal' toegevoegd, want in de andere lokalen gaan wel 
gesloten activiteiten door zoals repetities of vergaderingen.
   ° Bij de waarborgen werd 'atelier' geschrapt en 'backstage' en 'urban sports park' toegevoegd.
   ° In de tabel met de retributies van de ruimtes werden de prijzen voor de nieuwe categorie C, het 
nieuw lokaal Backstage en Urban sports park toegevoegd en het atelier geschrapt.
De prijzen werden ook aangepast naar prijzen per uur i.p.v. per dagdeel.
   ° De minimum opruimtijd werd toegevoegd.
   ° Het blok 'dagdelen' werd geschrapt.
   ° De annulatievergoeding werd aangevuld met alle kleine ruimtes.
   ° De drankprijzen werden aangepast volgens de definitieve prijzen gunning Nuytten..
   ° De DJ-set en monitorset werden samengevoegd en de partytafels en kookplaatjes werden 
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geschrapt uit het reglement. De prijs van de PA-set werd aangepast.
   ° Er werden extra huurprijzen en een drankverkoopregel toegevoegd voor verhuur in combinatie 
met de nieuwe fuifzaal DEPART.

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

Besluit
Punt 1
De lijst met de aangepaste retributies, zoals opgenomen in bijlage, met onmiddellijke ingang vast te 
stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- tussentijdse aanpassingen retributies2017_definitief_3.pdf
- werkwijze vaste lokalen.docx

6 2017_GR_00187 Leegstandsheffing op woningen en op 
gebouwen (2017/2021) - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

6 - 2017_GR_00187 - Leegstandsheffing op woningen en op gebouwen (2017/2021) - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld (omwille van opmerkingen van de toezichthoudende overheid) het 
belastingreglement 'leegstandsheffing op woningen en op gebouwen', vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 13 februari 2017 punt 17, op te heffen en opnieuw vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2017.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) bepaalde dat elke 
gemeente verplicht was een ‘leegstandsregister’ bij te houden van leegstaande gebouwen en 
woningen, en machtigde de gemeenteraden tot het heffen van een leegstandsheffing op gebouwen 
en woningen die in het register zijn opgenomen.

Inmiddels heeft de Vlaamse Regering het roer omgegooid en ervoor gekozen om de lokale besturen 
volledige beleidsvrijheid te geven met betrekking tot het registreren en bestrijden van leegstand. Het 
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.12.2016, heeft daartoe de nodige wijzigingen aan het 
Decreet grond- en pandenbeleid aangebracht.

Zo werden alle bepalingen in het DGP omtrent de gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en 
woningen (artikelen 3.2.17 t.e.m. 3.2.26) opgeheven. Een gemeentelijke leegstandheffing is dan ook 
voortaan niet meer gebaseerd op de ‘machtiging’ vanuit het Vlaams gewest maar op de fiscale 
autonomie van de gemeente.
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Aangezien er een aantal opmerkingen geformuleerd werden door de toezichthoudende overheid op 
het belastingreglement leegstandsheffing op woningen en op gebouwen, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 13 februari 2017, werd beslist om dit reglement op te heffen en volledig 
opnieuw vast te stellen rekening houdende met betreffende opmerkingen.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De stad Kortrijk opteert ervoor hardnekkige leegstand van woningen en van gebouwen  te blijven 
aanpakken. Hiertoe zal het bestaande leegstandsregister verder opgebouwd worden en zal ook de 
verdere belasting van leegstaande gebouwen en woningen geregeld worden aan de hand van 
vernieuwde afzonderlijke heffingsreglementen, voor de periode 01.01.2017 t.e.m. 31.12.2021.  

Tegelijk kan een inhoudelijke wijziging aangebracht worden:

voor wat betreft 'leegstandsheffing voor woningen' : De belasting werd tot dusver voor alle 
panden berekend aan 150 euro per lopende meter gevellengte vermenigvuldigd met het aantal 
bouwlagen. Dit blijkt evenwel te leiden tot een discrepantie tussen enerzijds huizen en anderzijds 
appartementen. In het geval van een appartement is er immers meestal slechts één bouwlaag 
waardoor de aanslagvoet zowat de helft lager uitvalt dan voor een gemiddeld woonhuis met twee 
ingerichte bouwlagen. 

Voorgesteld wordt deze discrepantie weg te werken door het basisbedrag van 150 euro/meter voor 
appartementen, op te trekken tot 300 euro per lopende meter gevellengte (zie artikel 4 §1 alinea 2). 
Deze regeling zal ingaan vanaf het aanslagjaar 2019 teneinde een redelijke overgangsperiode te 
voorzien voor appartementen die al vóór de inwerkingtreding van dit reglement op het 
leegstandsregister waren opgenomen.

Een eerder technische moeilijkheid betreft appartementen, bijvoorbeeld achteraan in een 
appartementsgebouw gelegen, waarvan de ‘individuele’ gevel(s) niet ‘grenst aan het openbaar 
domein’. Daarom dient de definitie van ‘voorgevel’ wat aangepast/uitgebreid te worden. Indien geen 
enkele gevel van het belastbaar pand grenst aan het openbaar domein wordt de breedste gevel ervan 
in aanmerking genomen.

voor wat betreft 'leegstandsheffing voor gebouwen' : In het kader van de ‘Stedelijke database 
Kortrijk Zaait’ wordt voortaan een onderscheid gemaakt voor gebouwen gelegen binnen een 
kerngebied en deze buiten een kerngebied (wijziging in art.6 van het reglement).

Een eerder technisch knelpunt betreft gebouwen, bijvoorbeeld achterin een privaat terrein gelegen, 
waarvan de ‘individuele’ gevel(s) niet ‘grenst aan het openbaar domein’. Daarom dient de definitie van 
‘voorgevel’ wat aangepast/uitgebreid te worden. Indien geen enkele gevel van het belastbaar pand 
grenst aan het openbaar domein wordt de breedste gevel ervan in aanmerking genomen. 

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.6., met latere 
wijzigingen
- Het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 
wonen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2016

Besluit
Punt 1
Het belastingreglement 'Leegstandsheffing op woningen' als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Definities

1. Decreet Grond- en Pandenbeleid = het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
Pandenbeleid;

2. Leegstandsregister = het register, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en 
Pandenbeleid;

3. Voorgevel = de gevel van de woning die grenst aan het openbaar domein, al dan niet 
gescheiden door een voortuinstrook. Indien geen enkele gevel aldus aan het openbaar 
domein grenst, betreft het de breedste gevel.

4. Bouwlagen = alle volwaardig ingerichte niveaus van de woning.
5. Woning = elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 

van een gezin of alleenstaande.
6. Inventarisatiedatum = de datum waarop de woning voor de eerste maal in de inventaris van 

het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang de woning niet uit de inventaris is 
geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden, 
vanaf de datum van eerste opname.

Artikel 2: Belastbare grondslag

Er wordt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december  2021 een jaarlijkse belasting 
geheven op de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting verschuldigd 
op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van 
opname in het leegstandsregister.

Artikel 3: Heffingsplichtige

§1 De belasting is verschuldigd door diegene, die op de inventarisatiedatum, eigenaar is van een 
woning die is opgenomen in het leegstandsregister.

§2 In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar beoordeeld op de 
datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht.
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§3 Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de 
erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker.

§4 In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel.

Artikel 4: Aanslagvoet

§1 De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op € 150 per strekkende meter gevellengte van 
de voorgevel van de woning. Desgevallend blijven de reeds toegepaste jaarlijkse verhogingen van de 
aanslagvoet, op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, zoals goedgekeurd bij 
beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013, gelden. Het aldus vastgestelde bedrag wordt 
vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.

Voor appartementen wordt vanaf het aanslagjaar 2019 de aanslagvoet van de belasting vastgesteld 
op € 300 per strekkende meter gevellengte van de voorgevel van het appartement. Het aldus 
vastgestelde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.

§2 Indien het een woning betreft, gelegen op een hoekperceel, worden alle gevels, grenzend aan het 
openbaar domein, in rekening gebracht. Bij deze hoekpercelen wordt de helft van de som van alle 
zijden van de gevels langs de straat in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde hoek 
inbegrepen.

§3 De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten, kleiner dan de halve 
meter worden weggelaten. De gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als 
volle meter.

De minimumaanslag bedraagt 1.100 euro voor een woning.

Deze minimumbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het Abex-indexcijfer van de 
maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

§4 Vanaf de tweede aanslag worden de basisbedragen van 150 euro/meter en 300 euro/meter, 
vermeld in art4,§1, jaarlijks verhoogd met respectievelijk 25 euro en 50 euro.

Artikel 5: Enkel de in dit artikel vermelde vrijstellingen worden toegepast

§1 Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld : 

a. De heffingsplichtige die zakelijk gerechtigde is van één enkele woning , bij uitsluiting van enig 
ander onroerend goed, voor het geheel of in onverdeeldheid. Deze vrijstelling geldt slechts 
gedurende 2 aanslagjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.

b. De heffingsplichtige die, op de inventarisatiedatum sinds minder dan 1 jaar eigenaar is van de 
belastbare woning.

c. De heffingsplichtigen die laatste bewoner zijn van de belastbare woning en die in een erkende 
ouderenvoorziening verblijven of zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Deze vrijstelling 
geldt slechts gedurende 3 aanslagjaren.

d. De heffingsplichtige die de belastbare woning in de loop van 1 jaar, voorafgaand aan de 
inventarisatiedatum, heeft vervreemd via een onderhandse overeenkomst, voor zover uit de 
daaropvolgende notariële akte blijkt dat de vervreemding effectief is doorgegaan.

§2 Een vrijstelling wordt verleend indien de woning: 

a. gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan;
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b. beschermd is als monument, gedurende de termijn van behandeling, door de bevoegde 
instanties, van het dossier tot restauratie;

c. voorwerp uitmaakt van een geldige stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
waarvan de werken binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de respectievelijke 
inventarisatiedatum, aantoonbaar werden uitgevoerd.
Deze vrijstelling, die jaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd, geldt maximaal voor drie 
opeenvolgende aanslagjaren te verminderen met het aantal jaren waarin het gebouw reeds 
om zelfde reden was vrijgesteld op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, 
zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013.

d. voorwerp uitmaakt van renovatiewerken, waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning is vereist, die binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de 
respectievelijke inventarisatiedatum, aantoonbaar werden uitgevoerd. Deze vrijstelling, die 
jaarlijks opnieuw moet worden aangevraagd, geldt maximaal voor drie opeenvolgende 
aanslagjaren te verminderen met het aantal jaren waarin het pand reeds om zelfde was 
vrijgesteld op basis van het reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’, zoals goedgekeurd 
bij beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013.

§3 Een vrijstelling wordt verleend indien de leegstand aanhoudt omwille van een vreemde oorzaak die 
de heffingsplichtige niet kan worden toegerekend.

§4 Een vrijstelling van de heffing kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd 
aanvraagformulier.

 

Artikel 6:

Wie een in het leegstandsregister opgenomen woning vervreemdt, is verplicht binnen de 2 maanden 
na het verlijden van de notariële akte, per aangetekend schrijven het volgende aan de gemeente 
mede te delen : 

- volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar ; 
- datum van de akte en naam van de notaris ;
- nauwkeurige aanduiding van de verkochte woning.

 

Artikel 7:

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

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 9:

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

Artikel 10:
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De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 11:

Het bevoegde personeelslid verleent ambtshalve ontheffing van de overmatige belastingen die 
voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dubbele belasting, alsook van die welke blijken uit 
afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door 
de belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat :

1° die overmatige belastingen door de administratie zijn vastgesteld of door de belastingschuldige aan 
de administratie zijn bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting 
is gevestigd;

2° de aanslag nog niet het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven 
tot een definitieve beslissing over de grond. 
(Art. 3.6.0.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Punt 2
Het belastingreglement 'Leegstandsheffing op gebouwen' als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Definities

1. Decreet Grond- en Pandenbeleid = het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
Pandenbeleid;

2. Leegstandsregister = het register, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en 
Pandenbeleid;

3. Voorgevel = de gevel van een gebouw die grenst aan het openbaar domein, al dan niet 
gescheiden door een voortuinstrook. Indien geen enkele gevel aldus aan het openbaar 
domein grenst, betreft het de breedste gevel.

4. Gebouw = elk bebouwd onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd en 
dat niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten.

5. Inventarisatiedatum = de datum waarop het gebouw voor de eerste maal in de inventaris van 
het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw niet uit de inventaris is 
geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden, 
vanaf de datum van eerste inschrijving.

6. Wvo = winkelvloeroppervlakte, de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor 
het publiek.

7. Stedelijke database Kortrijk Zaait = database waar gebouwen opgenomen worden die kunnen 
aangewend worden voor (tijdelijke) invullingen onder de voorwaarden voorzien in onderhavig 
reglement.

8. Kerngebied: de kerngebieden zoals beschreven in het Strategisch Commercieel Plan voor 
Handel en Horeca in Kortrijk, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 14 november 
2016.

Artikel 2: Belastbare grondslag
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Er wordt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december  2021 een jaarlijkse belasting 
geheven op de gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen.

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw is opgenomen in het 
gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaande gebouw niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting 
verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 
de datum van opname in het leegstandsregister.

 

Artikel 3: Heffingsplichtige

§1 De belasting is verschuldigd door de eigenaar op de inventarisatiedatum.

§2 In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van de eigenaar beoordeeld op de 
datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht.

§3 Indien er erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de 
erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker.

§4 In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel.

 

Artikel 4: Aanslagvoet

§1 De aanslagvoet van de belasting wordt vastgesteld op € 150 per strekkende meter gevellengte van 
de voorgevel van het gebouw. Desgevallend blijven de reeds toegepaste jaarlijkse verhogingen van 
de aanslagvoet, op basis van het reglement op de leegstandsbelasting, zoals goedgekeurd bij 
beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013, gelden. Het aldus vastgestelde bedrag wordt 
vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.

§2 Indien het een gebouw betreft, gelegen op een hoekperceel, worden alle gevels, grenzend aan het 
openbaar domein, in rekening gebracht. Bij deze hoekpercelen wordt de helft van de som van alle 
zijden van de gevels langs de straat in aanmerking genomen, de afgesneden of afgeronde hoek 
inbegrepen.

§3 De belastbare lengte wordt steeds in volle meter uitgedrukt. De gedeelten, kleiner dan de halve 
meter worden weggelaten. De gedeelten gelijk aan of boven een halve meter worden aangerekend als 
volle meter. Voor de berekening van de verschuldigde belasting worden alle volwaardig ingerichte 
niveaus als bouwlaag aanzien.

§4 De minimumaanslag bedraagt 1.500 euro voor een gebouw.
Deze minimumbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het Abex-indexcijfer van de 
maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

§5 Vanaf de tweede aanslag wordt het basisbedrag van 150 euro/meter, vermeld in art. 4§1,  jaarlijks 
verhoogd met 150 euro.

 

Artikel 5: Enkel de in dit artikel vermelde vrijstellingen worden toegepast
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§1 Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld : 

     a. De heffingsplichtige die, op de inventarisatiedatum, sinds minder dan 1 jaar eigenaar is van het 
belastbare gebouw.

     b. De heffingsplichtige die het belastbare gebouw in de loop van 1 jaar, voorafgaand aan de 
inventarisatiedatum, heeft vervreemd via een onderhandse overeenkomst, voor zover uit de 
daaropvolgende notariële akte blijkt dat de vervreemding effectief is doorgegaan.

§2 Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw: 

     a. gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan;

     b. beschermd is als monument, gedurende de termijn van behandeling, door de bevoegde 
instanties, van het dossier tot restauratie;

     c. voorwerp uitmaakt van een geldige stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
waarvan de werken binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de inventarisatiedatum, aantoonbaar 
worden uitgevoerd. Deze vrijstelling geldt maximaal voor drie opeenvolgende aanslagjaren te 
verminderen met het aantal jaren waarin het gebouw reeds om zelfde reden was vrijgesteld op basis 
van het reglement op de leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad 
van 16.12.2013.

     d. voorwerp uitmaakt van renovatiewerken, waarvoor geen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning is vereist, die binnen de 12 maanden, voorafgaand aan de 
inventarisatiedatum, aantoonbaar worden uitgevoerd. Deze vrijstelling geldt maximaal voor drie 
opeenvolgende aanslagjaren te verminderen met het aantal jaren waarin het pand reeds om zelfde 
was vrijgesteld op basis van het reglement op de leegstandsbelasting zoals goedgekeurd bij 
beslissing van de gemeenteraad van 16.12.2013.

     e. Is opgenomen in de stedelijke database Kortrijk Zaait waarbij de voorwaarden tot opname 
verder geëxpliciteerd worden in artikel 6. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar vanaf het 
moment van inschrijving op voornoemde database.
Via de opname in deze database stelt de houder van het zakelijk recht zijn leegstaand gebouw ter 
beschikking voor tijdelijke invullingen. Indien de houder van het zakelijk recht de invulling weigert 
zonder gegronde redenen, binnen de vrijstellingsperiode, dan vervalt deze vrijstelling.
Het eerste jaar na de vrijstelling betaalt de belastingplichtig de minimumheffing, zoals bepaald in art.4 
§1 en §4.  Het tweede jaar na de vrijstelling valt de heffingsplichtige terug op de oorspronkelijke 
heffingsplicht, waarbij rekening wordt gehouden met de verhogingen van de aanslagvoet  zoals 
voorzien in art.4 §5.

§3 Een vrijstelling wordt verleend indien de leegstand aanhoudt omwille van een vreemde oorzaak die 
de heffingsplichtige niet kan worden toegerekend.

§4 Een vrijstelling van de heffing kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd 
aanvraagformulier. Bij opname in het leegstandsregister, moet deze vrijstellingsaanvraag 
aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij de stad Kortrijk worden ingediend, binnen de 4 maanden na 
het betekenen van de administratieve akte van opname in het leegstandsregister.

 

Artikel 6: Stedelijke database Kortrijk Zaait
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§1 De stedelijke database Kortrijk Zaait heeft als doel ondernemerschap te bevorderen en leegstand 
te bestrijden. Dit gebeurt door het ter beschikking stelling van leegstaande panden voor tijdelijke 
invullingen.

§2 De houder van het zakelijk recht van een leegstand gebouw kan zijn gebouw laten opnemen in de 
stedelijke database Kortrijk Zaait indien hij akkoord gaat met het feit dat zijn gebouw ter beschikking 
zal gesteld worden aan onderstaande voorwaarden. 

a. De Stad Kortrijk mag het gebouw aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, ondernemer 
die geïnteresseerd is in de formule van Kortrijk Zaait.

b. De houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een gebruiksregeling die een kader schept 
voor een flexibele invulling met een verlaagde gebruiksvergoeding.

c. Deze gebruiksregeling bestaat uit opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk:

 

BINNEN kerngebied WVO gebouw (m²) Maandelijkse gebruiksvergoeding
0 – 99 m² € 400
100 – 249 m² € 8006 maanden
Meer dan 249 m² € 1200
0 – 99 m² € 300
100 – 249 m² € 6001 jaar
Meer dan 249 m² € 900

   
BUITEN kerngebied Bruikbare oppervlakte Maandelijkse gebruiksvergoeding

0 – 99 m² € 200
100 – 249 m² € 350
250 – 499 m² € 500
500 – 999 m² € 650

1 jaar

Meer dan 1000 m² € 800

 

    d. De houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling 
onafgebroken zal plaats vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein.

    e. De houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele invullingen 
duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie binnen het concept van ‘Kortrijk Zaait’.

§3 De stad Kortrijk, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan een opname van een 
pand in de stedelijke database Kortrijk Zaait weigeren, bijvoorbeeld omwille van de toestand van het 
pand. Deze beslissing wordt gemotiveerd.

§4 Het gebouw zal uit de stedelijke database Kortrijk Zaait verwijderd worden indien: 

a. De houder van het zakelijk recht de invulling weigert zonder gegronde reden.

b. Er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden die opgelegd zijn onder artikel 6, §2.
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Artikel 7:

Wie een in het leegstandsregister opgenomen pand vervreemdt, is verplicht binnen de 2 maanden na 
het verlijden van de notariële akte, per aangetekend schrijven het volgende aan de gemeente mede 
te delen : 

- volledige identiteit en adres van de nieuwe eigenaar ; 
- datum van de akte en naam van de notaris ;
- nauwkeurige aanduiding van het verkochte pand.

 

Artikel 8:

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

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 10:

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

Artikel 11:

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

Artikel 12:

Het bevoegde personeelslid verleent ambtshalve ontheffing van de overmatige belastingen die 
voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dubbele belasting, alsook van die welke blijken uit 
afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door 
de belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat :

1° die overmatige belastingen door de administratie zijn vastgesteld of door de belastingschuldige aan 
de administratie zijn bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting 
is gevestigd;

2° de aanslag nog niet het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven 
tot een definitieve beslissing over de grond. 
(Art. 3.6.0.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).
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Punt 3
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 13 februari 2017 punt 17 opgeheven, onder voorbehoud dat verder 
rekening gehouden wordt met toestanden die onder de vorige reglementen zijn ontstaan, o.a. wat de 
toegepaste aanslagvoet betreft, en de termijnen voor vrijstelling.

Punt 4
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

7 2017_GR_00188 Belasting op de reclameborden (2017/2021) - 
Opheffen en opnieuw vaststellen

7 - 2017_GR_00188 - Belasting op de reclameborden (2017/2021) - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld (omwille van opmerkingen van de toezichthoudende overheid) het 
belastingreglement op de reclameborden, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 
december 2015 punt 13, op te heffen en opnieuw vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aangezien er een opmerking geformuleerd werd door de toezichthoudende overheid op het 
belastingreglement op de reclameborden, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 
december 2015 punt 13, werd beslist om dit reglement op te heffen en volledig opnieuw vast te 
stellen rekening houdende met betreffende opmerking.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
Omdat de kwaliteit van het straatbeeld en de woonomgeving daalt door de aanwezigheid van 
reclameborden heeft de stad Kortrijk er in het verleden voor geopteerd om een belasting op 
reclameborden in te voeren, precies om deze visuele vervuiling tegen te gaan.

Deze belasting wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld waarbij de vrijstelling voor borden, 
zichtbaar van de openbare weg, geplaatst op sportterreinen uit het reglement verwijderd wordt.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
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Besluit
Punt 1
Het belastingreglement op de reclameborden als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 wordt een belasting geheven op de reclameborden, 
geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of een plaats in de open lucht, 
zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Overeenkomstig de algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk wordt verstaan 
onder:
- reclamebord: iedere publiciteit, ongeacht uit welk materiaal, die niet als uithangbord kan worden 
beschouwd, ten voordele van een persoon, instelling of product die niet ter plaatse zijn uitbating kent.
Onder 'reclameborden' worden ook de modern-technologische varianten gerekend, zoals lichtkranten, 
LED-walls, beeldtapijten,… die al dan niet vaste, wijzigende of bewegende teksten en andere 
symbolen dragen en die al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden van 
geïnteresseerden, die een boodschap willen verspreiden.

- uithangbord: iedere publiciteit, aangebracht bij de ter plaatse gevestigde uitbating, om aan het 
publiek de handel, nijverheid of beroep dat er wordt uitgeoefend te kenmerken en te afficheren.

Artikel 2:

De belasting is ten laste van de natuurlijke of de rechtspersoon die de beschikking (vrij gebruik) heeft 
over het reclamebord. 
Is deze niet gekend, dan wordt de belasting ten laste gelegd van de eigenaar van de grond waarop 
het bord geplaatst is, of van de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop het bord is 
aangebracht.

Artikel 3:

De belasting wordt per reclamebord vastgesteld als volgt:
   - Enkelzijdig reclamebord, geen wisselende reclames : 62,00 euro per m² of gedeelte ervan.
   - Reclamebord met wisselende reclames : 200,00 euro per m² of gedeelte ervan.

Als de reclame een onregelmatige vorm heeft, wordt de oppervlakte berekend door een rechthoek te 
vormen waarbij de zijden horizontaal en verticaal door de uiterste punten van de reclame gaan. 

In de belastbare oppervlakte wordt de omlijsting niet meegerekend.

Artikel 4:

De belasting is verschuldigd voor gans het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het aanslagjaar 
waarop het betrokken bord wordt geplaatst of weggenomen, met uitzondering van hetgeen is bepaald 
in het volgend artikel 5 punt a.

Artikel 5:

De belasting is niet verschuldigd voor:

a)    de borden, die worden opgericht na 1 december van het aanslagjaar;
b)    de borden, geplaatst door openbare besturen of openbare diensten, voor zover geen 
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winstgevend doel wordt nagestreefd;
c)     de borden, die enkel en alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen aangezien het 
hier over aankondigingen van een openbaar ambt gaat;
d)    de borden, die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijke voorziene 
verkiezingen

Artikel 6:

De belastingplichtige dient uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte te doen van de grootte, 
type, plaats en aantal boodschappen van het reclamebord bij het gemeentebestuur.

Bij gebrek aan aangifte of ingeval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
wordt de belasting ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur 
beschikt.

Vooraleer wordt overgegaan tot ambtshalve vestiging van de belastingaanslag, betekent het college 
van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde 
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen.

Artikel 7:

De natuurlijke of rechtspersonen die na 1 april van het aanslagjaar overgaan tot het oprichten van 
(een) reclamebord(en) dienen hiervan spontaan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.

Artikel 8:

De aangifte in bovengenoemde belasting zal geldig blijven tot herroeping. 

Artikel 9: 

De belasting wordt ingekohierd op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die de beschikking heeft 
over het reclamebord. 
Ingeval de belasting dient ingevorderd te worden ten overstaan van de eigenaar van de grond waarop 
het bord is geplaatst of van de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is 
aangebracht, kan dit gebeuren krachtens hetzelfde kohier, mits aflevering van een nieuw aanslagbiljet 
op naam van de persoon die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de betaling van de belasting.

Artikel 10: 

De belastingplichtige die zijn reclamebord(en) verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen veertien 
dagen mede te delen aan het gemeentebestuur. In dit geval mag de voor het lopende jaar betaalde 
belasting worden overgedragen op naam van de persoon die beschikkingsrecht over het bord heeft 
verworven.

Artikel 11:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
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Artikel 12:

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

Artikel 13: 

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

Artikel 14:

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

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 14 december 2015 punt 13 opgeheven.

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- opmerkingen Brugge ivm belasting reclameborden.pdf

Basisonderwijs
8 2017_GR_00196 Gemeentelijke Basisschool - Aansluiting 

ondersteuningsnetwerk
8 - 2017_GR_00196 - Gemeentelijke Basisschool - Aansluiting ondersteuningsnetwerk

Inhoudelijk verantwoordelijke
Valerie Provost

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs vanaf 
het schooljaar 2017-2018.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon secundair onderwijs 
moet zich aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” 
verder te begeleiden. In dit regionaal ondersteuningsnetwerk brengen de scholen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en 
hun leraars te ondersteunen.
Met de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs, ontvangt het 
buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering onder de vorm van begeleidende eenheden, 
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lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs.
 

Argumentatie
Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moeten uiterlijk op 30 juni 2017 aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het 
schooljaar 2017-2018.

Deze beslissing is verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever en moet worden 
genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. Een schoolbestuur dat 
niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk, ontvangt geen ondersteuning.

Het schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem beslist met haar school voor 
gewoon basisonderwijs aan te sluiten bij het West-Vlaamse gemeentelijk ondersteuningsnetwerk 
waarvan de scholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam (Sancta-Maria) deel uitmaken. 

De Schoolraad gaf positief advies op 12 juni 2017. Het OCSG gaf positief advies op 12 juni 2017. 

Juridische grond
Zie het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies.

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

Besluit
Punt 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 19.06.2017 om als schoolbestuur 
van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk – Kooigem met haar school voor gewoon basisonderwijs 
aan te sluiten bij het West-Vlaamse gemeentelijk ondersteuningsnetwerk waarvan de scholen voor 
buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam (Sancta Maria) deel uitmaken (Deerlijk), te bekrachtigen.

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
9 2017_GR_00202 Kortrijkse renovatiestrategie  - Evaluatie 

premiereglementen - Goedkeuren
9 - 2017_GR_00202 - Kortrijkse renovatiestrategie  - Evaluatie premiereglementen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ciska Vereecke

Beknopte samenvatting
De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor al haar 
inwoners mogelijk te maken. Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad te worden en wil het 
woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen. De stad heeft daarvoor een renovatiestrategie 
voor de private woningmarkt uitgewerkt. Sinds juni 2015 is het nieuwe premiepakket van de stad van kracht.

Dit dossier behandelt een evaluatie van de lopende premies en een voorstel tot aanpassing van de private 
huurmarktpremie.

Beschrijving
Aanleiding en context

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254
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De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor al haar 
inwoners mogelijk te maken. Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad te worden en wil het 
woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen. De stad heeft daarvoor een renovatiestrategie 
voor de private woningmarkt uitgewerkt. Onder het motto ‘Kortrijk renoveert’ wil de stad zoveel mogelijk 
mensen motiveren om te renoveren. Een realistische renovatie verlaagt immers drastisch de energiefactuur, 
verhoogt het leef-comfort en verbetert de kwaliteit van de woningen in Kortrijk. De spil in de Kortrijkse 
renovatiestrategie is de renovatiebegeleiding. Wie wil renoveren kan in Kortrijk beroep doen op een team van 
renovatiebegeleiders. Op basis van een technische diagnose van de woning en de wensen en mogelijkheden 
van de kandidaat verbouwer, wordt een individueel renovatietraject uitgezet op basis van doordachte keuzes. 
Daarbij wordt de Kortrijkzaan ook wegwijs gemaakt doorheen het bos van premies, fiscale stimulansen en 
andere ondersteuningsmaatregelen. Daarnaast heeft de stad ook een eigen premiepakket ter beschikking 
waarbij ze de nadruk legt op veiligheid, duurzaamheid en realistisch renoveren. 

Argumentatie
Kortrijk legt in haar premiebeleid de focus op 3 thema’s:

1. Veiligheid met de CO-premie en plaatsing van rookmelders

2. Duurzaamheid met dakisolatie, groendak en regenwaterinstallatie

3. Specifieke doelgroepen met premie private huurmarkt en stedelijke verbeteringspremie.

In 2016 werd in het totaal € 755.255,98 premie uitbetaald aan 436 unieke adressen. Per adres werd gemiddeld 
€ 1732,24 premie uitbetaald.

De stedelijke verbeteringspremie neemt met € 368.413 de grootse hap uit het budget gevolgd door de Nu-of 
Nooit premie Overleie, de private huurmarktpremie en de dakisolatiepremie. 

In deze nota worden de stedelijke verbeteringspremie en de private huurmarktpremie onder de loep 
genomen. 

1. Stedelijke verbeteringspremie:

De stedelijke verbeteringspremie heeft als doelstelling gebreken aan de woning aanpakken bij eigenaars met 
een bescheiden inkomen. De stad legt daarbij de klemtoon op de bouwschil ( dakisolatie en buitenschrijnwerk ) 
en hanteert een inkomstengrens van € 42000 + €1500 per persoon ten laste. 

Aangezien het reglement oplegt dat eerst alle daken geïsoleerd moeten zijn en dat alle buitenschrijnwerk moet 
voorzien zijn van dubbel glas helpt de premie om eigenaars aan te zetten tot het uitvoeren van meer 
investeringen dan initieel voorzien. De premie kan enkel ingezet worden om bestaande gebreken aan de 
woning op te lossen.

Deze premie in combinatie met begeleiding zorgt ervoor dat de groep eigenaars met een bescheiden inkomen 
er meer dan vroeger in slaagt ook premies van andere overheden te verzilveren. 

Sinds het 3de en het 4de kwartaal van 2016 is een duidelijke stijging merkbaar in het aantal Vlaamse 
verbeteringspremies die in Kortrijk worden uitbetaald. Kortrijk is daarmee de stad met het meeste 
verbeteringspremies; 94 uitbetalingen  in vergelijking met Mechelen (49), Sint Niklaas (80), Aalst (56), Brugge 
(37), Oostende (73) en Roeselare (82). 2/3de van deze adressen wordt begeleid door een renovatiebegeleider. 
De aanpak resulteert dus duidelijk in meer succesvolle verbeteringswerken bij eigenaars met bescheiden 
middelen.

Voorstel:
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Gezien het hefboomeffect van de premie en de focus op groepen die moelijk tot kwaliteitsvolle renovatie 
komen stellen wij voor het huidige premiereglement aan te houden.

2.Premie private huurmarkt

Deze premie heeft als doelstelling verhuurders aan te zetten tot renovaties zonder dat de huurders het 
slachtoffer worden van stijgende huurprijzen. Voorwaarden zijn dakisolatie boven alle leefruimtes, 
buitenschrijnwerk voorzien van dubbel glas, een conformiteitsattest en een maximum huurprijs voor een 
periode van 9 jaar.  

In 2016 waren er 70 aanvragen. Deze woningen worden via verschillende kanalen aangebracht; naar aanleiding 
van een kwaliteitsonderzoek, door het sociaal verhuurkantoor of spontaan door de eigenaar. 

De gemiddelde maximum huurprijs bedraagt € 584,15 maar is sterk afhankelijk van het volume, de kwaliteit en 
ligging van de woning. Het streedoel is om de maximum huurprijs € 50 onder de marktprijs vast te leggen. Het 
gemiddeld premiebedrag per adres bedraagt € 3.820,87.

De helft van de premieaanvragen gebeuren voor woningen die verhuurd worden via het Sociaal 
VerhuurKantoor. SVK-verhuurders hebben recht op Vlaamse premies ( renovatie- of verbeteringspremie) en 
bijkomende fiscale stimuli. De bijkomende stedelijke premie vormt bij deze doelgroep geen stimulans tot extra 
investeringen of tot het bijkomend verlagen van de huurprijs. De mogelijkheid om de premie uit te betalen aan 
SVK verhuurders is bijgevolg overbodig.

Met de opstart van Kortrijk huurt heeft de stad bovendien een belangrijk bijkomend initiatief genomen op de 
private huurpmarkt. Het is belangrijk de premie maximaal daarop af te stemmen. 

Voorstel:

Woningen die worden verhuurd via het sociaal Verhuurkantoor worden uitgesloten van de premie. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die betaalbaar is | We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. | Verbeteren 
woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Besluit
Punt 1
Het premiereglement Private huurmarktpremie, zoals aangepast in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- subsidiereglement private huurmarkt 2017.pdf
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SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE  
STAD KORTRIJK 

 
 

Inleiding 
 

De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor 
al haar inwoners mogelijk te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter.  

Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen onder-

steuning met gerichte premies. 
 

Hierbij wil de stad niet alleen de koopmarkt versterken maar ook het kwalitatief huuraanbod in Kortrijk 

vergroten en de huurmarkt toegankelijker maken. Onder meer om de druk op de sociale huursector te 

verlichten, ondersteunt de stad de private huurmarkt. Zoals op veel andere plaatsen in Vlaanderen, 

zouden eigenaars graag hun (tweede) woongelegenheid verhuren maar zien ze op tegen de lasten die 

daarbij komen kijken.  De stad wil het voor die groep eigenaars  makkelijker maken om hun woonge-

legenheid op de huurmarkt aan te bieden.  

Uiteraard moeten de aangeboden woongelegenheiden dan wel voldoende kwalitatief zijn. We zetten 

verhuurders aan tot het renoveren van panden die er minder goed aan toe zijn.  

Via renovatiebegeleiding en de “renovatiepremie Private huurmarkt” wil de stad verhuurders aanzet-

ten om hun woongelegenheid te renoveren tot kwaliteitsvol niveau. Dit zowel op het vlak van comfort, 

veiligheid als energiezuinigheid.  

Artikel 1 – de premie 

 
Met ingang van 15 juli 2017 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 

voor het renoveren van private huurwoningen op Kortrijks grondgebied. 

 

Artikel 2: afbakening 

2.1. De renovatiewerken waarop deze ondersteuning van toepassing is, staan vermeld in artikel 7. 

2.2. Een woongelegenheid is elk onroerend goed of het gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is 

voor de huisvesting van personen. Als basis hiervoor geldt de feitelijk aanwezige functie voor zover 

die in overeenstemming is met de meest recente stedenbouwkundige vergunning. Een kamerwoonge-

legenheid worden in deze optiek beschouwd als één woongelegenheid. Voor het bepalen van het aan-

tal entiteiten wordt uitgegaan van de situatie vastgesteld voor aanvang van de werken en waarbij de 

startdatum van dit reglement, 15-07-2017, als referentiemoment geldt. 

Werken in functie van het omvormen van een pand naar een onroerend goed voor huisvesting van 

personen (geheel of gedeeltelijk) komt ook in aanmerking. 

De woongelegenheid is minimaal 25 jaar oud op moment van afsluiting van het renovatiecontract.  
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Panden met een woonfunctie met een kadastraal inkomen van maximaal 1350 euro (niet geïn-

dexeerd) komen in aanmerking.  

Bij panden met een gemengde functie (handel-wonen) wordt het kadastraal inkomen door de renova-

tiebegeleider naar functie versleuteld op basis van m² bruikbare oppervlakte per functie. Wanneer 

voor het gedeelte wonen na versleuteling de maximumgrens niet overschreden wordt, komt het pand 

in aanmerking.  

Het betreft woongelegenheden in particuliere eigendom van een natuurlijke persoon. Ook worden 

voor toepassing van dit reglement beschouwd als eigenaar: de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, 

de erfpachter en de opstalhouder. 

 

Het betreft enkel  huurwoongelegenheden die door een particuliere eigenaar worden verhuurd. 

2.3. Het projectgebied omvat: 

 De woongelegenheid bevindt zich op Kortrijks grondgebied 

Artikel 3: Renovatietraject 

a) fase Technisch onderzoek 

3.1. Na plaatsbezoek bespreekt de renovatiebegeleider met de kandidaat-verbouwer, en eventueel de 

huurder, de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Dit gebeurt op basis van 

de conclusies uit een technisch onderzoek van de woongelegenheid, dat wordt uitgevoerd door de 

renovatiebegeleider ter vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken. 

3.2. Op basis van de conclusies uit het technisch onderzoek kan de kandidaat-verbouwer samen met 

de renovatiebegeleider een dossier voor prijsaanvraag opmaken.  

3.3 De renovatiebegeleider ondersteunt de kandidaat-verbouwer bij de opmaak van een financieel 

plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken 

aan de woongelegenheid. In samenspraak met de renovatiebegeleider wordt indien nodig ook een 

prioriteitsvolgorde van werken opgesteld. 

b) fase renovatiecontract 

3.4 Om in aanmerking te komen voor de private huurmarktpremie, kan de eigenaar van de woongele-

genheid inschrijven  door ondertekening van een renovatiecontract (als bijlage gevoegd bij dit regle-

ment). Dit formulier wordt per post of tegen ontvangstbewijs ingediend bij: 

 ofwel de balie bouwen en wonen, stadhuis, Grote Markt 54; 

 ofwel rechtstreeks aan een renovatiebegeleider van de stad 

Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs. 

3.5 De eigenaar kan per woongelegenheid slechts één renovatiecontract afsluiten. 

3.6  Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele prioriteitsvolg-

orde en een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s).  

3.7 Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, kan dit enkel 

aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelijke vermelding 

in het renovatiecontract. 
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3.8 Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd is moet het 

renovatiecontract ook door de huurder-onderverhuurder worden ondertekend. 

3.9 Deze schriftelijke overeenkomst legt de beoogde uitvoering met de specifieke ondersteuning, ta-

ken, en wederzijdse verplichtingen voor, tijdens en na de uitvoering van de werken vast. 

3.10 Indien de beoogde werken een stedenbouwkundige of eender welke vergunning vereisen, dient 

de inschrijver eerst een kopie van de afgeleverde vergunning voor te leggen.  

3.11 Het renovatiecontract wordt door de renovatiebegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het 

College van burgemeester en schepenen, volgens het model in bijlage gevoegd bij dit reglement. De 

inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig) 

c) fase uitvoering 

Uitvoering, oplevering en facturatie van de werken 

3.12.De eigenaar van de woongelegenheid blijft in ieder geval bouwheer en  opdrachtgever van de 

werken op basis van de weerhouden prijsofferte.  

3.13 De werken mogen pas starten nadat het renovatiecontract is afgesloten. 

3.14 De werken worden na beëindiging opgeleverd. Bij de voorlopige oplevering, evenals op belang-

rijke momenten van de uitvoering zal de renovatiebegeleider aanwezig zijn ter controle en advies in 

functie van de bepalingen van het renovatiecontract. De eigenaar meldt dit vooraf duidelijk aan de 

uitvoerder. De eigenaar dient sowieso in de loop van de werken te voorzien in voldoende bewijsmate-

riaal (bv. foto’s) om het verloop van de werken en de correcte uitvoering ervan aan te tonen. 

3.15.De premie wordt uitbetaald indien alle werken die werden opgenomen in het renovatiecontract 

correct werden uitgevoerd volgens ‘de regels van de kunst’ en na controle en goedkeuring door de 

renovatiebegeleider. Indien de renovatiebegeleider de vorderingen van de werken niet kan controle-

ren wordt er geen premie uitbetaald. Voor het bekomen van de premie moet de eigenaar een confor-

miteitsattest voorleggen. 

 

d) Collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage 

3.16.De eigenaar bezorgt een kopie van elke factuur aan de renovatiebegeleider.  Het College van 

burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de 

premie (zie artikel 6), op advies van de renovatiebegeleider. De inschrijver ontvangt hiervan een 

schriftelijke melding. 

3.15.De stad Kortrijk engageert zich om de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de ko-

pie van de gebundelde facturen te betalen.  

 

 

Artikel 4: Administratieve ondersteuning 

4.1. De administratieve ondersteuning houdt in: 

 begeleiding bij de aanvraag van premies en subsidies m.b.t huisvesting voor zover beschik-

baar bij de stad Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen, het Vlaamse gewest, de federale 

overheid en EANDIS; 
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 begeleiding bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoe-

ring van de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitge-

voerd door een architect aangesteld door de eigenaar); 

 begeleiding en advisering bij het laten opmaken van een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning voor de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt 

uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar). 

Artikel 5: technische en organisatorische ondersteuning 

5.1. De technische en organisatorische ondersteuning houdt in: 

 technisch onderzoek van de woongelegenheid; 

 advies bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering  

uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); 

 advies bij de keuze van de uitvoerder, en tijdens de uitvoering van de werken (aanvullend op 

de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de 

eigenaar); 

 controle op de uitvoering en oplevering van de werken in functie van de bepalingen van het 

renovatiecontract; 

Artikel 6: financiële ondersteuning 

6.1. De Renovatiepremie private huurmarkt  vanwege de stad Kortrijk is enkel van toepassing op re-

novatiewerken die worden uitgevoerd in het kader van een renovatiecontract. Deze toelage bedraagt: 

 het verschil tussen 30 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens gedetail-

leerde factuur , en het totaal van de reeds verkregen, in aanvraag zijnde premies of te ver-

krijgen premies bij oplevering van de werken. Bij de berekening van deze premie worden 

werken die door andere reglementen reeds 30 % of meer worden betoelaagd niet meegeno-

men. 

 Deze toelage bedraagt maximaal € 5000 per woongelegenheid. 

 Per woongelegenheid kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten. 

.  

Artikel 7: renovatiewerken 

7.1. De renovatiewerken die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn alle werken die de kwaliteit 

van de woongelegenheid verbeteren op het vlak van basisveiligheid en gezondheid, basiscomfort en 

energiebesparing, voor zover deze technisch en financieel uitvoerbaar en te verantwoorden zijn in 

functie van de individuele situatie en het algemene projectverloop. De noodzaak van een werk wordt 

bepaald door het zich voordoen van een veiligheids en/of kwaliteitsgebrek. Louter esthetische of luxu-

euze werken zijn hierin niet begrepen, en evenmin onderhoudswerken. Het betreft enkel de bouw-

elementen vast aan de woongelegenheid. De gebruikte materialen en technieken zijn eenvoudig, 

duurzaam en performant. Enkel facturen tegen marktconforme prijzen worden aanvaard. 

7.2 De renovatiewerken moeten resulteren in een aanzienlijke verbetering van de globale woonkwali-

teit. Bij het opstellen van het renovatiecontract zal de Vlaamse Wooncode als leidraad gehanteerd 
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worden. De renovatiebegeleider bewaakt deze elementen en staat in voor de globale beoordeling 

hiervan. 

7.3 Om in aanmerking te komen voor de ‘Renovatiepremie private huurmarkt  moeten de uitgevoerde 

werken voldoen aan de wettelijke minimumnormen (K/W-waarden, U-waarden, …) of de minimale 

normen zoals gehanteerd voor het verkrijgen van andere premies en subsidies (stad, provincie, 

Vlaanderen, Eandis). 

7.4. De renovatiewerken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 4 blokken en omvatten: 

 

 

BLOK 1 VEILIGHEID  

 Noodzakelijke stabiliteitswerken (herstellen, verstevigen en/of consolideren van de draag-

structuur):buitenmuren, dak, dragende binnenmuren, draagvloeren 

 Elektrische installatie: Risico op elektrocutie vermijden ( basis elektrische installatie ) 

 Gas- of stookolie-installatie: Risico op CO vergiftiging en ontploffing vermijden, werken 

aan rook- en ventilatiekanalen. 

 Brandveilig maken van de woongelegenheid: uitvoeren van brand- en/of rookcomparti-

mentering; plaatsen van brand- en/of rookdetectie met melding; 

 Vochtbestrijding: dakwerken ( zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking), optrekkend muur-

vocht ( injecteren of onderkappen ), condenserend vocht (verluchting voorzien), door-

slaand vocht ( voorzien van noodzakelijke gevelafwerking ), waterdicht maken van de 

kelder 

 Rioleringswerken: verbeteren, vernieuwen en/of herstellen van de riolering ifv basissani-

tair. 

 Plaatsen van een veilige trap en plaatsen van een borstwering.  

o Voor het plaatsen van een trap en borstwering wordt een maximum van € 2.500 

(incl. BTW) aan facturen aanvaard. 

 Minimale vloerafwerking.  

o Voor vloeren wordt een maximum van 40 euro/m² (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 

BLOK 2 COMFORT  

 Sanitaire installatie: plaatsen van een eerste of vervangen van een badkamer, bad of douche, 

lavabo met warm en koud stromend water, plaatsen van een WC met waterspoeling.  

o Voor toestellen wordt een maximum van € 1.000 (incl. BTW) aan facturen aanvaard.  

o Voor faiences wordt een maximum van 30 euro/m² (max. 15m²)(incl. BTW) aan fac-

turen aanvaard.  

o Voor een douchedeur wordt een maximum van € 500 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard.  
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o Voor een douchekraan (incl. glijstang en douchekop) wordt een maximum van € 700 

(incl. BTW) aan facturen aanvaard.  

o Voor een lavabo met kraan wordt een maximum van € 300 (incl. BTW) aan facturen 

aanvaard.  

o Voor  wc (incl. zitting) wordt een maximum van € 350 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 

 Keuken: plaatsen van een eerste of vervangen van een keuken, afwasbak met warm en koud 

stromend water, kookelement (fornuis en/of oven), plaatsen van een dampkap met afvoer.  

o Voor toestellen wordt een maximum van € 1.000 (incl. BTW)aan facturen aanvaard. 

(fornuis, oven, koelkast)  

o Voor keukenkasten en algemene afwerking (bv. faiences) wordt een maximum van 

2.000 euro (incl. BTW) aan facturen aanvaard. 

 Plaatsen van verwarming in een lokaal met woonfunctie (woonkamer, slaapkamer, keuken, 

badkamer) 

 Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: inrichten van zolderruimte tot slaapka-

mer  

 Installeren keukengeiser  

 Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met woon-

functie).  

o Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 euro (incl. BTW) aan facturen 

aanvaard. 

 Plaatsen van elektrische waterverwarmers met goed werkende aarding  

 Plaatsen gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) 

 CV met gesloten verbrandingsruimte, incl waterverwarmingstoestel  

 Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte 

BLOK 3 DUURZAAMHEID  

 Dak- en zoldervloerisolatie  

 Vloer- en Muurisolatie 

 Hoogrendementsglas( U kleiner dan 1,2 ) en vervangen van buitenschrijnwerk (nieuwe bui-

tendeur) 

 Vervangen binnenschrijnwerk.  

o Voor een binnendeur wordt een maximum van € 250 (incl. BTW) aan facturen aan-

vaard. 

 Condenserende ketel 
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 Vervanging oude stookketel door condenserende ketel 

 Thermostatische kranen 

 Kamerthermostaat 

 Ventilatiesysteem met warmterecuperatie  

 Isolatiewerken aan gevel 

 Voorbereidende werken voor dakisolatie ( verbreden van kepers, plaatsen van een onderdak ) 

BLOK 4: WERKEN IN DE RAND 

 Afbraakwerken (incl. huur container) 

 Gevelrenovatie 

 Technische keuring nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water); 

 Ereloon van externe professionelen (bvb. architect, ingenieur, veiligheidscoördinator). 

 

 7.5. Zowel  werken uitgevoerd door een  aannemer als aankoopfacturen voor doe-het-zelf-werk  

worden aanvaard. Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, 

kan dit enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelij-

ke vermelding in het renovatiecontract. 

7.6. De werken en uitvoeringsmethodes zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden op 

vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, Vlaamse wooncode en 

andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. 

7.7. De volledige woongelegenheid moet na de renovatiewerken voldoen aan de veiligheids-, gezond-

heids- en kwaliteitsnormen zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse wooncode, en in aanmerking 

komen voor het afleveren van een conformiteitattest zoals beschreven in artikel 7 en volgende van de 

Vlaamse wooncode. Voor het bekomen van de premie moet de eigenaar een conformiteitsattest voor-

leggen. 

 

7.8. Alle ramen in woonruimtes moeten minimaal voorzien zijn van dubbel glas   U- waarde maximaal 

2.2 W/m²K,( inclusief de dakkoepels in platte daken  )en de daken boven woonruimte moeten geïso-

leerd zijn met een isolatiewaarde van R-waarde groter of gelijk aan 3,5. 

Artikel 8: eigendom en verhuur 

8.1 De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige opleve-

ring: 

 ofwel de woongelegenheid te blijven verhuren aan de huidige huurder, waarbij de maandelijk-

se huurprijs niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd bij afsluiten van het 

renovatiecontract. 

 ofwel de woongelegenheid rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren, met uitsluiting 

van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring, behoudens via verhuring  aan 
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een erkend stedelijk verhuurkantoor waarbij de huurprijs niet meer mag bedragen dan het 

contractueel vastgelegd bedrag.  

Hij levert hiervoor een van de volgende bewijsstukken: 

 hetzij documenten waaruit blijkt dat er een huurovereenkomst bestaat m.b.t de te renoveren 

woongelegenheid, waaruit tevens de huurprijs blijkt; 

 hetzij een kopie van een overeenkomst met een erkend stedelijk betreffende de verhuring van 

de te renoveren woongelegenheid. 

8.2 De maximale huurprijs zal bepaald worden aan de hand van vergelijkbare panden in Kortrijk. 

Daarnaast wordt tevens volgende formule toegepast bij de prijszetting: totaal ‘premie / 108 (9j X 

12m).  

8.3 Elke verandering van bewoner in deze negenjarige periode moet door de eigenaar worden gemeld 

aan de Dienst Huisvesting – Directie Bouwen Milieu en Wonen, en op basis van nieuwe bewijsstukken 

(kopie van het huurcontract) worden gestaafd. 

8.4 Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd was, verbindt 

de huurder-onderverhuurder zich er eveneens toe de hierboven vermelde verbintenissen na te leven 

ten opzichte van alle onderhuurders. 

8.5 Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst en het reglement van deze 

premie kan de stad Kortrijk de verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, 

vermeerderd met de wettelijke intresten. 

8.6 In het geval dat de eigenaar zich voor het einde van voornoemde negenjarige periode ontdoet of 

laat ontdoen van zijn zakelijk recht (o.m verkoop van de woongelegenheid), of enig initiatief neemt 

tot beëindiging van het huurcontract zonder grondige motivatie, of de huurprijs verhoogt boven het 

afgesproken maximum (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), verliest de eigenaar elke ver-

dere vorm van ondersteuning, en moet hij de aan hem uitbetaalde toelage volledig terugbetalen ver-

meerderd met de wettelijke intresten. 

Artikel 9: aansprakelijkheid en betwisting 

9.1. In geen geval zal de stad Kortrijk of één van haar werknemers de taken en verantwoordelijkhe-

den van de betrokken eigenaar, architect, veiligheidscoördinator, of uitvoerder overnemen. De techni-

sche ondersteuning is opgevat als advies; de organisatorische en administratieve ondersteuning wor-

den beschouwd als een dienstverlening. De stad Kortrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

problemen van welke aard ook die zich in het kader van de renovatiewerken kunnen voordoen. 

9.2. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van dit reglement behoren tot de bevoegdheid van 

de rechtbanken van Kortrijk."  

_________________ 
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BIJLAGE BIJ REGLEMENT: 

 

RENOVATIECONTRACT ‘Renovatiepremie private huurmarkt’ 

  

Ondergetekenden, 

Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreden 

de heren V. Van Quickenborne, burgemeester en G. Hillaert, stadssecretaris, in hun gezegde hoeda-

nigheid en in uitvoering van art. 182 van het gemeentedecreet, 

En…………………............................................................................................. ......................., 

woonachtig te ....................................................................................................................., 

eigenaar of houder van het zakelijk recht (naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal - hier-

onder ook eigenaar genoemd) van de woongelegenheid te  

..............................................................................................................................................,  

komen, in overeenstemming met het reglement ‘Renovatiepremie private Huurmarkt  overeen wat 

volgt: 

1. De eigenaar laat renovatiewerken uitvoeren aan de hierboven vermelde woongelegenheid. Als op-

drachtgever van deze werken doet hij hiervoor een beroep op een door hemzelf gekozen geregi-

streerde aannemer. Indien bepaalde werken door de eigenaar zelf worden uitgevoerd worden deze 

expliciet uitgeschreven in bijlage aan deze overeenkomst. 

Bijlage 1 aan deze overeenkomst vermeldt de naam en contactgegevens van deze uitvoerder, en be-

vat een overzicht van deze werken met op zijn minst de beschrijvende meetstaat en bijhorende prijs-

offerte van deze uitvoerder. 

2. De eigenaar heeft voor het ontwerp en de uitvoering van deze werken een architect en/of een vei-

ligheidscoördinator aangesteld, indien dit wettelijk vereist was of nodig geacht werd. 

Bijlage 2 aan deze overeenkomst vermeldt desgevallend de naam en contactgegevens van deze per-

sonen, evenals een kopie van het contract dat met deze persoon is afgesloten. 

3. Verhogingen van de aannemingsprijs waartoe in de loop van de uitvoering beslist wordt kunnen 

alleen betoelaagd worden (cfr. infra) na gunstig advies van de renovatiebegeleider.  

4. De eigenaar is verantwoordelijk voor een uitvoering die in overeenstemming is met de geldende 

voorschriften op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, 

Vlaamse wooncode, en andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. Zowel de 

bijhorende administratieve procedures (o.m vergunningen, regularisaties, attesten) als mogelijke ge-

rechtelijke procedures zijn volledig te zijner laste. 

5. De eigenaar verbindt zich tot volledige medewerking bij het vervullen van de formaliteiten om pre-

mies en subsidies m.b.t huisvesting te bekomen. De renovatiebegeleider zorgt voor begeleiding bij de 

aanvraag. De eigenaar meldt elk eigen initiatief in dit verband. 
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6. Voor zover de werken uitgevoerd zijn binnen de voorwaarden van deze overeenkomst en het pre-

miereglement “private Huurmarktpremie” zal de stad Kortrijk een premie uitkeren aan de eigenaar ten 

bedrage van: 

 het verschil tussen 30 % van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens gedetail-

leerde factuur , en het totaal van de reeds verkregen, in aanvraag zijnde premies of te ver-

krijgen premies bij oplevering van de werken. Bij de berekening van deze premie worden 

werken die door andere reglementen reeds 30 % of meer worden betoelaagd niet meegeno-

men. 

 Deze toelage bedraagt maximaal 5000 € per woongelegenheid. 

7. Het College van burgemeester en schepenen beslist de toelage aan de eigenaar uit te keren op 

advies van de renovatiebegeleider, en binnen de perken van de beschikbare begrotingskredie-

ten.          

De stad Kortrijk engageert zich om in voorkomend geval de toelage binnen de vier maanden na ont-

vangst van de kopie van de factuur/facturen uit te betalen.  

8. De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige opleve-

ring: 

 ofwel de woongelegenheid te blijven verhuren aan de huidige huurder, waarbij de maandelijk-

se huurprijs niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd bij afsluiten van het 

renovatiecontract (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), zijnde ......... € (dd. 

............).  

 ofwel de woongelegenheid rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren, met uitsluiting 

van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring, behoudens via verhuring aan 

een erkend stedelijk verhuurkantoor. Hierbij mag de huurprijs niet hoger zijn dan ......... € 

(dd. ............) (met uitzondering van de jaarlijkse indexering).  

Hij levert hiervoor een van de volgende bewijsstukken: 

 hetzij documenten waaruit blijkt dat er een huurovereenkomst bestaat m.b.t de te renoveren 

woongelegenheid, waaruit tevens de huurprijs blijkt; 

 hetzij een kopie van een overeenkomst met een erkend stedelijk of sociaal verhuurkantoor be-

treffende de verhuring van de te renoveren woongelegenheid. 

Elke verandering van bewoner in deze negenjarige periode moet door de eigenaar worden gemeld 

aan de Stad Kortrijk Dienst Huisvesting, en op basis van nieuwe bewijsstukken worden gestaafd. 

Indien de woongelegenheid bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd was, verbindt de 

huurder-onderverhuurder zich er eveneens toe de hierboven vermelde verbintenissen na te leven ten 

opzichte van alle onderhuurders. 

9. Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst en het premiereglement kan 

de stad Kortrijk de verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, vermeerderd 

met de wettelijke intresten. 

In het geval dat de eigenaar zich voor het einde van voornoemde negenjarige periode ontdoet of laat 

ontdoen van zijn zakelijk recht (o.m verkoop van de woongelegenheid), of enig initiatief neemt tot 

beëindiging van het huurcontract zonder grondige motivatie, of de huurprijs verhoogt boven het afge-

49/125 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

mailto:bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/


 

S t a d  K o r t r i j k  |  B o u w e n ,  M i l i e u  e n  W o n e n  

Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | Tel. 056 27 84 00 | BE 43 0910 0023 0001 

bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be | www.kortrijk.be      

sproken maximum (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), verliest de eigenaar elke verdere 

vorm van ondersteuning, en moet hij de aan hem uitbetaalde toelage (cfr. infra) terugbetalen ver-

meerderd met de wettelijke intresten. 

10. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van deze overeenkomst behoren tot de bevoegdheid 

van de rechtbanken van Kortrijk. 

  

Deze overeenkomst is opgemaakt in ...... exemplaren te Kortrijk op ..................  

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

 

de eigenaar,                                                      Voor de stad Kortrijk,  

houder van het zakelijk recht                  de burgemeester,               de stadssecretaris 

 

 

 

 Voor akkoordverklaring bewoner, 

 

 

Bijlage 1 bij renovatiecontract: BESCHRIJVING VAN DE WERKEN – UITVOERDER 

 

Bijlage 2 bij renovatiecontract: PREMIEBEREKENING 

 

Bijlage 3 bij renovatiecontract: EIGENDOM / HUUR 

 

GEGEVENS BEWONER 

BEWIJSSTUKKEN 

- kopie huurcontract huidige huurder dd. ........................  

of  

mondelinge overeenkomst: voor 28.02.91 of na 28.02.91 

- duur: >=9 of <=3 (I) .........; <=3 (II) .........; of ....................................... 
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- basishuurprijs: 

- naam en voornaam huurder: 

- attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister dd. ........................ 

- kopie overeenkomst van verhuring door erkend stedelijk verhuurkantoor dd. ........................ 

- huurprijs 

TERMIJN NA OPLEVERING 

- datum oplevering: 

- einde negenjarige periode: 

EIGENDOM 

- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht 

- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht 
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10 - 2017_GR_00194 - Stadsvernieuwingsproject Overleie, beluikenplan - Gevelrenovatiepremie beluikwoningen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jan Gryspeerdt

Beknopte samenvatting
Det besluit behandelt een premiereglement om gevelrenovatie van beluikwoningen te stimuleren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het Plan Nieuw Kortrijk en stadvernieuwingsproject voor Overleie wordt duidelijk gekozen voor 
de uitwerking van een beluikenplan waarbij zowel de woningkwaliteit van de woningen als de charme 
van de partjes wordt verbeterd.

De gevels van de beluikwoningen zijn heel dominant in het bepalen van deze charme. In navolging 
van het succesvolle renovatieproject van de gevels in het Sint Janshof wil de stad, naast technische en 
administratieve renovatiebegeleiding, een financiële ondersteuning geven om eigenaars aan te zetten 
om de gevel van hun beluikwoning te renoveren. 

In dit regelement wordt de nadruk gelegd op de beluiken in de wijk Overleie en op de beluiken die 
palen aan de te ontwikkelen "Palace garden" aan de Veemarkt. 

Argumentatie
De voornaamste bepaingen van het reglement luiden als volgt:

Eigenaars van beluikwoningen gelegen in volgende beluiken; Groeningebeluik, Veemarkt (nr.34 tot 48 
even nummers), Sint Annabeluik, Vercruysses Poortje, Vandammebeluik en Meensestraat (oneven 
nummer 15 tot en met 31); komen in aanmerking voor een premie van 50% van de gemaakte kosten 
met een maximum van €250 als de werken voldoen aan volgende voorwaarden.

De premie werd op voorhand  en binnen de looptijd van het reglement aangevraagd. De uitgevoerde 
werken voldoen aan de technische en stedenbouwkundige voorwaarden.

  

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het voorziene bedrag van € 22.000 werd berekend volgens het totaal aantal gevels in deze beluiken. 
Dit maximaal bedrag zal in de praktijk niet gehaald worden. 

Deze premie maakt gedeeltelijk deel uit van het stadsvernieuwingsproject Overleie. Voor dit 
gedeeldte, begroot op €15000, wordt 20 % of € 3000 betoelaagd door de Vlaamse overheid.

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad die betaalbaar is | We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. | Verbeteren 
woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Besluit
Punt 1
Het premiereglement "Gevelrenovatiepremie voor beluikwoningen", zoals opgenomen in bijlage, goed 
te keuren.

Bijlagen
- gevelpremie beluiken 2017.doc
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11 - 2017_GR_00193 - Stadsvernieuwingsproject Overleie, beluikenplan -  Premiereglement voor bijgebouwen van beluikwoningen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Dries Baekelandt

Beknopte samenvatting
Dit besluit behandelt een premiereglement dat de bouw van kwaliteitsvolle bijgebouwen bij 
beluikwoningen op Overleie moet stimuleren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het Plan Nieuw Kortrijk en stadvernieuwingsproject voor Overleie wordt duidelijk gekozen voor 
de uitwerking van een beluikenplan waarbij de zowel de woningkwaliteit van de woningen als de 
charme van de partjes wordt verbeterd.

Via het project Overleie Renoveert werd ingezet op de algemene verbetering van de woonkwaliteit op 
Overleie. Deze methodiek werd ook ingezet voor de verbetering van de woonkwaliteit in de beluiken. 
Echter is voor de beluiken een meer structurele aanpak aan de orde.

De beluiken zijn opgenomen in de Inventaris bouwkundig erfgoed en vormen mee de identiteit van 
Overleie. De stad kiest er dan ook voor de beluiken en de collectieve ruimtes op te waarderen en in 
relatie te zetten met de rest van de wijk.

Argumentatie
Beluikwoningen zijn erg klein en beschikken over weinig tot geen opbergruimte. In verschillende 
beluiken werden gedurende jaren bergingen bijgebouwd om dit probleem aan te pakken. De 
bergingen werden gebouwd volgens de technische en financiële mogelijkheden en de smaak van de 
bouwer. Dit zorgde voor een kakofonie van constructies in soms erbarmelijke staat.

De bouw van uniforme kwaliteitsvolle bergingen zou zowel de woon- en leefkwaliteit voor de 
bewoners als de uitstaling van de beluiken sterk verbeteren.

De huidige constructies werden lang gedoogd door de stad waardoor ze niet zo maar als 
stedenbouwkundige overtreding kunnen worden beschouwd.

In overleg met de eigenaars werd een voorstel uitgewerkt waarbij de huidige berghokjes in korte tijd 
grondig opgewaardeerd worden.

Verdere aanpassingswerken aan de berghokjes worden enkel nog getolereerd indien deze na de 
werken voldoen aan de stedenbouwkundig randvoorwaarden die door de stad werden goedgekeurd.

Om eigenaars tot deze aanpassingswerken aan te zetten wordt een tijdelijk premie ter ondersteuning 
aangeboden.

De voornaamste bepalingen van het reglement luiden als volgt:

Eigenaars van beluikwoning komen in aanmerking voor een premie van 50% van de gemaakte kosten 
met een maximum van € 2500 als ze de premie op voorhand hebben aangevraagd en de werken 
voldoen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze actie maakt deel uit van het stadvernieuwingsproject Overleie en wordt voor 20% of € 7500 
betoelaagd door de Vlaamse Overheid. 

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die betaalbaar is | We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. | Verbeteren 
woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Besluit
Punt 1
Het premiereglement voor bijgebouwen van beluikhuisjes, zoals opgenomen in bijlage,  goed te 
keuren.

Bijlagen
- bijgebouwen beluikjes 2017.pdf
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SUBSIDIEREGLEMENT BIJGEBOUWEN voor BELUIKWONINGEN 
 
Inleiding 
 
Binnen het Plan Nieuw Kortrijk en stadvernieuwingsproject voor Overleie wordt duidelijk gekozen 
voor de uitwerking van een beluikenplan waarbij de zowel de woningkwaliteit van de woningen als 
de charme van de partjes wordt verbeterd. 
Via het project Overleie Renoveert werd ingezet op de algemene verbetering van de woonkwaliteit 
op Overleie. Deze methodiek werd ook ingezet voor de verbetering van de woonkwaliteit in de 
beluiken. Echter is voor de beluiken een meer structurele aanpak aan de orde. 
De beluiken zijn opgenomen in de Inventaris bouwkundig erfgoed en vormen mee de identiteit van 
Overleie. De stad kiest er dan ook voor de beluiken en de collectieve ruimtes op te waarderen en in 
relatie te zetten met de rest van de wijk. ) 
Beluikwoningen zijn erg klein en beschikken over weinig tot geen opbergruimte. In verschillende 
beluiken werden gedurende de jaren bergingen bijgebouwd om dit probleem aan te pakken. De 
bergingen werden gebouwd volgens de technische en financiële mogelijkheden en de smaak van de 
bouwer. Dit zorgde voor een kakofonie van constructies in soms erbarmelijke staat. 
De bouw van uniforme kwaliteitsvolle bergingen zou zowel de woon- en leefkwaliteit voor de 
bewoners als de uitstaling van de beluiken sterk verbeteren. 
Deze huidige constructies werden lang gedoogd door de stad waardoor ze niet zo maar als 
stedenbouwkundige overtreding kunnen worden beschouwd. 
In overleg met de eigenaars werd een voorstel uitgewerkt waarbij de huidige berghokjes in korte tijd 
grondige opgewaardeerd worden. 
Verdere aanpassingswerken aan de berghokjes worden enkel nog getolereerd indien deze na de 
werken voldoen aan de stedenbouwkundig randvoorwaarden die door de stad werden goedgekeurd. 
Om eigenaars tot deze aanpassingswerken aan te zetten wordt een tijdelijk premie ter ondersteuning 
aangeboden. 
 
 
Artikel 1 – de premie 
Met ingang van 1 juli 2017 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 
voor het kwaliteitsvol bouwen van bergingen voor beluikhuisjes.  
De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.  
De premie loopt ten einde op 1 juli 2018. Vanaf dan kunnen geen aanvragen meer gebeuren. 
 
Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden 
 
§1 Voor deze premie komen particulieren en vennootschappen die als huurder of eigenaar-
verhuurder of eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker investeren in een berging, in aanmerking. 
De berging, waarin geïnvesteerd wordt, bevindt zich in één van volgende plaatsen, gelegen op het 
grondgebied Kortrijk.  
Vercruysses Poortje, Vandammebeluik en Meensestraat (oneven nummer 15 tot en met 31) 
 
§2 Aanvragen vóór de aanvang van de werken. 
De premie wordt aangevraagd bij het plannen van de bouwwerken. 
Werken die reeds uitgevoerd werden vóór de aanvraag ingediend en goedgekeurd werd, komt niet in 
aanmerking voor de premie. 
 
§3 Bouwvergunning 
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Om voor de premie in aanmerking te komen dienen de werken te worden uitgevoerd volgens een 
door de stad goedgekeurde stedenbouwkundige randvoorwaarden die per beluik worden bepaald 
binnen een uitgewerkt inrichtingsplan. Bij het inrichtingsplan worden de afmetingen en de 
materiaalkeuzes bepaald. 
 
§4 Kwaliteitsvolle uitvoering. 
De werken moeten kwaliteitsvol en volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. 
 
§5 Aard van de werken 
Volgende werken komen in aanmerking voor de premie. Alle facturen van grondstoffen en 
gepresteerde arbeid waarvan kan aangetoond worden dat ze rechtstreeks verband houden met de 
constructie van de berging. 
 
 
Artikel 3 – het premiebedrag 
De premie bedraagt de helft van de materiaal-of aannemersfactuur met een maximum van € 2500 
per berging. Zowel aankoopfacturen voor doe-het-zelf-werk als facturen van aannemers worden 
aanvaard. 
 
Artikel 4 – hoe aanvragen 
De premie wordt vóór de aanvang van de werken ofwel digitaal aangevraagd via 
https://www.kortrijk.be/Overleie/beluikenplan  ofwel in het stadhuis (Team Bouwen, Milieu en 
wonen) tijdens de openingsuren of via renovatie@kortrijk.be en tijdens een afspraak met een 
renovatiebegeleider.  
Na uitvoering van de werken stelt de aanvrager de stad op de hoogte en legt hij/zij de factuur voor 
(van de aannemer of van de aangekochte materialen).  
Het dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag. 
 
Artikel 5 – de uitbetaling - controle 
Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie 
uitbetaald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten. 
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde 
instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden.  
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Axel Weydts

Staf
12 2017_GR_00199 Werftransporten - Werftransportcharter 

tussen de stad en bouwsector - Goedkeuren
12 - 2017_GR_00199 - Werftransporten - Werftransportcharter tussen de stad en bouwsector - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Heidi Debels

Beknopte samenvatting
Momenteel is er een grote bouwactiviteit in de stad. Dit is merkbaar aan de vele werven en heeft een 
impact op de mobiliteit en de verkeersveiligheid.
Een aantal duidelijke afspraken tussen de stad Kortrijk en de bouwsector over werftransporten 
worden nu vastgelegd in een charter.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de Kortrijkse binnenstad zijn meer dan 80 vergunningen verleend in verband met bouwactiviteiten. 
Gezien de grote impact hiervan op de mobiliteit en verkeersveiligheid wil de stad daarom goede 
afspraken maken met de bouwsector. Hiervoor werden vorig jaar constructieve onderhandelingen 
gevoerd met de Confederatie Bouw en tal van aannemers. De bouwsector verbindt zich ertoe om 
geen werftransport in de schoolomgevingen toe te laten tijdens de begin- en einduren van de scholen. 
Het project werd (zeer) positief geëvalueerd.

Argumentatie
Een aantal duidelijke afspraken over werftransporten worden nu vastgelegd in een charter. De 
bouwsector van hun kant neemt het engagement om hun werftransporten aan te passen in de 
omgeving waar ze werken. De stad van haar kant is uiteraard bereid om uitzonderingen toe te staan 
op basis van specifieke werfgebonden aspecten.

Dit zijn de belangrijkste doelstellingen uit het werftransportcharter:

1. De bouwsector verbindt zich ertoe om geen werftransport in de schoolomgevingen toe te laten 
tijdens de begin- en einduren van de scholen.

2. Geen werftransport met tractor in de bebouwde kommen en de schoolomgevingen van de stad 
Kortrijk. Hierop kan een uitzondering aangevraagd worden bij de Minder Hindercoördinator van de 
stad Kortrijk.

3. Er worden inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden.

Dit charter is in het belang van een dynamische stad waarin heel veel geïnvesteerd wordt. Het komt 
de veiligheid van de mensen ten goede en het honoreert de beroepsfierheid van de bouw- en 
transportsector.

Het charter wordt afgesloten voor onbepaalde duur maar zal jaarlijks geëvalueerd worden om te 
kijken of er eventueel moet bijstuurd worden.

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

Besluit
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Punt 1
Het "charter werftransport' af te sluiten tussen de stad Kortrijk, Fedbeton, Fema, Bouwunie en 
Confederatie Bouw, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- Charter werftransport versie 2017.pdf



 

1 
 

Charter werftransport 

Stad Kortrijk, Fedbeton, Fema, Bouwunie en Confederatie Bouw slaan de handen in elkaar om bij te dragen tot een 
maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens de uitvoering van private en publieke bouw- en 

wegenwerken op het grondgebied van de stad Kortrijk. 

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd: 

1. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kommen en de schoolomgevingen van de stad 

Kortrijk. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de stad Kortrijk, zijnde het college van 
burgemeester en schepenen, via de persoon van de minder hindercoördinator. De burgemeester neemt bij 

hoogdringendheid een beslissing die door het eerstvolgende college wordt bekrachtigd. (contact: 
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be). 

2. Dat er geen werftransport boven de 7,5t gebeurt in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren (na te 

vragen bij de minder hindercoördinator van stad Kortrijk) van de scholen.  

- Dit vervalt tijdens de schoolvakanties. 

- Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers er zich toe om hun 
leveranciers in kennis te stellen van dit charter. 

3. Dat betonleveranciers en toeleveranciers bouwmaterialen informeren bij de hoofdaannemer voor werken in 

Kortrijk of het charter al dan niet van toepassing is. En zo ja, elke uren zij dienen te respecteren. 

4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet. 

5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden. 

6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975. 

Dit charter wordt afgesloten voor onbepaalde duur vanaf de datum van ondertekening en wordt jaarlijks geëvalueerd. 
De vijf partijen engageren zich om dit charter kenbaar te maken bij de betrokkenen van private en publieke bouw- en 

wegenwerken. 

Opgemaakt te Kortrijk op 30 augustus 2017 in 5 exemplaren. 

Iedere partij verklaart 1 exemplaar ontvangen te hebben. 

Namens stad Kortrijk 

De stadssecretaris, De burgemeester, 

 

Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne 

De schepen van Economie, De schepen van Bouw en Wonen, De schepen van mobiliteit en openbare werken, 

 

Rudolf Scherpereel Wout Maddens Axel Weydts 

 

Namens Bouwunie West-Vlaanderen Namens Confederatie Bouw West-Vlaanderen 

Voorzitter, Secretaris, Voorzitter, Algemeen directeur, 

 

Jan Coussement Vincent Decruyenaere Eric Vandewiele Jan Libeer 

Namens Fema Namens Fedbeton 

Voorzitter, Bestuurder, Voorzitter, Directeur, 

 

André De Groote Marnix Van Hoe Marc Jonckheere Peter De Vylder 
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Planning en Openbaar Domein
13 2017_GR_00198 Verkaveling Kloosterstraat - Aanstellen 

ontwerper en goedkeuren ontwerp  - 
Goedkeuren

13 - 2017_GR_00198 - Verkaveling Kloosterstraat - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 18 april 2016 een vergunning aan het 
studiebureau BVBA Dumoulin Jos, optredend als gevolmachtigde  voor  de bouwheer NV VMA. De 
aanvraag betreft het verkavelen van de gronden naast het WZC " De Ruyschaert".  De bestaande 
bebouwing wordt gesloopt en vervangen door woonkavels. De verkaveling voorziet 11 kavels 
waarvan 8 voor eengezinswoningen en 3 voor meergezinswoningen. Voor de infrastructuurwerken 
werd door de verkavelaar, een ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning & Openbaar Domein de 
aanstelling van het studiebureau Dumoulin Jos group uit Roeselare ter goedkeuring voor aan het 
college van Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Dumoulin Jos uit Roeselare maakte inmiddels een ontwerpdossier op in verband met 
de bij dit bouwproject horende infrastructuurwerken. Bij deze legt Planning & Openbaar Domein het 
ontwerpdossier samen met de wijze van gunnen ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 18 april 2016 een vergunning aan het 
studiebureau BVBA Dumoulin Jos, optredend als gevolmachtigde voor de bouwheer NV VMA. De 
aanvraag betreft het verkavelen van de gronden naast het WZC " De Ruyschaert".  De bestaande 
bebouwing wordt gesloopt en vervangen door woonkavels. De verkaveling voorziet 11 kavels 
waarvan 8 voor eengezinswoningen en 3 voor meergezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis 
en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen het 
studiebureau BVBA Dumoulin Jos, optredend als gevolmachtigde voor de bouwheer NV VMA en de 
Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de 
betaling van de voor het bouwproject vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In eerste 
instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de bouwheer VMA nv om studiebureau Dumoulin Jos group uit Roeselare aan te 
stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Dumoulin Jos group diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te 
voeren infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de uitvoering van riolerings- en 
wegeniswerken met inbegrip van groenaanleg en een private garagestraat.  
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Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:

- voorbereidende werken en opbraak- en grondwerken
- aanleg funderingen en onderfunderingen
- aanleg lijnvormige elementen
- aanleg gescheiden riolering 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (wegenis, parkings, wandel- en fietspad, opritten)
- aanleg gescheiden riolering, plaatsen waterontvangers, huisaansluitingen en alle verwante werken
- aanleg buffervoorziening voor hemelwater
- plaatsen signalisatie en straatmeubilair
- groenaanleg en groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar Domein

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 614.272,70€ (icl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet van 15 
juli 2011 op de overheidsopdrachten.

Regelgeving bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis 
van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De GR is bevoegd op 
basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 

Besluit
Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau bvba Dumoulin Jos group uit Roeselare en voorgesteld door verkavelaar 
VMA nv, in verband met "Weg- en rioleringswerken Kloosterstraat" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr . 
W/2014/3090/101 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van 
gunnen, goed te keuren.

 

Bijlagen
- sharpscan@westhoeknv.be_20170606_173251.pdf
- 3. Bestek_Kloosterstraat.pdf
- plan 1-9_grondplan bestaande toestand.pdf
- plan 2-9_grondplan ontworpen toestand.pdf
- plan 3-9_rioleringsplan.pdf
- plan 4-9_beplantingsplan.pdf
- plan 5-9_lengteprofielen.pdf
- plan 6-9_terreinsnedes.pdf
- plan 7-9_dwarsprofielen.pdf
- plan 8-9_typedwarsprofielen en details.pdf
- plan 9-9_rooilijnplan.pdf
- RAMING_Kloosterstraat.pdf
- 2. MEETSTAAT_Kloosterstraat.pdf
- 3.1. grondverzettabellen.pdf



65/125 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- 3.2. Veiligheidsplan.PDF
- 3.3. Technisch Verslag alles samen.pdf
- verkavelingswijziging.pdf
- verkavelingsvergunning.pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

JC Tranzit
14 2017_GR_00142 Exploitatie JC Tranzit - Nieuwe 

gebruikersgids & toelatings-/weigeringsbrief 
- Goedkeuren

14 - 2017_GR_00142 - Exploitatie JC Tranzit - Nieuwe gebruikersgids & toelatings-/weigeringsbrief - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bert Nauwynck

Beknopte samenvatting
Deze nota omvat de goedkeuring van de nieuwe documenten (toelatings-/weigeringsbrief & 
gebruikersgids) bij gebruik van de lokalen en polyvalente zaal van JC Tranzit door derden.
De doelgroep jeugd is een dynamisch en trendgevoelig publiek waaraan we ons als jeugdcentrum 
moeten aanpassen, willen we de juiste ondersteuning kunnen aanbieden. Bovendien is ook de 
regelgeving met betrekking tot 'organiseren' de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig, die 
we vanuit ondersteunend oogpunt graag opnemen in de gebruikersgids.

Beschrijving
Aanleiding en context
De exploitatie van de verschillende ruimtes in JC Tranzit vormt niet alleen een laagdrempelige manier 
om bezoekers binnen te krijgen, maar is ook een ondersteuningsvorm om gebruikers van de 
infrastructuur een geschikte context te bieden waarin men hun jeugdinitiatief (in welke vorm dan ook) 
verder kan uitbouwen.

 Engagement 2: Een stad die verjongt en vergroent: Jongeren koesteren: Ruimte is van groot 
belang bij de invulling van de vrijetijdsbesteding van jongeren. Daarbij zijn niet alleen de vier 
muren belangrijk, maar ook de mate waarin kinderen/tieners/jongeren zich willen en kunnen 
identificeren met de 'look & feel' (imago) van de infrastructuur en bijhorend de exploitant. JC 
Tranzit speelt deze rol van ondersteuner, en biedt deze infrastructuur op een laagdrempelige 
wijze aan waarbij enerzijds voldoende vrijheid is om creatief te experimenteren (en/of 
fondsen te werven voor hun werking) en anderzijds voldoende transparante grenzen worden 
geformuleerd waarbinnen dit dient te gebeuren. Hierbij willen we vanuit pedagogisch oogpunt 
maximaal inzetten op de verantwoordelijkheidszin van de gebruikers, en bieden we hierbij 
uiteraard de nodige ondersteuning.

Argumentatie
De doelgroep jeugd is een dynamisch en trendgevoelig publiek waaraan we ons als jeugdcentrum 
moeten aanpassen, willen we de juiste ondersteuning kunnen aanbieden. Bovendien is ook de 
regelgeving met betrekking tot 'organiseren' de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig, die 
we vanuit ondersteunend oogpunt graag opnemen in de gebruikersgids.

De gebruikersgids is een aangepaste versie van het oude huishoudelijk reglement dat ondertussen 
onvolledige informatie bevatte en juridisch niet meer aan de huidige wetgeving voldeed. 

Bijhorend zijn er drie mogelijke antwoordbrieven die een aanvrager kan ontvangen:
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- een toelatingsbrief die een toelating geeft tot gebruik van de lokalen in JC Tranzit.
- een toelatingsbrief met actieplan die een toelating geeft tot gebruik van de lokalen in JC Tranzit mits 
indienen van een actieplan naar aanleiding van opmerkingen bij een vorig gebruik.
- een weigeringsbrief n.a.v. niet-beschikbaarheid van de aangevraagde ruimte(s) die geen toelating 
geeft tot gebruik van lokalen in JC Tranzit.
- een weigeringsbrief n.a.v.veiligheidsreden of wangedrag die geen toelating geeft tot gebruik van 
lokalen in JC Tranzit met omschrijving van de reden.

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven. | Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De gebruikersgids met bijlagen voor de lokalen & polyvalente zaal van JC Tranzit goed te keuren 
onder voorbehoud van goedkeuring van de gewijzigde retributies, in gemeenteraadszitting van 
3.07.2017.

Punt 2
De toelatingsbrief, de toelatingsbrief met actieplan, weigeringsbrief n.a.v. niet-beschikbaarheid van 
ruimte(s) en de weigeringsbrief n.a.v. veiligheidsreden of wangedrag voor gebruik van de lokalen & 
polyvalente zaal in JC Tranzit goed te keuren.

Bijlagen
- Gebruikersgids voor een ruimte in JC Tranzit 2017 - Klare Taal.pdf
- Toelatingsbrief 2017.pdf
- Toelatingsbrief + Actieplan 2017.pdf
- Weigeringsbrief n.a.v. niet-beschikbaarheid van de ruimte 2017.pdf
- Weigeringsbrief n.a.v. veiligheidsreden of wangedrag 2017.pdf
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Gebruikersgids JC Tranzit 

1. Locatie 

 

JC Tranzit is gelegen op Campus Kortrijk Weide. 

Adres: Nelson Mandelaplein 17, 8500 Kortrijk. 

 

De algemene handleiding voor het organiseren van een fuif/optreden in JC Tranzit 

vind je in onze Tips ’n Tricks1.  

 

2. Reservatie van een ruimte 

 

2.1 Welke Ruimtes + types activiteiten 

 Ontmoeting/ 

ontspanning 

Repetitie/ 

opname 
Vergadering 

Educatieve 

activiteit 

Creatieve 

activiteit 

Crea-lokaal V V V V V 

Danslokaal - V - V - 

Repetitieruimte bus - V - V - 

Opnamestudio bus - V - V - 

Centrale hal V - - - - 

Polyvalente zaal V V V V V 

Backstage V V V V V 

Urban Sports Park V - - V V 

 

De ruimtes mogen enkel gebruikt worden voor de activiteiten die in de aanvraag 

vermeld staan.  

Activiteiten zonder openbaar karakter zijn in de polyvalente zaal niet toegelaten in JC 

Tranzit. Bvb: communies, huwelijken, verjaardagen, bedrijfsfeesten… 

 

2.2 Voor wie 

Categorieën van gebruikers: 

 

 Categorie A: erkend jeugdwerk, niet-georganiseerde jeugd (met als 

doel te erkennen), partners, scholen 

 Categorie B: volwassenorganisaties van niet-commerciële aard 

 Categorie C: commerciële organisaties 

Elke categorie heeft haar eigen prijssamenstelling2 alsook voorrangsregels bij 

het vastleggen van de diverse ruimtes (zie 4. Hoe een ruimte in JC Tranzit 

reserveren). 

                                                           
1 Zie bijlage 1: Tips ’n Tricks voor het organiseren van fuif of optreden in JC Tranzit 
2Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be  
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2.3 Hoe een ruimte in JC Tranzit reserveren 

 

 Hoelang vooraf een ruimte reserveren 

o Voor de polyvalente zaal wordt jaarlijks een voorboekmoment 

georganiseerd, waarbij alle organisatoren uit de contactlijst van  

JC Tranzit en nieuwe  organisatoren uit regio Kortrijk die 

binnen de doelgroep vallen van JC Tranzit worden uitgenodigd 

om samen de beschikbare data te verdelen. 

Gebruikerscategorie A krijgt voorrang op de overige gebruikers, 

door eerst hun data in te plannen op dit moment.  

Aanvragen voor de polyvalente zaal na het voorboekmoment 

gebeuren ten laatste 1 maand voor de geplande activiteit.  

Je krijgt voor de polyvalente zaal één maand de tijd om de 

aanvraag definitief te maken door middel van ondertekening 

van de toelatingsbrief (zie 4.2 Reservatie). 

 

o Voor de andere ruimtes kan tot één werkdag voor de geplande 

activiteit een aanvraag ingediend worden.  

 

Voor de organisatie van een activiteit op regelmatige basis kan 

een ruimte maximaal voor één semester gereserveerd worden 

door een GEBRUIKER van categorie A (zie 3.1 Categorieën van 

gebruikers). Na deze periode kan je een nieuwe aanvraag tot 

gebruik indienen.  

Voor een GEBRUIKER van categorie B en C (zie 3.1 

Categorieën van gebruikers) is de maximale gebruikstermijn 

vastgelegd op vier maanden. Daarna dien je een nieuwe 

aanvraag in. 

 

Let wel: hoe eerder je een aanvraag indient, hoe groter de kans dat de 

gewenste ruimte / het gewenste materiaal beschikbaar is. Bij meerdere 

aanvragen voor eenzelfde ruimte en datum, wordt prioriteit gegeven 

aan categorie A, dan aan Categorie B, dan Categorie C en wordt het 

tijdstip van aanvraag ook in rekening gebracht. 

 

 Aanvraag 

 

Een ruimte aanvragen (met of zonder materiaal van JC Tranzit) doe je  

via de website www.jctranzit.be.  

Indien de ruimte en het materiaal beschikbaar zijn op het 

aangevraagde moment, je activiteit past binnen de gebruikersgids van 

JC Tranzit én je krijgt positief advies na de screening door politie 

wordt een toelatingsbrief (al dan niet met actieplan) opgesteld tussen 

JC TRANZIT en de GEBRUIKER. 
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Na de aanvraag krijg je: 

 

o Ofwel een toelatingsbrief (al dan niet met actieplan) en een 

waarborgfactuur voor gebruik van lokalen, 

repetitie/opnamestudio, backstage en urban sports park, of 

een retributiefactuur voor gebruik van de polyvalente zaal. Na 

betaling van deze waarborg- of retributiefactuur is de 

reservatie definitief. 

 

o Ofwel een weigeringsbrief, wat betekent dat de reservatie niet 

kan doorgaan. 

 

 

 

 

 Annuleringsvergoeding: 

 

o Voor de polyvalente zaal 

- kan een reservatie tot ten laatste 2 maand vóór de activiteit 

kosteloos geannuleerd worden. 

- Wordt voor annuleren vanaf 2 maand vóór de activiteit de 

helft van de retributie, met een minimum van €10, 

aangerekend 

- Wordt voor annuleren vanaf 1 maand vóór de activiteit de 

volledige retributie aangerekend. 

 

o Voor de andere ruimtes 

- kan een reservatie tot 3 dagen vóór de activiteit kosteloos 

geannuleerd worden. 

- wordt vanaf 3 dagen vóór de activiteit de helft van de 

retributie aangerekend, met een minimum van €10. 

- wordt bij annuleren de dag zelf of niet annuleren de 

volledige retributie aangerekend met een minimum van 

€10. 

  

o JC Tranzit kan bij niet-naleving van de afspraken in deze 

gebruikersgids, een volgend gebruik weigeren, zonder recht op 

schadevergoeding. 

 

o Indien de infrastructuur, de materialen of toegang tot JC 

Tranzit onbruikbaar wordt door overmacht, waardoor je 

activiteit niet kan plaatsvinden, is JC TRANZIT niet 

aansprakelijk voor schade die je als GEBRUIKER lijdt. 
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3 Toegang tot en verlaten van de infrastructuur 

 

3.1 Toegang tot de infrastructuur 

 

In de infrastructuur van JC Tranzit is een elektronisch toegangssysteem van 

kracht. 

Voor het gebruik van ruimtes maakt JC TRANZIT een badge aan op naam van 

de GEBRUIKER. Deze badge en sleutel(s) kan je ophalen tijdens de 

openingsuren van JC Tranzit: deze kan je raadplegen op www.jctranzit.be. 

Bij overhandiging van de badge en sleutel(s) onderteken je het sleutelboek 

voor ontvangst. Met deze badge en sleutel(s) kan je de gereserveerde 

ruimte(s) betreden tijdens de uren bepaald in de toelatingsbrief.  

 

 

3.2 Verlaten van de infrastructuur 

 

Na de activiteit deponeer je de badge en sleutel(s) in de sleutelkluis van JC 

Tranzit. Bij verlies van badge en/of sleutel wordt een forfait aangerekend, 

vastgelegd in het retributiereglement van de stad Kortrijk.3 

Je verlaat het gebouw van JC Tranzit op het eindtijdstip bepaald in de 

toelatingsbrief.  

 

3.3 Alarm 

Bij het niet naleven van de vastgelegde uren van gebruik treedt het 

alarmsysteem automatisch in werking. Dit kan niet uitgezet worden door de 

GEBRUIKER, indien het afgesproken eindtijdstip is overschreden. Het 

alarmsysteem is gekoppeld aan interventies van een externe bewakingsfirma. 

De eventuele interventiekost hiervan wordt in dit geval gefactureerd aan de 

GEBRUIKER.  

Mocht het alarm in werking treden vóór het verstrekken van de gereserveerde 

tijd, belt de GEBRUIKER naar het permanentienummer van JC Tranzit: 0491 

86 66 33. De verantwoordelijke van JC Tranzit zal het alarmprobleem 

telefonisch of ter plaatse oplossen. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
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4 Afspraken rond gebruik van de infrastructuur van JC Tranzit 

 

4.1 Naleving geldende wetgeving 

Je respecteert de wetgeving die van toepassing is bij de organisatie van je 

activiteit of evenement: 

 In de volledige infrastructuur van JC Tranzit geldt een algemeen 

rookverbod. 

 

 Wetgeving inzake alcohol: Het is verboden om alcohol te schenken 

aan -16-jarigen en verboden sterke dranken te schenken aan -18-

jarigen. 

 

 Wetgeving op verdovende middelen: Het gebruik evenals het 

binnenbrengen van verdovende middelen is in de infrastructuur of in 

de omgeving van JC Tranzit ten strengste verboden. Indien bij 

controle door bevoegde instantie overtredingen worden vastgesteld, 

vallen deze volledig onder jouw verantwoordelijkheid (de GEBRUIKER). 

 

 Wetgeving inzake geluidsnormen: De inrichting beschikt over een 

melding klasse 3, en houdt in dat het standaard maximaal 

geluidsniveau in de polyvalente zaal 95 dB(A) LAeq,15min is.  

 

4.2 Andere afspraken 

 

 Je verleent het personeel van JC TRANZIT altijd toegang tot de 

gereserveerde ruimtes. Personeel kan zich herkenbaar maken a.d.h.v. 

de personeelsbadge van de Stad Kortrijk. 

 

 Je respecteert de richtlijnen die je van JC TRANZIT. Omwille van 

veiligheidsvoorschriften kan JC TRANZIT elke activiteit stopzetten 

indien de regels niet nageleefd worden. 

 

 Je bent verantwoordelijk voor de orde en rust binnen en buiten de 

infrastructuur van JC Tranzit. Je stelt minimaal 1 persoon (fuifbuddie) 

vrij die waakt over een rustige omgeving die vrij blijft van vandalisme, 

drugs en overlast, van begin tot einde van je activiteit. De gegevens 

van deze fuifbuddie worden opgenomen in de toelatingsbrief.  

Bij fuiven en optredens worden vertrekkende bezoekers erop gewezen 

de nachtrust van de buren te respecteren. 

 

 De wachtdienst van JC Tranzit is tijdens de week bereikbaar van 18u 

tot 23 u. en tijdens het weekend van 9 u. tot 23 u., via het 

permanentienummer 0491 86 66 33. In uiterste nood (bij brand, 
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ontploffing, noodweer, grote stroompannes) verwittigt de gebruiker de 

aangewezen hulpdiensten. 

 

De wachtdienst wordt gebruikt voor problemen met de gereserveerde 

infrastructuur en/of materialen, meer bepaald: 

o Elektriciteit 

o Alarm 

o Sanitair 

o Sleutels & badge 

o Muziek 

 
JC Tranzit factureert deze service niet aan de GEBRUIKER, tenzij de 

problemen veroorzaakt zijn door de GEBRUIKER! 

Maak hier geen misbruik van! Indien JC TRANZIT moet langskomen 

voor een probleem waarvoor je zelf aansprakelijk bent, zal een forfait 

worden aangerekend plus de daarbij horende loonkosten4. 

 Het eind uur voor alle activiteiten in de lokalen, 

repetitie/opnamestudio, backstage en urban sports park tijdens de 

week is ten laatste 23 u., behalve indien het gebruik van de backstage 

gekoppeld is aan het gebruik van de polyvalente zaal. 

 

 Je maakt de infrastructuur schoon na de activiteit. JC TRANZIT 

voorziet hiervoor borstels, stoffer en blik. 

De opkuis na de activiteit gebeurt, ten laatste tegen het eind uur 

bepaald in de aanvraag en bevestigd in de toestemmingsbrief.  

 

 Na de opkuis, plaats je alle meubilair terug volgens de 

standaardopstelling van de ruimte (plannetje is aanwezig in de ruimte 

zelf), en onderneemt vervolgens volgende stappen5: 

 

o Zet de verwarming uit. 

o Schakel de lichten uit. 

o Sluit alle deuren. 

o Doe de nooddeuren dicht. 

o Deponeer de badge & sleutel(s) in de voorziene sleutelkluis. 

 

 

 

 

                                                           
4 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
5 Zie bijlage 2: De handige handleiding 
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4.3 Specifieke afspraken rond gebruik van de polyvalente zaal 

 

 Administratie: 

 

o De infrastructuur van JC TRANZIT kadert binnen het fuifbeleid 

van de Stad Kortrijk. Dit houdt onder andere in dat je verplicht 

bent om bij fuiven (en optredens) 'Safe Party Zone' en het 

bijhorende reglement6 toe te passen.  

Aansluitend hierop dient minstens één lid van de organisatie 

over een geldig fuifbuddie-attest te beschikken.  

I.k.v. het organiseren van fuiven (en optredens) wordt je 

gescreend door de politie. Het logo van 'Safe Party Zone' is 

verplicht te integreren op de affiches, flyers en andere 

promomateriaal, en is digitaal terug te vinden op de website 

www.jctranzit.be 

 

o Je brengt de buren op de hoogte van het komende evenement 

tegen ten laatste 4 werkdagen vóór het evenement. Op het 

infobriefje vermeld je de datum, de duur, de inhoud van het 

evenement en je contactgegevens. Overhandig hiervan ook 

één exemplaar aan JC TRANZIT. 

 

o Je staat zelf in voor het regelen van enkele zaken. De bewijzen 

hiervan dienen ten laatste 4 werkdagen vóór de activiteit aan 

JC Tranzit voorgelegd te worden. Als je deze zaken niet in orde 

brengt vóór de activiteit, kan de toegang tot de zaal ontzegd 

worden en verklaart JC Tranzit de  toelatingsbrief (al dan niet 

met actieplan) nietig volgens de annuleringsvoorwaarden (zie 

2.3 Hoe een ruimte in JC Tranzit reserveren - Annulering).7 

 

 Evenementenfiche, nachtvergunning en vergunning sterke 

dranken: Bij openbare publieksactiviteiten in de polyvalente 

zaal, moet onmiddellijk na het reserveren van de ruimte bij 

JC Tranzit de evenementenfiche ingevuld worden via het E-

loket op de website van Kortrijk: 

www.kortrijk.be/evenementenloket. Via deze site vraag je 

ook je nachtvergunning en vergunning voor sterke dranken 

aan. 

 

 SABAM: De GEBRUIKER die activiteiten organiseert waarbij 

auteursrechten en naburige rechten verschuldigd zijn 

(fuiven, optredens), staat zelf in voor het regelen van 

SABAM: Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, Tel.: 02 286 82 

                                                           
6 Zie Safe Party Zone huisreglement - terug te vinden op www.jctranzit.be  
7 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be  
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11, contact@sabam.be. De aanvraag kan ook digitaal 

gebeuren op de website www.sabam.be (De afmetingen 

van de polyvalente zaal bedragen 280m².) 

 

 Geluidsnormen: Het standaard maximaal geluidsniveau in 

de polyvalente zaal is 95 dB(A) LAeq,15min.  

Een hoger maximaal van 100 db(A) LAeq,60min. kan 

uitzonderlijk worden aangevraagd via het evenementenloket 

van stad Kortrijk via de link 

http://www.kortrijk.be/producten/evenementenloket 

De polyvalente zaal in JC Tranzit is uitgerust met een vaste 

decibelmeter die meet, registreert en de resultaten 

weergeeft op een monitorscherm voor de bands of dj.Je 

bent zelf verantwoordelijk voor het respecteren van deze 

norm. Bij overschrijden van de norm kan de decibelmeter 

vastlopen en moet de GEBRUIKER het programma 95 db(A) 

of 100 db(A) terug opstarten. De decibelmeter mag nooit 

uitgeschakeld worden. 

 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: (zie 7. Schade en 

verzekeringen) 

 

 

 Opbouw evenement/activiteit 

 

o Alle goederen die je zelf binnenbrengt zijn jouw 

verantwoordelijkheid en dienen te voldoen aan de veiligheids- 

en brandveiligheidsvoorschriften. 

 

o Je mag niets aan muren en deuren hangen dat blijvende 

gevolgen heeft (restanten plaksel, verkleuring, loskomende 

verf/lak). 

 

o Je mag niets aan het plafond bevestigen, tenzij aan de 

voorziene ophangpunten (truss-constructie) ná overleg met JC 

TRANZIT.  

 

 Tijdens evenement/activiteit: 

 

o Het einduur voor alle activiteiten tijdens de week is ten laatste 

3 u.; 5 u. tijdens het weekend. 

 

o Alle deuren van de polyvalente zaal moeten tijdens een 

activiteit in deze zaal ontgrendeld worden om de doorgang 

naar de nooduitgangen te verzekeren bij nood. 

74/125 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

mailto:contact@sabam.be
http://www.sabam.be/
http://www.kortrijk.be/producten/evenementenloket


 

9 
 

o Tijdens fuiven en optredens gebruik je uit 

veiligheidsoverwegingen enkel plastic wegwerpbekers, die je 

gratis krijgt van JC TRANZIT. 

 

o Je houdt tijdens de activiteit steeds het sanitair blok en de 

circulatieruimtes net. 

 

o Je verleent gratis en vlotte doorgang aan de GEBRUIKER(S) 

van overige ruimtes in het gebouw. 

 

o Je controleert regelmatig de hal, het sanitair blok en rond het 

gebouw op naleving van de gebruikersgids, wetgeving, orde en 

netheid. 

 

o Je vult zelf het toiletpapier aan in de toiletten, gezien het 

openbaar karakter van de toiletten. JC Tranzit voorziet extra 

toiletpapier in de kast in de bar. 

 

o Interventie – noodnummers: 

Ziekenwagen 112 

Ziekenhuis 056 63 63 63 

Spoedopname 056 63 61 12 

Brandweer 112 

Politie 101 

Antigifcentrum 070 24 52 45 
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 Na evenement/activiteit: 

 

o Poetsen van vloeren en oppervlaktes: 

Na afloop van de activiteit maakt je de infrastructuur schoon. Er 

wordt eerst geveegd en altijd gedweild. 

De te poetsen ruimtes zijn: de drankberging, achter de toog, de 

hal, de inkomhelling, de perimeterzone, de toiletten (zowel de 

toiletten zelf als de vloer, de wanden en lavabo’s),  de 

buitenomgeving (fietsrekken, inrit, de trap voor de 

nooddeuren…). 

Je brengt zelf voldoende dweils en schotelvodden mee. 

Borstels, vuilblikken, trekkers, emmers en vloerzeep worden 

voorzien door JC TRANZIT. 

 

o JC TRANZIT voorziet de nodige vuilnisbakken (restafval) en 

PMD-zakken. Je sorteert alle afval in de juiste 

containers/zakken en plaatst de containers in de voorziene 

ruimte te plaatsen. Glas neem je zelf mee, hiervoor zijn geen 

containers aanwezig in de infrastructuur. 

 

o Tafels en stoelen maak je schoon, stapel je op karren en plaats 

je langs de achterste wand volgens standaardopstelling terug 

te vinden op het plan in de bar en de zaal (max. 10 stoelen en 

8 tafels per kar).  

 

o Na beëindiging van de opkuis, controleert JC TRANZIT of er 

eventuele schade aanwezig is en of de opkuis goed is 

uitgevoerd. 

 

o Tijdens de stocktelling voor en na de activiteit worden enkel 

niet-geopende dranken geteld. Elke geopende fles of vat 

worden als gebruikt beschouwd. 

 

o Leeggoed sorteer je in de juiste bakken en stapel je op de 

voorziene plaats 

o Frigo’s vul je aan volgens soort en aantallen voorzien op de 

frigodeuren. 

o Je vult het WC-papier in de toiletten aan. 

o Andere afspraken bij het afsluiten van de polyvalente zaal8: 

 Schakel de geluids- en lichtinstallatie uit. 

 Zet de verwarming af. 

 Schakel de lichten uit. 

 Sluit alle deuren. 

 Doe de nooddeuren dicht. 

                                                           
8 Zie bijlage 2: De handige handleiding 
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 Deponeer de badge & sleutel(s) in de voorziene 

sleutelkluis. 

 

 

 

 

 

5 Dranken & voeding 

 

5.1 Voeding 

Er mogen geen warme gerechten op gas klaargemaakt worden binnen in de 

infrastructuur van JC Tranzit. 

 

5.2 Drankenregeling voor de lokalen, repetitie/opnamestudio, backstage en urban 

sports park 

Je mag geen externe dranken binnenbrengen in de infrastructuur van JC 

Tranzit. Indien gewenst, kan je een beroep doen op de dranken-

/snackautomaten in JC Tranzit. 

 

5.3 Drankenregeling voor de polyvalente zaal 

JC Tranzit voorziet een standaardassortiment aan dranken, die verplicht 

moeten worden afgenomen. Indien je dranksoorten wil schenken die niet in 

het assortiment aanwezig zijn, meld je dit vooraf aan JC Tranzit en betaalt 

hiervoor een schenkrecht van €25 per binnengebrachte dranksoort. Een 

afwijking van het standaardassortiment deel je ten laatste vier werkdagen 

vóór aanvang van de activiteit mee aan JC Tranzit.  

Het schenkrecht geldt per extern binnengebrachte dranksoort, en wordt 

verwerkt in de afrekeningsfactuur. Inbreuken hierop worden bestraft met 

aanrekening van een forfait van €100 per niet vooraf gemelde dranksoort. 
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6 Veiligheid 

 

6.1 Maximumcapaciteit 

Je bent verplicht de officiële maximumcapaciteit te respecteren. Deze is voor 

de verschillende ruimtes als volgt: 

 Crea-lokaal: 35 personen 

 Dans-lokaal: 35 personen 

 Repetitieruimte bus: 6 personen 

 Opnamestudio bus: 6 personen 

 Atelier:20 personen 

 Centrale hal: 150 personen 

 Polyvalente zaal: 250 personen - onbemeubeld of 125 personen - 

bemeubeld 

JC TRANZIT kan hiertoe voor elke activiteit afspraken maken met de 

GEBRUIKER tot het instellen van telsystemen.  

 

6.2 Algemene veiligheidsafspraken 

 

 Er mogen geen auto’s geparkeerd worden voor de ingang en/of 

nooddeuren. Parkeren kan op de parking voor het gebouw. Laden en 

lossen aan de ingang van JC Tranzit kan enkel met vergunning. 

 

 Inkom via de hoofdingang van JC Tranzit is verplicht. De nooddeuren 

zijn vluchtdeuren die enkel bij nood worden geopend! 

 

 Alle nooduitgangen moeten steeds vrijgehouden worden. 

Binnendeuren mogen nooit worden geblokkeerd. 

 

 De brandhaspels en blusapparaten moeten altijd bereikbaar zijn. 

 

 De noodverlichting in het gebouw mag nooit uitgeschakeld worden. 

 

 Ontplofbare of ontvlambare producten, onder welke vorm ook, worden 

niet toegelaten. 

 

 Overnachten is nooit toegestaan. 
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7 Schade en verzekeringen 

 

 Je gebruikt de infrastructuur als ‘een goede huisvader’, en bent 

aansprakelijk voor de aangerichte schade aan de infrastructuur of de 

materialen van JC TRANZIT, alsook voor diefstal tijdens de 

gebruiksperiode.  

 

 Je meldt schade onmiddellijk aan JC TRANZIT.  

 

 Vóór opstart van de activiteit maakt JC Tranzit een 'staat van 

bevinding' op van de infrastructuur en materialen. Hierbij wordt een 

lijst gemaakt van de eventuele aanwezige mankementen, zodat deze 

niet op de GEBRUIKER kunnen worden verhaald. Na afloop van de 

activiteit maakt JC Tranzit opnieuw een 'staat van bevinding' van de 

infrastructuur op. Je gaat akkoord dat alle schade aan de infrastructuur 

en/of materialen, of diefstal gedurende de gebruiksperiode aan jou 

zullen aangerekend worden. JC TRANZIT is niet aansprakelijk of mede-

aansprakelijkheid tijdens jouw gebruik van de infrastructuur.  

 

 Schade die je als GEBRUIKER aanricht, valt enkel ten laste van de 

GEBRUIKER. 

 

 Verzekeringen: Je sluit alle nodige verzekeringscontracten af en 

bezorgt hiervan een bewijs aan JC Tranzit vóór aanvang van je 

activiteit. JC Tranzit verwacht dat je volgende verzekeringen afsluit:  

o Burgerlijke aansprakelijkheid: Deze verzekering is te verkrijgen 

bij de verzekeringsinstelling naar keuze. 

 

o Brandverzekering: JC Tranzit beschikt zelf over een vaste 

brandpolis voor de GEBRUIKERS van categorie A en B. 

GEBRUIKERS van categorie C moeten zelf een 

brandverzekering afsluiten voor hun activiteit. De inboedel van 

de gebruiker valt niet onder de brandverzekering van de stad. 

Hiertoe dient de gebruiker zelf een brandverzekering af te 

sluiten. 
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8 Financieel 

 

8.1 Retributie ruimtes 

De retributie op de gereserveerde infrastructuur wordt jaarlijks vastgelegd in 

het retributiereglement door de gemeenteraad van de Stad Kortrijk.9 

De GEBRUIKER van de polyvalente zaal (en eventuele extra lokalen) ontvangt 

hiervoor een factuur van Stad Kortrijk VÓÓR de activiteit. 

De GEBRUIKER van andere ruimtes (lokalen, repetitie/opnamestudio, 

backstage en urban sports park) ontvangt hiervoor een factuur van Stad 

Kortrijk NÁ de activiteit. 

Let wel: indien een reservatie wordt geannuleerd, worden hier ook kosten 

voor aangerekend (zie 2.3 Hoe een ruimte in JC Tranzit reserveren - 

Annulering)! 

 

 

8.2 Retributie Materiaal 

De GEBRUIKER kan de materialen van JC Tranzit mits een vergoeding te 

betalen, vastgelegd in het retributiereglement door de gemeenteraad van Stad 

Kortrijk.10  

De vergoeding voor het gebruik van materiaal wordt verrekend met de 

afrekeningsfactuur. Materialen van JC Tranzit mogen enkel gebruikt worden 

binnen de ter beschikking gestelde infrastructuur. 

 

8.3 Drankprijzen 

De GEBRUIKER neemt de dranken af van JC Tranzit, waarvan de prijzen 

vastgelegd zijn in het retributiereglement van de Stad Kortrijk.11 Het 

drankverbruik wordt verrekend op de afrekeningsfactuur. 

 

8.4 Schenkrecht externe dranken 

Dranken die niet in het aanbod van het jeugdcentrum zitten kunnen 

binnengebracht worden mits voorafgaande melding en betaling van een 

schenkrecht van €25 per externe dranksoort. Bij inbreuken hierop wordt een 

forfait van €100 per externe dranksoort aangerekend.  

                                                           
9Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
10 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
11 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
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8.5 Waarborg of gebruiksretributie 

Voor gebruik van lokalen, repetitie/opnamestudio, urban sports park  

factureert JC Tranzit een waarborg12 aan de GEBRUIKER vóór de activiteit. 

Voor gebruik van de polyvalente zaal (en eventuele extra lokalen) factureert 

JC Tranzit de gebruiksretributie13 aan de GEBRUIKER vóór de activiteit en 

dient ten laatste 4 werkdagen vóór de ingebruikneming te worden betaald.  

 

8.6 Afrekening 

Na gebruik van lokalen, repetitie/opnamestudio, urban sports park factureert 

JC Tranzit de gebruiksretributie14 aan de GEBRUIKER. De betaalde waarborg15 

wordt hierin verrekend of teruggestort. 

Na gebruik van de polyvalente zaal factureert JC Tranzit de retributie voor de 

materialen, het drankverbruik, eventueel extra schenkrecht alsook overige 

kosten zoals schade en interventies aan de GEBRUIKER16. 

Deze factuur dient vereffend te worden tegen de uiterste betalingsdatum. 

 

 

9 Sancties bij het niet naleven van het reglement 

 

9.1 Algemene doelstellingen van de sancties: 

 

Gebruikers van de JC Tranzit infrastructuur houden zich aan de gebruikersgids. Dit 

geldt zowel voor individuele bezoekers als voor organisatoren van activiteiten in en 

rond JC Tranzit. 

 

De stad Kortrijk probeert bij een conflict door inbreuk op de gebruikersgids altijd 

eerst de dialoog aan te gaan met de betrokken gebruiker. Indien meerdere pogingen 

om het conflict in onderling overleg op te lossen geen verbetering tonen, kan de Stad 

Kortrijk overgaan tot het opleggen van een sanctie. 

 

In dit document worden inbreuken op de gebruikersgids die tot een sanctie kunnen 

leiden opgesomd. Door de opsomming van deze inbreuken met bijhorende sanctie wil 

JC Tranzit preventief en transparant handelen. 

 

 

 

 

                                                           
12 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
13 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
14 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
15 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
16 Zie Retributiereglement Stad Kortrijk - terug te vinden op www.kortrijk.be 
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9.2 Oplijsting overtredingen waarop sancties van toepassing zijn: 

 

Inbreuk: Sanctie Termijn/grootte 

1. Schade: 

 Toebrengen van 
schade aan materiaal 
of gebouw 

Schade wordt door Stad Kortrijk 
hersteld. De werkuren worden 
aangerekend volgens de tarieven 
bepaald in het algemeen 
retributiereglement Stad Kortrijk. 
Ook kosten die moeten gemaakt 
worden voor de herstelling 
(materiaal,…) worden gefactureerd. 
OF 
Schade wordt door een derde 
hersteld, de factuur wordt door de 
gebruiker die de schade 
veroorzaakte betaald. 
In beide gevallen wordt een melding 
gemaakt vanuit JC Tranzit aan de 
juridische dienst.  

 

2. Personeel: 
 Onrespectvol en 

agressief gedrag t.o.v. 
personeel 

 Negeren van de 
richtlijnen van het 
personeel 

 

 Weigeren om hulp te 
bieden bij het plaatsen 
van aangevraagd 
materiaal 

Het college van burgemeester en 
schepenen kan, na de overtreder 
(individu of organisatie) gehoord te 
hebben, beslissen om deze voor een 
bepaalde tijd het gebruik van de JC 
Tranzit infrastructuur verbieden. 

6 maanden tot 
1 jaar 
 
 
 
 
Het materiaal 
wordt niet 
geplaatst 

3. Reservaties: 
 De aanvrager is niet 

de werkelijke 
gebruiker 

 Er wordt een andere 
(niet-geschikte) 
activiteit uitgeoefend 
dan was aangevraagd. 

De reservatie wordt – conform de 
reglementering van het 
retributiereglement – aan de 
aanvrager aangerekend volgens het 
tarief van de eerste hogere 
gebruikerscategorie. 
en/of 
Het college van burgemeester en 
schepenen kan, na de overtreder 
(individu of organisatie) gehoord te 
hebben, beslissen om deze voor een 
bepaalde tijd het gebruik van de JC 
Tranzit infrastructuur verbieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 maanden tot 
1 jaar 
 
 

4. Drugs, rookverbod 
en agressie: 

 Gebruik, bezit of 
verhandelen van drugs 

 Inbreuk op het 
algemeen rookverbod 

 Agressie: fysische 
en/of psychische 

De gebruiker krijgt een 
waarschuwing van het JC Tranzit 
personeel 
en/of 
wordt een actieplan opgelegd om 
een volgende activiteit te mogen 
organiseren in JC Tranzit 
of 
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De veiligheidsdiensten van Stad 
Kortrijk beslissen dat de 
aanwezigheid van een individu of 
organisatie in infrastructuur van 
stad Kortrijk schadelijk zijn voor de 
veiligheid en het imago van Stad 
Kortrijk, waardoor 
het college van burgemeester en 
schepenen kan, na de overtreder 
(individu of organisatie) gehoord te 
hebben, beslissen om deze voor een 
bepaalde tijd het gebruik van de JC 
Tranzit infrastructuur verbieden. 

 
 
 
 
 
6 maanden tot 
1 jaar 

5. Safe Party Zone 
Huisreglement: 

 Inbreuken op het Safe 
Party Zone 
huisreglement 

Het college van burgemeester en 
schepenen kan, na de overtreder 
(individu of organisatie) gehoord te 
hebben, beslissen om deze voor een 
bepaalde tijd het gebruik van de JC 
Tranzit infrastructuur verbieden. 

 
 
6 maanden tot 
1 jaar 

6. Annulaties en 
wijzigingen: 

 Annulaties en/of 
wijzigingen worden 
niet of pas na de 
activiteit doorgegeven 

De reservatie wordt – conform de 
reglementering van het 
retributiereglement – aan de 
aanvrager aangerekend volgens het 
tarief van de eerste hogere 
gebruikerscategorie. 

 

 

 

 

9.3 Principes bij bepaling van de strafmaat: 

De termijn van uitsluiting wordt door JC Tranzit, het college van burgemeester en 

schepenen bepaald naar gelang de ernst van de feiten en na de betrokkene gehoord 

te hebben. De termijn van uitsluiting kan variëren tussen 6 maanden en 1 jaar. 

Herhaaldelijke inbreuken worden als verzwarende factor beschouwd. 

 

 

 

10 Bijlagen (www.jctranzit.be)  

 

1. Tips en Tricks voor organisatoren van fuiven en optredens 

2. De handige handleiding 
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Kortrijk, 13 januari 2017 

Toelatingsbrief voor het gebruik van één of meerdere ruimtes in JC Tranzit. 

Beste 

Stad Kortrijk stelt één of meerdere van volgende ruimtes, gelegen op het Nelson Mandelaplein 17, 

8500 Kortrijk, ter beschikking (aanvinken wat van toepassing is): 

 
  Crea-lokaal 

  Dans-lokaal 
  Opnamestudio bus 

  Repetitieruimte bus 

  Hal 
  Polyvalente zaal 

  Backstage 
  Urban Sports Park 

 
Soort activiteit (repetitie, workshop, fuif, optreden, eetfestijn, …):       

Tijdens de periode van: 

 Begindatum:       /       /       

 Einddatum:         /       /       

 Wederkerend tijdstip (omcirkelen wat van toepassing is): ma. – di. – wo. – do. – vr. – za. - zo 

 Beginuur opbouw:       uur. 

 Beginuur activiteit:       uur. 

 Einduur activiteit:         uur. 

 Einduur opkuis:       uur. 

 
De totale retributie bedraagt €       =       uren x €        

U ontvangt hiervoor een factuur van de stad Kortrijk.  
 

- Deze toelatingsbrief is definitief geldig na ontvangst van een door de organisator getekend 

exemplaar en na de betaling van de waarborg voor gebruik van lokalen of  de betaling van het 
voorschot voor gebruik van de polyvalente zaal en het voorleggen van de nodige documenten. 

- In en rond het jeugdcentrum geldt een nultolerantie rond geweld en drugs. Hou er rekening 
mee dat je als gebruiker als rolmodel optreedt en dus verantwoordelijk bent voor de daden 

van de medewerkers en bezoekers van je activiteit. 
- JC Tranzit heeft verschillende gebruikers, misschien ook tijdens jouw activiteit. Ga hier op een 

respectvolle manier mee om! 

- Bij niet naleven van de gebruikersgids en bovenvermelde afspraken, kan een gebruiker een 
actieplan opgelegd worden om een volgende activiteit te mogen organiseren in JC Tranzit of 

kan de gebruiker de toegang tot JC Tranzit geweigerd worden voor bepaalde duur, bovenop de 
eventuele schadevergoedingen/retributies. Meer informatie hierrond vind je verder in dit 

document. 

 

 

Uw kenmerk: 
      

Ons kenmerk: 

KOR-MS-TRANZ-MARTSCHU 

Contactpersoon:  
Martijn Deschutter 

martijn.deschutter@kortrijk.be 

Dossiernummer: 

      

Typ hier het adres 
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Vriendelijke groeten 

Voor de Stadssecretaris                                  Namens het college van burgemeester en schepenen 
Bij machtiging van 6 februari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Bert Nauwynck        Bert Herrewyn 
Coördinator JC Tranzit       Schepen van Jeugd 
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Kortrijk, 13 januari 2017 

Toelatingsbrief met Actieplan voor het gebruik van één of meerdere ruimtes in JC 

Tranzit. 

Beste 

Stad Kortrijk stelt één of meerdere van volgende ruimtes, gelegen op het Nelson Mandelaplein 17, 

8500 Kortrijk, ter beschikking (aanvinken wat van toepassing is): 
 

  Crea-lokaal 
  Dans-lokaal 

  Opnamestudio bus 

  Repetitieruimte bus 
  Hal 

  Polyvalente zaal 
  Backstage 

  Urban Sports Park 
 

Soort activiteit (repetitie, workshop, fuif, optreden, eetfestijn, …):       

Tijdens de periode van: 
 Begindatum:       /       /       

 Einddatum:         /       /       

 Wederkerend tijdstip (omcirkelen wat van toepassing is): ma. – di. – wo. – do. – vr. – za. - zo 

 Beginuur opbouw:       uur. 

 Beginuur activiteit:       uur. 

 Einduur activiteit:         uur. 

 Einduur opkuis:       uur. 

 

De totale retributie bedraagt €       =       uren x €        
U ontvangt hiervoor een factuur van de stad Kortrijk.  

 

- Deze toelatingsbrief is definitief geldig na ontvangst van een door de organisator getekend 
exemplaar en na de betaling van de waarborg voor gebruik van lokalen of  de betaling van het 

voorschot voor gebruik van de polyvalente zaal en het voorleggen van de nodige documenten. 
- In en rond het jeugdcentrum geldt een nultolerantie rond geweld en drugs. Hou er rekening 

mee dat je als gebruiker als rolmodel optreedt en dus verantwoordelijk bent voor de daden 
van de medewerkers en bezoekers van je activiteit. 

- JC Tranzit heeft verschillende gebruikers, misschien ook tijdens jouw activiteit. Ga hier op een 

respectvolle manier mee om! 
- Bij niet naleven van de gebruikersgids en bovenvermelde afspraken, kan een gebruiker een 

actieplan opgelegd worden om een volgende activiteit te mogen organiseren in JC Tranzit of 
kan de gebruiker de toegang tot JC Tranzit geweigerd worden voor bepaalde duur, bovenop de 

eventuele schadevergoedingen/retributies. Meer informatie hierrond vind je verder in dit 

document. 

 

Uw kenmerk: 
      

Ons kenmerk: 

KOR-MS-TRANZ-MARTSCHU 

Contactpersoon:  
Martijn Deschutter 

martijn.deschutter@kortrijk.be 

Dossiernummer: 

      

Typ hier het adres 
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ACTIEPLAN 
 

Naar aanleiding van één of meerdere opmerkingen tijdens of na het gebruik van JC Tranzit op 

      /       /       is bovenstaande gebruiker ertoe verplicht een actieplan op te stellen 
waarin deze bewijst hoe hij op de activiteit op          /       /      in JC Tranzit deze aandachtspunten 

zal aanpakken om een goed verloop van de activiteit te garanderen van opbouw tot het einde van 
de opkuis met uitleg en / of lijst van hoe hij volgende aangevinkte puntjes zal aanpakken: 

 

 
  SAFE PARTY ZONE: Toepassing van het Safe Party Zone Reglement en aanwezigheid van de 

verantwoordelijke en fuifbuddie(s) van begin tot einde van de activiteit. 
 

  OPKUIS: Gedetailleerd organisatorisch plan/lijst met namen, timing en taak, waarin we zien 

dat je de organisatie en opkuis goed bedacht en voorbereid hebt. 
 

  DRUGSBELEID: Aankondiging van nul-tolerantie op vlak van drugs in en rond JC Tranzit: 
vermelding “NO drugs” op alle promomateriaal: affiches, flyers, facebook en in de infrastructuur 

van JC Tranzit. Hoe vermijd je gebruik of verkoop van drugs en hoe reageer je op inbreuken? 
 

  ACLOHOLBELEID: 16 jaar: geen alcohol – 16 tot 18 jaar: enkel bier en wijn – 18+: alle 

dranken toegelaten: doe je de bezoekers bandjes aan of geef je ze een stempel zodat ze aan de 
toog zien welke dranken de personen mogen krijgen …? 

 
  ROOKVERBOD: respecteren van het algemeen rookverbod in JC Tranzit conform het KB van 13 

december 2005. 

 
Bij niet naleven van de gebruikersgids en bovenvermelde afspraken, kan een gebruiker een 

actieplan opgelegd worden om een volgende activiteit te mogen organiseren in JC Tranzit of kan 
de gebruiker de toegang tot JC Tranzit geweigerd worden voor bepaalde duur, bovenop de 

eventuele schadevergoedingen/retributies. Meer informatie hierrond vind je op pagina 3, 4 en 5 
van dit document. 

 

Vriendelijke groeten 

Voor de Stadssecretaris                                  Namens het college van burgemeester en schepenen 
Bij machtiging van 6 februari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Bert Nauwynck Bert Herrewyn 
Coördinator JC Tranzit  Schepen van Jeugd 
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Kortrijk, 13 januari 2017 

Weigeringsbrief voor het gebruik van één of meerdere ruimtes in JC Tranzit. 

 

 

Beste 

Wegens onbeschikbaarheid van de aangevraagde ruimte in JC Tranzit op      /     /     , kan 
niet aan jullie aanvraag worden voldaan. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vriendelijke groeten 

Voor de Stadssecretaris                                  Namens het college van burgemeester en schepenen 
Bij machtiging van 6 februari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Bert Nauwynck Bert Herrewyn 
Coördinator JC Tranzit  Schepen van Jeugd  

 

Uw kenmerk: 
      

Ons kenmerk: 

KOR-MS-TRANZ-MARTSCHU 

Contactpersoon:  
Martijn Deschutter 

martijn.deschutter@kortrijk.be 

Dossiernummer: 

      

Typ hier het adres 
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Kortrijk, 13 januari 2017 

Weigeringsbrief voor het gebruik van één of meerdere ruimtes in JC Tranzit. 

Beste 

 Op basis van een risico-analyse van de geplande activiteit, uitgevoerd door de 

veiligheidsdiensten van de Stad Kortrijk. 

 Op basis van de vaststelling van meerdere inbreuken op de gebruikersgids van JC Tranzit 
tijdens de  activiteit ‘     ’ op      /     /      te      . 

 
Met volgende motivatie:  

      

      
      

      
      

      
 

besluit de Stad Kortrijk om jullie organisatie gedurende de periode van      /     /      tot en 

met      /     /      te weren uit de infrastructuur van JC Tranzit voor het organiseren van 
fuiven en optredens. Dit ter bescherming van het imago van JC Tranzit alsook de Stad Kortrijk zelf. 

 
De Stad Kortrijk grijpt dit voorval ook aan om verder werk te maken van een gezond en veilig 

fuifbeleid en wil met bovenstaande maatregel ook een gevat signaal geven aan bezoekers en 

organisatoren van fuiven op Kortrijks grondgebied. 
 

 
Vriendelijke groeten 

Voor de Stadssecretaris                                  Namens het college van burgemeester en schepenen 
Bij machtiging van 6 februari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Bert Nauwynck Bert Herrewyn 
Coördinator JC Tranzit  Schepen van Jeugd  

 

 

Uw kenmerk: 
      

Ons kenmerk: 

KOR-MS-TRANZ-MARTSCHU 

Contactpersoon:  
Martijn Deschutter 

martijn.deschutter@kortrijk.be 

Dossiernummer: 

      

Typ hier het adres 
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Beroep bij de raad van state.  

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van 
State kan worden ingediend tegen de bijgevoegde beslissing. 

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal 
eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat: 

• het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing 
bevat; 
• de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend 
geval, de gekozen woonplaats; 
• het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; 
• de naam en het adres van de verwerende partij 

De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf deze 
kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij 
een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten 
vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. 

De verzending naar de Raad van State gebeurd bij ter post aangetekende brief naar het volgende 
adres: Wetenschapsstraat 33 — 1040 Brussel. 

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar 'procedure' > 
'bestuursrechtspraak'. 
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Arne Vandendriessche

Staf
15 2017_GR_00197 2017/1302 - Intergemeentelijke 

samenaankoop energie 2018-2020 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

15 - 2017_GR_00197 - 2017/1302 - Intergemeentelijke samenaankoop energie 2018-2020 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor betreffende de 
intergemeentelijke samenaankoop energie 18-20 georganiseerd door Leiedal.

Beschrijving
Aanleiding en context
Actueel heeft de stad Kortrijk, OCMW, politiezone VLAS, de AGB's en de kerkfabrieken een contract voor 
elektriciteit bij de firma Luminus en aardgas bij de firma Eni. Deze contracten lopen nog tot eind 2017. Deze 
contracten zijn het resultaat van een vorige intergemeentelijke samenaankoop georganiseerd door Leiedal.

Begin dit jaar werden de dertien steden en gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan een samenaankoop 
energie (aardgas en elektriciteit). Ook kerkfabrieken, AGB’s, gemeentelijke vzw’s e.a. kunnen deelnemen via 
deze gemeenten. Inmiddels wensen 8 steden en/of gemeenten deel te nemen. HVZ Fluvia wenst rechtstreeks 
deel te nemen. Leiedal neemt ook deel aan deze samenaankoop voor haar eigen gebouw en zal optreden als 
aanbestedende overheid. 

Er wordt voor de samenwerking met de gemeenten een overeenkomst opgemaakt nu de taak van Leiedal niet 
binnen de exclusieve dienstverlening valt. Binnen deze samenwerking worden twee opdrachtdocumenten 
opgemaakt, één voor elektriciteit en één voor aardgas, die via een open Europese procedure in de markt zullen 
worden geplaatst.  

Argumentatie
1. Dienstverlening door Leiedal

Leiedal stelt voor om te werken met een overeenkomst (zoals beschreven in document 
20170523 in bijlage), waarbij alle effectief gepresteerde uren worden aangerekend, maar 
met een maximaal geraamd bedrag. Binnen deze overeenkomst zal Leiedal bestekken 
schrijven en de aankoopprocedure voeren.

Het vooropgesteld geraamd maximaal bedrag aan te leveren uurprestaties wordt 
vastgelegd op €1.000,00 excl. BTW 21% per deelnemer. Dit is de kostprijs op basis van 
een uurraming. Enkel de werkelijk aan de uitvoering van de opdracht bestede 
tijdseenheden worden afgerekend aan de hand van de eenheidstarieven (per uur en 
volgens aard van het werk). 

Eenheidstarieven personeel Tarief A Tarief B Tarief D
Maximaal te presteren uren 15 95 10

 

2. Twee opdrachtdocumenten opgemaakt, één voor elektriciteit en één voor aardgas
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Elektriciteit :

De deelnemende openbare besturen wensen energie aan te kopen via de Endex Calxx 
(jaarnoteringen, Cal) en/of de Belpex HPI (uurprijsnoteringen). Alle kandidaat-
leveranciers worden gevraagd in te schrijven voor aankoop via Endex (verplicht – dit is 
de methode die in de samenaankoop 2013 werd gehanteerd). Optioneel kan de 
kandidaat-leverancier ook inschrijven voor aankoop via Belpex (faculatieve variante – dit 
is conform de methode die via het Vlaams Energiebedrijf aanbiedt aan de lokale 
besturen).

Aardgas :

De deelnemende openbare besturen wensen energie aan te kopen via de Endex TTF 
Calxx (jaarnoteringen, Cal) en/of de Endex TTF DAH (dagprijsnoteringen). Alle 
kandidaat-leveranciers worden gevraagd in te schrijven voor aankoop via Endex TTF 
Calxx (verplicht – dit is de methode die in de samenaankoop 2013 werd gehanteerd). 
Optioneel kan de kandidaat-leverancier ook inschrijven voor aankoop via de Endex TTF 
DAH (faculatieve variante – dit is conform de methode die via het Vlaams Energiebedrijf 
aanbiedt aan de lokale besturen).

3. Duurtijd van energiecontracten

De opdracht met de energieleverancier wordt afgesloten voor een periode van drie jaar 
vanaf 01 januari 2018, optioneel te verlengen met één jaar. 

Juridische grond
De Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG;

De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft;

De  wet van 17 juni 2016, art. 35 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachtenvoor 
aanneming van werken, leveringen en diensten

De Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen, o.a. gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, zoals tot op heden gewijzigd, en de 
daarbij horende uitvoeringsbesluiten;

De Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 
niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

Koninklijk besluit tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
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 Het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het 
daarbij horende uitvoeringsbesluit (het "Energiebesluit") van 19 november 2009.

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

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
Voor voorwaarde en wijze van gunnen is enkel Financieel advies nodig.

Financiële informatie
1. Kost dienstverlening Leiedal voor de organisatie van deze samenaankoop.

 Deze kosten worden maximaal geraamd op 1.000 euro (excl. BTW) ofwel 1.210 euro (incl. 21% BTW) 
op sleutel 2017/GBB-CBS/0119-01/6131999/IE-GEEN (voor dit onderdeel wordt visum gevraagd)

2. Raming stadsaandeel elektriciteit en aardgas

Het aandeel van de stad Kortrijk binnen deze intergemeentelijke samenaankoop energie wordt geraamd (er 
wordt voor dit onderdeel geen visum gevraagd, wel advies) op:

 De geraamde kostprijs voor aardgas: 670.000 euro (incl. 21% BTW) per jaar ofwel 2.010.000 euro (incl. 
21% BTW) voor de duurtijd van de overeenkomst (3 jaar) op sleutels GBB-CBS/diverse 
beleidsitems/6111000

 De geraamde kostprijs voor elektriciteit:  2.797.000 (incl. 21% BTW) per jaar ofwel 8.391.000 euro 
(incl. 21% BTW) voor de duurtijd van de overeenkomst (3 jaar) op sleutels GBB-CBS/diverse 
beleidsitems/6110000

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het mandaat en goedkeuring te geven aan de intercommunale Leiedal als aanbestedende overheid 
voor de begeleiding van deze intergemeentelijke samenaankoop energie en dit voor een maximaal 
geraamd bedrag van 1.000 euro (excl. BTW) of 1.210 euro (incl. 21% BTW).

Punt 2
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Kortrijk, de politiezone VLAS, de kerkfabrieken, AGB 
Parko en AGB SOK om voor rekening van het OCMW Kortrijk, de politiezone VLAS, de kerkfabrieken, AGB Parko 
en AGB SOK en deze intergemeentelijke samenaankoop te begeleiden.

Punt 3
De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek Leiedal met referentie '20170518 gas’ en 
‘20170518 elektriciteit’.
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Punt 4
Als wijze van gunnen te kiezen voor een Europese openbare procedure in toepassing van de wet van 17 
juni 2016, art. 35 

 

Bijlagen
- 20170523 rvb Intergemeentelijke samenaankoop energie 2018-2020-opdrachtdocument en 

overeenkomst.docx
- 20170518 opdrachtdocument samenaankoop gas.docx
- 20170518 opdrachtdocument samenaankoop elektriciteit.docx
- G 59 07 02 02 20 prijstabel aardgas.xls
- G 59 07 02 02 10 prijstabel elektriciteit.xls

Philippe De Coene

Projecten
16 2017_GR_00200 website - Samenwerking Digitale Regio 

Kortrijk 2017-2020 - Afsprakennota - 
Goedkeuren

16 - 2017_GR_00200 - website - Samenwerking Digitale Regio Kortrijk 2017-2020 - Afsprakennota - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Lode Vanoost

Beknopte samenvatting
De stad Kortrijk werkt in de regio samen met de andere gemeenten van het arrondissement voor de 
ontwikkeling van verschillende websites zoals kortrijk.be en ocmwkortrijk.be. Daarnaast zijn er ook 
nog heel wat andere projectsites.

Deze samenwerking wordt geregeld in een afsprakennota opgemaakt door Leiedal.

Beschrijving
Aanleiding en context
Huidige situatie

 

Bezoekers aantallen

Wanneer we de statistieken van de website Kortrijk.be bekijken stellen we vast dat er toch jaarlijks 
een groei is.  Het aantal bezoekers in 2016 is met 24% gestegen tegenover het jaar 2014.

 2014 stijging van 2015 stijging van 2016
unieke bezoekers 827.732 +16,19% 987.677 +8,99% 1.085.211
bezoekers 1.761.797 +15,91% 2.095.127 +10,18% 2.332.530
paginaweergaves 4.683.812 +10,61% 5.239.673 +0,8% 5.282.047

Dit is vooral te wijten aan het feit dat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar wordt gesteld.  
Alleen al voor de website Kortrijk.be zijn er 130 redacteurs die de website van inhoud kunnen 
voorzien.
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Daarnaast is een belangrijke factor in het succes, het vlot leesbaar maken van de website op 
smartphone en tablets.  Tegenwoordig beschikt quasi iedereen over een smartphone met 
internettoegang en zo kan men ten allen tijde iets opzoeken wanneer de site hiervoor is aangepast.

De website Kortrijk.be is hierbij geen uitzondering.  De aanhoudende groei van het smartphone 
gebruik tegenover het steeds dalende gebruik van een vaste computer/laptop is ook hier zichtbaar.

Daarnaast kunnen we ook vaststellen dat het gebruik van een tablet stagneert.  Mede door de steeds 
groter in formaat wordende smartphone.  Ook dit is een algemene tendens.

 gebruik in 2014 gebruik in 2015 gebruik in 2016
desktop 1.195.434 67,85% 1.279.829 61,08% 1.251.846 53,67%
smartphone 328.830 18,66% 535.290 25,55% 810.912 34,76%
tablet 237.533 13,48% 280.008 13,36% 269.772 11,57%

Een andere factor die bijdraagt tot een stijgend bezoekersaantal is het optimaliseren voor de 
zoekmachines zoals Google.  In 2016 kwam 73% van de bezoekers via zoekmachines.  Daarnaast 
kwam er 12% verkeer uit links vanop andere websites en 4% via sociale media (vb. facebook, 
twitter).  10% van de bezoekers surft rechtstreeks naar de website.

Website op het Digitale Regio Kortrijk -platform (DRK)

Naast de hoofdwebsite Kortrijk.be staan er nog een 50-tal kleinere websites op het DRK-platform.  Al 
deze websites zijn voorzien van dezelfde Drupal-technologie en beschikken over een eigen lay-out 
en/of een eigen domeinnaam.

Enkele voorbeelden hiervan:

 www.sinksen.be
 www.kortrijk2025.be
 www.winterinkortrijk.be
 www.ocmwkortrijk.be
 www.texturekortrijk.be
 www.toerismekortrijk.be

Andere ontwikkelingen

De website blijft een belangrijke en onmisbare start-en uitvalsbasis voor een burger die op zoek is 
naar informatie of dienstverlening van en door de stad. Maar sedert 2013 zien we ook systematisch 
een verschuiving van veel digitale dienstverlening naar specifieke digitale loketten buiten de DRK-
omgeving. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 het evenementenloket: https://www.kortrijk.be/producten/evenementenloket
 het Thuisloket: https://www.kortrijk.be/thuisloket
 de webshop sport: https://sport.kortrijk.be/
 innames openbaar domein: https://iod.kortrijk.be
 kinderopvangzoeker: gepland in voorjaar 2017
 buitenschoolse kinderopvang: gepland in voorjaar 2017

Deze behoren niet tot het samenwerkingsverband in de regio.

Overeenkomst Digitale Regio Kortrijk 2014-2016

http://www.sinksen.be
http://www.kortrijk2025.be
http://www.winterinkortrijk.be
http://www.ocmwkortrijk.be
http://www.texturekortrijk.be
http://www.toerismekortrijk.be
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De vorige samenwerkingsovereenkomst Digitale Regio Kortrijk 2014-2016 bevatte volgende 
aandachtspunten:

 optimalisatie van structuur en navigatie voor mobiel gebruik, 
 aangepaste hosting omgeving,
 onderhoud van het bestaande cms systeem drupal 7,
 unieke authenticatie: gebruik van één login bij communicatie toepassingen lokaleoverheid - 

burger/bedrijf. Hierbij zal onderzoek gebeuren naar systemen van Fedict, uiTID, 
mogelijkheden van het OSLO-project,

 verder beheer en uitbouw van de bedrijvengids: koppeling met back-office systemen,
 integratie Vlaamse productencatalogus,
 support en helpdesk voor webmasters.

De unieke authenticatie en integratie met de Vlaamse productencatalogus werden onderzocht maar 
niet gerealiseerd en de overstap naar de mobiele versie heeft aanzienlijke inspanning gekost.

De kostprijs bedroeg ca. 33.500 € op jaarbasis. Het vorige contract liep ten einde op 31 december 
2016.

Argumentatie
Voorstel nieuwe contract

In het nieuwe contract zijn volgende onderdelen voorzien:

 de hosting, schaalbaar en met nodige beveilging, inclusief voor bedrijvengids,
 ontwikkeling en migratie van het content management systeem Drupal 7 website-omgeving 

naar naar de Drupal 8 omgeving,
 vernieuwing van zoekmachine (SOLR) en verbetering zoekresultaten via web scraping,
 support en ondersteuning van de websites,
 training en opleiding voor redacteuren en webmasters,
 analyse en gebruikersonderzoek,
 versturen nieuwsbrieven.

Deze onderdelen kunnen met de deelnemers regio gedeeld worden via samenwerking in het project 
van Digitale Regio Kortrijk. Door het delen zijn er schaal- en prijsvoordelen.
Met deze afsprakennota wil Leiedal ook een aanzet geven voor de 'Slimme Regio Kortrijk' door in de 
afsprakennota (nog meer) aandacht te hebben voor artificiële intelligentie en meer focous op (open) 
data.
Nieuwe ontwikkelingen voor de bedrijvengids zijn niet inbegrepen in deze 
samenwerkingsovereenkomst, enkel de hosting is voorzien.
 
Vanuit de stad Kortrijk willen we specifiek de klemtoon leggen op de volgende punten:

 een grondige vernieuwing van de lay-out voor eind 2017,
 betere en relevantere zoekresultaten,
 integratie stad-ocmw naar één website,
 link leggen naar het 'bugerloket' (in ontwikkeling in kader van Vlaanderen Radiciaal Digitaal) 

en unieke authenticatie  ACM/IDM.

De samenwerkingsovereenkomst is een middelenverbintenis die in onderling overleg kan worden 
bijgestuurd. Leiedal heeft voor Kortrijk wel een strikte planning toegevoegd met oog op grondige 
vernieuwing van lay-out en zoekmachine zoals hoger vermeld. 

Startdatum en overgangsperiode
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Dit contract gaat in op 1 juli 2017 en loopt tot en met 30 juni 2020. Voor de periode 1 januari 2017 
tot 30 juni 2017 wordt enkel hosting en support aangerekend. 

Kostprijs

Er is een specifieke kostprijsverdeling tussen alle deelnemers van de samenwerkingsovereenkomst op 
basis van een vast bedrag en een variabel bedrag op basis van het aantal inwoners van de 
deelnemers.

De kostprijsonderdelen zijn:

 hosting en support 1 januari 2017 - 30 juni 2017: 12.961 €
 jaarlijkse kosten: The Data Tank: 1452 € , Mollom antispam op webformulieren: 360 €
 jaarlijkse bijdrage hosting, support en nieuwe ontwikkeling website: 32.604 €
 raming voor omzetten van 4 subsites naar Drupal 8 omgeving: 6.224 €
 versturen van de nieuwsbrieven (Campaing Monitor): raming: 12.500 € op jaarbasis

In deze kostprijs is de omzetting van 4 subsites naar Drupal 8 inbegrepen.  Er zijn mogelijk ook nog 
extra inspanningen (redactiewerk) en kosten (configuratie) voor de 'web scraping' van andere 
relevantie sites en zoekresultaten die in de zoekresultaten moeten verschijnen. Indien er nog meer 
moeten omgezet worden zal dit in een apart dossier ter goedkeuring voorgelegd worden in de loop 
van 2018.

Juridische grond
Deze afsprakennota kadert in de exclusiviteiten die Leiedal aanbiedt en die goedgekeurd werden in 
zitting van 8 mei 2017 in de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
In het jaarlijkse bedrag zit ook een aanzienlijk deel ontwikkeling, om die reden is een verdeling tussen 
investering en exploitatiebudget voorzien.

2017: GBB-CBS/119-03/6142300: 14.773 €

2018: GBB-CBS/119-03/6142300: 18.114 €

2019: GBB-CBS/119-03/6142300: 18.114 €

2020: GBB-CBS/119-03/6142300: 9.057 €

2017: GBB-CBS/119-02/241000: 16.302 €

2018: GBB-CBS/119-02/241000: 22.526 €

2019: GBB-CBS/119-02/241000: 16.302 €

2020: GBB-CBS/119-02/241000: 8.151 €
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versturen nieuwsbrieven: GBB-CBS/0119-03/6143007: jaarlijks voor periode 2017-2020: raming 
12.500 €, aanrekening op basis van exact aantal verstuurde berichten.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Punt 1
Voor de verdere uitbouw en onderhoud van de verschillende websites van de stad Kortrijk deel te 
nemen aan het project DRK van de intercommunale Leiedal voor de duur van 3 jaar tot en met 30 juni 
2020 conform de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota, zoals toegevoegd in bijlage.

Bijlagen
- afsprakennota digitale regio kortrijk -AN 2017-41
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Samenwerking Digitale Regio Kortrijk 2017 – 2020 
Afsprakennota 2017-41 

Samenvatting 

 

In de voorbije maanden zijn de principes voor de samenwerking Digitale Regio Kortrijk voorbereid. 

Deze nota bevat de gedeelde ambities en de principes van de hernieuwde samenwerking in het 

kader van de Digitale Regio Kortrijk (DRK) die inhoudelijk wordt omgeturnd naar een Slimme 

Regio Kortrijk. Het samenwerkingsverband geldt voor de periode 2017-2020. De raad van bestuur 

van Leiedal keurde de principes van het DRK-samenwerkingsverband goed op 24 maart 2017. 

 

1 Inleiding 

In de voorbije maanden zijn de principes voor de samenwerking Digitale Regio Kortrijk voorbereid. 

Deze nota bevat de elementen van de hernieuwde samenwerking in het kader van de Digitale Regio 

Kortrijk (DRK). Het is de ambitie de komende periode DRK om te turnen naar een Slimme Regio 

Kortrijk.  

 

Op het programma voor de komende 3 jaar staan enkele vernieuwende deelprojecten die er mee 

voor zullen zorgen dat de elektronische dienstverlening, digitale communicatie én het DRK-platform 

actueel blijven over de digitale grenzen van de gemeentelijke website heen.  

 

Voor de periode 2017-2020 worden ook enkele nieuwe principes geïntroduceerd, die in deze nota 

worden toegelicht. Deze principes zijn het resultaat van een bevraging bij de gemeenten naar de 

ambities voor deze periode.  

 

2 Basisdienstverlening 

De dienstverlening wordt opgesplitst in 3 stukken hoofdpijlers (hosting, support en training) met 

een strategische bovenbouw. 
 
Voor de drie hoofdpijlers is Leiedal steeds het eerste aanspreekpunt voor de steden en gemeenten. 

Leiedal zorgt ook voor een bovenbouw waarin de visie van een slimme regio wordt uitgebouwd. De 
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toekomst van digitale overheidscommunicatie gaat immers voorbij aan één enkel kanaal zoals de 

website. De DRK-partners hebben de ambitie om over de digitale grenzen heen te bouwen aan een 

slimme regio. Zo moet de gemeentelijke website in de toekomst een sterk gebruikergeoriënteerd 

portaal worden die vlot zijn weg vindt naar alle mogelijke relevante informatie door middel van 

artificiële intelligentie. 

 

Leiedal heeft expertise op vlak van hosting, support en consulting, maar schrijft eveneens een 

aanbesteding uit voor elk van deze drie domeinen. Zo kan de hoogwaardige en continue 

dienstverlening naar de gemeente toe verzekerd worden.  

2.1 Hosting 

De intercommunale Leiedal beheert de websites van haar 13 gemeenten op een gemeenschappelijk 

Drupal webplatform. Op dit ogenblik worden er naast de 13 gemeentelijke websites, een 80-tal 

subsites of secties en een 20-tal projectwebsites beheerd (zie bijlage).  

2.1.1 Hardware 

Er wordt gekozen voor meerdere virtueel schaalbare servers op een cloud infrastructuur. Dit 

zorgt ervoor dat de netwerkapparatuur, de storage en de servers met elkaar samenwerken en 

resources verdelen afhankelijk van de load. Zo zijn de DRK websites niet afhankelijk van 1 fysieke 

server en kan extra capaciteit dynamisch toegevoegd worden. 

 

2.1.2 Services 

Er is een dagelijkse spiegeling van de productie server naar de failbackserver. Dit zorgt ervoor dat 

een back-up is van alle sites die op het DRK framework gehost worden. De back-ups worden in 

redundante of dubbele systeemomgeving geplaatst. 

 

Onze hosting gebeurt volgens de hoogste vereisten naar veiligheid toe, met hard- en software 

matige firewalls, monitoring tools en periodieke scans. 

 

De hostingleverancier voorziet in Secure Socket Layer (SSL). Leiedal voorziet alle gemeentelijke 

websites van een SSL certificaat binnen de financiering van deze DRK overeenkomst. Bijkomende 

certificaten voor applicaties zoals Zerkzoeker of andere toepassingen worden per afzonderlijke 

afsprakennota en per gemeente verrekend.  

 

De uptime van de gemeentelijke sites wordt contractueel met de leverancier vastgelegd op een 

maandelijks gemiddelde van 99,8%, met uitzondering van voorafgaande en onderlinge 

overeenstemming voor onderhoudsredenen. De uptime kan transparant geconsulteerd worden via 

een monitoring tool. 
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2.2 Development & support 

De tweede pijler bestaat uit het onderhouden van de bestaande Drupal 7 multi-site infrastructuur en 

het ontwikkelen en onderhouden van de Drupal 8 omgeving. 

 

Een aantal projecten kan ook worden opgepakt met een kleinere groep gemeenten. Met die 

gemeenten kunnen aparte overeenkomsten worden opgemaakt. 

 

Leiedal streeft ernaar om zowel op vlak van ontwikkeling als op vlak van support de eerste lijn te 

vervullen naar de gemeenten toe. De combinatie van in-house expertise bij Leiedal en groter 

gebruiksgemak en autonomie voor de gemeenten zorgen dat dit mogelijk is.  

 

Bovendien staat het voor gemeenten vrij om via Leiedal voor een volledige opdracht een beroep te 

doen op de diensten van hun leveranciers, wanneer de capaciteit of de planning van de gemeenten 

of Leiedal de vraag niet kunnen voldoen. De afsprakennota en kostennota verlopen via Leiedal. 

 

 

2.2.1 Overzicht 

Onderstaand overzicht verduidelijkt welke Drupal versie van een gemeentelijke website, de subsites 

en de projectwebsites opgenomen worden in het DRK contract. 
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 Development (migr/nieuw) Support 

 D7 
 

D8 
(2.2.2) 

D7 
(2.2.3) 

D8 
(2.2.4) 

1. Gemeentelijke website 
X V V V 

2. 
Subsite / sectie X In onderlinge afspraak en 

per site te bepalen 
Minor updates 

Support security/bugs 3. 
Projectwebsite X 

Bijkomende 
afsprakennota 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën websites in het DRK domein: 

1. 13 gemeentelijke websites, 

2. secties of subsites binnen het gemeentelijk domein, maken het volgende mogelijk voor de 

gemeentelijke webmaster: 

a. Eigen kleuren beheer 

b. Eigen navigatie opbouw 

c. Het bouwen van een flex lay-out  

i. Het gebruik van paragrafen die vrij verwisselbaar zijn, volgens drag & drop 

ii. De mogelijkheid om een eigen logo te kiezen 

iii. De mogelijkheid om eigen kleuren(-combinaties) in te stellen  

3. en project websites 

a. Maken gebruik van het multi-site platform, modules en base template 

b. Hebben wel eigen modules en template 

 

Alle 13 gemeentelijke websites worden prioritair voor eind 2019 omgezet naar Drupal 8. Voor de 

omschakeling van de secties en projectwebsites naar Drupal 8 zullen bijkomende 

afsprakennota’s voorzien worden. De timing voor de migratie per gemeente wordt afgesproken in de 

DRK werkgroep en zal starten met Kortrijk.be, die eind 2017 in testversie wordt opgeleverd. 

2.2.2 Development Drupal 8 

Leiedal wil de multi-site omgeving van 13 gemeentelijke websites migreren van Drupal 7 naar 

Drupal 8. Hiervoor gaat het van start met Kortrijk.be als pilootproject. Alle gemeentelijke en project 

websites maken gebruik van de multi-site omgeving. Daarnaast, maar buiten de prijsraming van dit 

lot, kan binnen deze raamovereenkomst een beroep gedaan worden op de leverancier voor het 

ontwikkelen en migreren van projectwebsites in Drupal 8. Voor alle websites, door Leiedal 

ontwikkeld in Drupal 7 en 8, worden binnen en voor de duur van het contract onderhouden naar 

bugs en minor updates (zie bijlage 2). 

 

Drupal is open source Content Management Systeem (CMS). Dit laat toe dat Leiedal, net als de 

volledige Drupal community, de broncode kan aanpassen naar eigen wensen en noden. Aangepaste 

ontwikkelingen worden door het partnerschap of door een aanbestede leverancier verzorgd.  
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In Drupal 8 worden de front-end aanpassingen echter een stuk makkelijker dan in Drupal 7, met 

als effect: 

 Meer autonomie voor de gemeentelijke webmaster 

 Sneller online plaatsen van content en vormgeving binnen secties 

 Weinig impact op de burger 

 

Voor het bouwen van nieuwe projectwebsites of zogenaamde flex-sites biedt Drupal 8 een aantal 

voordelen zoals de flex lay-out. Zo kunnen gemeenten sneller op de bal spelen.  

2.2.3 Support Drupal 7 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. gemeentelijke websites, 

2. secties of subsites binnen het gemeentelijk domein, 

3. en project websites. 

 

Leiedal verzekert blijvende support in Drupal 7 voor de gemeentelijke websites. Elke 

gemeentelijke website wordt omgeschakeld naar Drupal 8. Daarna vervalt de support voor Drupal 7. 

 

De support voor de  secties of subsites die binnen een gemeentelijk domein aanwezig zijn (zoals 

bijvoorbeeld de OCMW website), is vanuit de Drupal community uitdovend van aard. Leiedal 

evenwel blijft deze subsites onderhouden. Dit betekent dat Leiedal minstens de bestaande 

functionaliteit van de websites online houdt totdat Drupal een end-of-life van de versie voorziet.  

 

Ook voor project websites is uitdovende support voorzien. Leiedal zal de bestaande functionaliteit 

van de websites online houden totdat Drupal een end-of-life van de versie voorziet.  

2.2.4 Support Drupal 8 

Alle gemeentelijke websites, door Leiedal ontwikkeld in Drupal 8, worden binnen en voor de duur 

van het contract onderhouden naar bugs en minor updates.  

 

Afwijkende aanpassingen op de back-end komen op algemene DRK support. Dit impliceert dat 

bijkomende ontwikkelingen op de back-end kosteloos gedeeld worden door alle gemeenten.  

 

Afwijkende aanpassingen op de front-end komen op algemene support voor zover die op de 

volledige basetemplate effect heeft en dus voor meerdere websites kan gebruikt worden. 

Aanpassingen op de front-end die aangevraagd worden door één gemeente zullen gebeuren via een 

bijkomende afsprakennota.  

2.2.5 Inbegrepen diensten bij Drupal 8 

Leiedal voorziet bijkomende dienstverlening voor de gemeentelijke websites die standaard in het 

DRK contract wordt opgenomen.  
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Er worden steeds minor updates, security updates en kleine bugfixes op het volledige Content 

Management Systeem uitgevoerd zodat de meest recente werkomgeving kan worden gewaarborgd 

aan de gemeentelijke webmasters en redacteurs. 

 

Binnen de Drupal 8 omgeving is Leiedal eindverantwoordelijke voor het gebruikersbeheer binnen 

het CMS. Enkel via Leiedal kunnen bepaalde rechten toegekend worden aan webmasters en 

redacteurs, tenzij in wederzijds overleg aan gemeentelijke webmasters deze rechten worden 

toegekend. 

 

Er wordt een Secure Socket Layer (SSL) gewaarborgd voor de gemeentelijke websites. Cyber 

security is vitaal en Leiedal gaat er prat op om de communicatieprotocollen op gemeentelijke 

websites van encryptie te voorzien. Daarom worden de kosten voor SSL certificaten voor de 

gemeentelijke websites inbegrepen in het contract. Eventueel bijkomende certificaten kunnen 

verkregen worden en worden buiten deze afsprakennota doorgerekend aan de gemeenten. 

 

Elke website die binnen DRK wordt ontwikkeld, staat steeds binnen de top drie van de 

zoekresultaten van Google. Onderzoek toont aan dat gemiddeld meer dan 95% van bezoekers via 

een zoekmachine hun weg vinden naar een pagina van de gemeentelijke website. De partners 

realiseren deze vindbaarheid door onder andere goede metadatering, Google Site Search, 

Elastic Search zoals SOLR en Google Search Engine Optimisation (SEO). 

 

Samen met Vlaanderen en een aanbesteedde leverancier wordt met een aantal pilootproducten de 

integratie getest van de productencatalogus IPDC in de gemeentelijke websites. Met enkele 

proeffiches wordt volgende integratiemethodologie in Drupal 8 getest: 

 Het volledig overnemen van de op in onderlinge overeenstemming bepaalde proeffiches van 

de Vlaamse IPDC 

 Een deel van de fiche overnemen met gemeentelijke aanpassingen of verrijkingen 

 Het gemeentelijk volledig autonoom beheren van producten. 

2.2.6 Eerstelijnsondersteuning 

Leiedal voorziet in een ticketing systeem waardoor de technische vragen van gemeenten aan 

Leiedal in een beheerssysteem terecht komen. Het melden van een bug, een feature of een andere 

niet-urgente technische vraag kan op support@drk.be, waardoor automatisch een ticket ter 

behandeling wordt aangemaakt. Samen met de aanbesteedde leverancier wordt gekozen voor een 

open en transparant ticketing systeem naar de gemeentelijke webmaster toe (e.g. Jira). 

 

De mailinglijst werkgroep@drk.be wordt daarbij gebruikt om technische of inspirerende informatie 

te delen met de DRK werkgroep. Een procedure wordt afgesproken voor issues die zich buiten de 

kantooruren of in verlofdagen manifesteren. 

 

Leiedal biedt voor de aangeboden platformen een technische en inhoudelijke ondersteuning aan op 

basis van een getrapt systeem: 

 Enkel Leiedal kan rechtstreeks de externe partners aanspreken voor ondersteuning. 
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 Enkel gemeentelijke webmasters of verantwoordelijken voor de toepassingen (GIS 

coördinator, ambtenaar lokale economie, ...) kunnen beroep doen op ondersteuning van 

Leiedal. 

 Gemeentelijke redacteuren, gebruikers van de platformen en burgers kunnen enkel bij de 

gemeentelijke verantwoordelijken terecht voor ondersteuning. 

 

De ondersteuning wordt steeds gegeven op basis van ‘best-effort’. Leiedal zal zelf instaan voor 

ondersteuningsovereenkomsten met de betrokken leveranciers en zal zichzelf organiseren zodat de 

ondersteuning aan gemeenten steeds op redelijke termijn kan gegeven worden. 

 

Buiten de kantooruren en in verlofperiodes van Leiedal voorziet een aanbesteedde leverancier in een 

Single Point of Contact in geval van uiterste urgentie.  

 

2.2.7 Pilootproject Kortrijk.be 

Alle gemeentelijke websites worden tijdens de duur van dit contract overgezet van Drupal 7 naar 

Drupal 8. Er werd gekozen voor Kortrijk.be om als eerste en als meeste complexe website te 

migreren. Het stappenplan wordt samen met de aanbesteedde leverancier en de webmaster van 

Kortrijk verder gedetailleerd met inachtneming van onderstaande timing voor 2017.  

 

Op basis van dit pilootproject worden de 12 andere gemeentelijke websites gemigreerd, volgens een 

timing die in de DRK werkgroep wordt overeengekomen.  

 

TIMING Leiedal Leverancier Kortrijk 

1. Voorafgaande analyse feb - mei x mei 

2. Wirefames mei - juni mei - juni mei - juni 

3. Design juli - sept juli - sept juli - sept 

4. Redacteursmeeting Begin september Begin september Begin september 

5. Development mei - sept mei - sept x 

6. Testing / fixes sept sept x 

7. Opleiding nov x nov 

8. Migratie nov - dec nov - dec Deadline 1 december 

9. Minor debugging dec - jan 2018 dec - jan 2018 dec - jan 2018 

10. Redactioneel werk x x vanaf nov 

 

Voor het pilootproject Kortrijk.be wordt gevraagd mee te bouwen aan een Drupal 8 portaalsite.  

 De portaalsite laat toe om slim te zoeken in de verschillende Drupal secties en 

projectwebsites van de stad. Hiervoor worden web scraping technieken en tools 

voorgesteld. Er zijn verschillende gradaties van web scraping 

o Web scraping binnen het DRK domein: de kost hiervoor is inbegrepen in de DRK 

overeenkomst. Hiervoor ligt bij de gemeentelijke webmaster het meeste werk om 

de zoekresultaten zo fijnmazig mogelijk te definiëren. 

o Web scraping van Drupal sites buiten het DRK domein: de kost wordt afzonderlijk 

berekend. 

o Web scraping van niet-Drupal websites: de kost wordt afzonderlijk berekend. 
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 Een intelligente zoekfunctie, gebaseerd op SOLR, laat toe om over de verschillende 

projectsites en secties van Kortrijk (zie bijlage), suggesties te doen aan de bezoeker om de 

zoektocht, de zogenaamde customer journey, zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor 

wordt nauw samengewerkt tussen Leiedal, de stedelijke webmasters en eventuele andere 

externe leveranciers. 

 De leverancier bouwt mee aan de integratie van het burgerloket Kortrijk, gebaseerd op 

het burgerloket van Vlaanderen Radicaal Digitaal. Hierbij is het belangrijk dat de burger één 

aanspreekpunt heeft waarbij zoveel mogelijk informatie toegankelijk wordt gemaakt, 

gebaseerd op open standaarden, e-inclusie en conform de regels van privacy en 

informatieveiligheid. 

 Er wordt een testcase van de productencatalogus IPDC opgezet. 

 Er wordt een testcase opgezet voor access control management (ACM) en identity 

management (IDM).  

2.3 Training & consultancy 

De derde pijler van de basisdienstverlening voor een Slimme Regio Kortrijk bestaat uit training en 

consultancy.  

2.3.1 Website analyse 

De gemeentelijke website wordt onderworpen aan een toptaken analyse. Deze analyse bepaalt 

cijfermatig welke delen van de website het meest worden geraadpleegd. Bovendien zal een service 

design studie toelaten om de toptaken verder "omnichannel" te optimaliseren waarbij duidelijk moet 

worden welke bijkomende communicatiekanalen hun toegang moeten vinden via de gemeentelijke 

website. De analyse baseert zich op de statistieken die uit Google Analytics worden gehaald.  

 

Een betere kanaalafstemming en digitalisering van de dienstverlening kan ertoe leiden dat de 

gemeentelijke website een portaalsite wordt. Als gevolg van de analyse kan ervoor worden 

geopteerd om een andere front-end op te bouwen.  

 

De website en het achterliggende Drupal Content Management Systeem worden daarnaast 

onderworpen aan een content audit. Er worden tools en processen opgestart binnen Drupal 8 voor 

de continue verbetering van de kwaliteit van de relevante content en voor de rationalisatie van niet-

relevante content. Er wordt samen met een externe leverancier rekening gehouden met het 

migratietraject van Drupal 7 naar Drupal 8 voor de gemeentelijke websites. 

2.3.2 Gebruikersonderzoek 

Usability of gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk concept bij het bouwen van digitale diensten. 

De gebruiker gebruikt een kanaal pas wanneer zijn user experience (UX) zo aangenaam mogelijk 

verloopt. De beoogde eindgebruiker vanuit het oogpunt van Drupal 8 is tweevoudig: 

 De webmasters en redacteurs en hun ervaring van de back-end 

 De bezoeker van de website en hun ervaring van de front-end 

 

106/125 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

pagina 9 

WDG auteur  - g 07 06 07 dossier  - 20170607 AN2017-41 DRK samenwerking 2017-2020 KOR.docx bestand - 6 juni 2017 datum  

De 13 gemeentelijke websites worden gemigreerd van Drupal 7 naar Drupal 8. Er wordt na 

lancering van de nieuwe gemeentelijke website gepeild naar de ervaringen van beide doelgroepen 

en waar nodig maatregelen getroffen.  

 

Er worden methodieken toegepast zoals een fijnmazige doelgroepenanalyse, zoals het 

gebruikersonderzoek naar inclusie van derde leeftijd, of de user experience van jeugd bij het 

bezoeken van de website. 

 

Leiedal tekent samen met de gemeente en een externe leverancier een customer journey uit. Dit 

is het traject die een burger aflegt bij zijn zoektocht naar informatie. Tevens onderzocht hoe die 

zoektocht kan worden geoptimaliseerd en de zoekresultaten beter kunnen worden gestructureerd.  

2.3.3 Opleidingen  

Web analytics zijn belangrijk om te begrijpen wie jouw website bezoekt en waar de bezoeker 

specifiek naar zoekt. Om dit te weten te komen is er voor de gemeentelijke webmaster kennis nodig 

van Google Analytics. Deze tool laat een gemeente toe om haar websites tot in het kleinste detail 

te analyseren. Daartoe organiseert Leiedal samen de DRK-werkgroep opleidingen Google Analytics 

voor de gemeentelijke webmasters. Zo kunnen zij beleidsondersteunende rapporten opmaken over 

het bereik en gebruik van de gemeentelijke website. Er wordt een bijzondere focus gelegd op het 

genereren van automatische rapportage bij de opleiding voor redacteurs.  

 

Naast de gemeentelijke webmasters, zijn er ook een 70-tal redacteurs betrokken in het DRK 

platform. Voor hen wordt een opleiding Schrijven voor het web voorzien en een opleiding in het 

gebruik van Drupal 8. Voor Kortrijk wordt dit georganiseerd in september 2017. 

2.3.4 Uitwisselingsplatformen 

Er worden op regelmatige tijdstippen werkgroepen georganiseerd op Leiedal waarbij kennisdeling 

centraal staat.  

 

De werkgroep DRK komt in principe maandelijks samen met alle gemeentelijke webmasters om de 

aanpassingen aan het content management systeem op te volgen.  

 Technische know-how en kennis wordt gedeeld en er wordt actief besproken of bepaalde 

marktevoluties opportuun kunnen zijn voor het uitbouwen van een Slimme Regio Kortrijk.  

 Via de DRK werkgroep worden alle projecten maandelijks opgevolgd door alle betrokken 

partners: gemeenten, OCMW ‘s en organisaties die als DRK partner deelnemen aan dit 

project. De ontwikkelingen worden samen besproken en de groep beslist over de 

ontwikkelingstrajecten op basis van transparante en tijdige informatie zoals de kosten en 

tijdsbesteding. Waar mogelijk worden de kosten zoveel als mogelijk gedeeld. 

 De DRK werkgroep zal worden opgesplitst in 2 samenwerkingsvormen: 

o In maand 1 wordt plenair met de volledige werkgroep een update gegeven van 

alle DRK projecten, financiën en andere Drupal informatie 

o In maand 2 wordt een technische workshop gehouden waarbij de DRK leden zich 

kunnen aanmelden om rond bepaalde technische problemen, tip & trick te werken. 

Hiervoor wordt hands-on met de computer gewerkt. Er kan eveneens thematisch 

gewerkt worden op voorstel van de DRK werkgroepleden. 
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Het communicatiecafé wordt georganiseerd voorafgaand aan de DRK werkgroep. Digitale 

communicatie kan niet meer los gezien worden van het ontwikkelen van websites in de enge zin en 

het uitbouwen van een Slimme Regio Kortrijk in de brede zin. 

 

De beleidsgroep e-Government biedt een forum aan de gemeentelijke beleidsmakers van de 

regio om de ambities voor een slimme regio en alle bijhorende samenwerkingsvormen uit te 

werken. De beleidsgroep ambieert een slimme regio uit te bouwen en wenst dat hiervoor het beleid 

wordt uitgestippeld in de beleidsgroep e-Gov of eventueel een nieuwe samenwerkingsvorm. De 

beleidsgroep wil een visie uitbouwen voor een slimme regio en dit zo spoedig mogelijk verankeren 

in een constructieve intergemeentelijke samenwerkingsvorm. Hierin wordt de basis gelegd voor een 

ambitieus DRK contract na 2019. De visie voor slimme regio wordt opgesteld en gaandeweg 

aangepast door met de juiste beleidsmakers op regelmatige basis samen te komen.  

 

3 Slimme Regio Kortrijk 

De basisdienstverlening - bestaande uit (i) hosting, (ii) development & support en (iii) training & 

consulting - is de essentie van de digitale dienstverlening voor een Digitale Regio Kortrijk.  

 

Voorbereidend op deze overeenkomst maakte een rondvraag duidelijk dat de ambitie van 

Vlaanderen ‘Radicaal digitaal’, ook in onze regio leeft. Sterker nog, de regio heeft de visie om een 

Slimme Regio Kortrijk te creëren met duidelijke strategie die voorbijgaat aan louter technologische 

keuzes en waar plaats is voor innovatie. Een digitale roadmap wordt gaandeweg uitgetekend door 

de werk- en beleidsgroepen om de slimme regio op de kaart te zetten binnen de contouren van 

Vlaanderen en Europa. 
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3.1 Mobile first 

De huidige website werd ontwikkeld op basis van een veranderende context waarbij een website 

steeds meer mobiel werd bezocht. Cijfers tonen aan dat de voorspellingen van mobiel gebruik 

onderschattingen waren vermits mobiel gebruik exponentieel is toegenomen.  

 

De aanpassingen aan de website structuur om een mobiel responsieve omgeving te creëren waarbij 

content op elk soort device optimaal kan worden geraadpleegd waren absoluut noodzakelijk. De 

regio blijft inzetten op het mobiele gegeven en wil verder gaan en het mobile first principe 

toepassen. Dit principe gaat er van uit dat elk stukje inhoud moet worden vormgegeven alsof het 

door een mobiel apparaat zal worden geconsulteerd. 

3.2 Vereenvoudigde front-end 

De gemeenten willen de website structuur optimaliseren zodat die nog beter werkt op een 

computer, maar ook optimaal bereikbaar is via mobiele toestellen. Dit vergt niet alleen enkele 

technische aanpassingen, maar ook keuzes op vlak van inhoud, die afhankelijk van het platform, 

anders wordt weergegeven. 

 

De zoekfunctie krijgt een centrale plaats in de homepagina, wat de gebruiksvriendelijkheid van de 

website ten goede moet komen. Een efficiënte zoekfunctie betekent ook het overzichtelijk 

weergeven van de zoekresultaten. Hiervoor wordt de lay-out of een wireframing bepaald samen 

met de webmasters in de DRK werkgroep. 

 

De zoekfunctie wordt ondersteund door artificiële intelligentie. Daar waar Google Site Search 

reeds een goede zoekmotor is voor de gemeentelijke website, willen de partners de 

zoekfunctionaliteiten uitbreiden met intelligente suggesties en auto-fill mogelijkheden, gebaseerd op 

de persoonlijke context (persoonlijke laptop, smartphone, publieke computer,…). Hiervoor worden 

een aantal nieuwe technologieën getest en mogelijks geïntegreerd, zoals artificiële intelligentie 

zoekbots.  

 

Artificiële intelligentie zal de eindgebruiker begeleiden in zijn zoektocht door middel van een 

beproefde ‘customer journey’. De website wordt zo voor de gebruiker een portaal naar een 

veelheid aan informatie, waarbij een persoonlijke benadering centraal staat. 

3.3 Data wordt de basis 

Een zoekmotor is enkel functioneel wanneer die gevoed wordt door een performante back-end. 

Data wordt met andere woorden de basis voor het uitbouwen van een gemeentelijke portaalsite. De 

partners kunnen met de regio een aantal databronnen aanspreken: 

 De content van de website, subsites en project websites 

 Economische data via de bedrijvengids 

 Open data 

 Geografische informatie via onze Geografische Informatie Systemen en geoloketten 

 Sociale media kanalen: we onderzoeken de mogelijkheid om bijkomende bronnen aan te 

spreken. 
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 Energetische data via bijvoorbeeld ‘Mijn Energiekompas’ 

 

In de eerste fase willen de partners de gemeentelijke informatiebronnen zo efficiënt mogelijk 

toegankelijk maken via de zoekfunctie van de website. In de tweede fase willen we 

gebruiksgeoriënteerde diensten creëren over de digitale gemeentelijke grenzen heen. Dit 

wil zeggen dat de partners in de zoekresultaten databronnen willen weergeven van buiten het DRK-

domein.  

 

De Bedrijvengids werd als toepassing volledig geïntegreerd binnen de gemeentelijke websites, 

maar blijft daarnaast ook bestaan als een sterke backoffice oplossing voor beheer van bedrijfs- en 

economische informatie. De komende jaren wordt een koppeling van de Bedrijvengids gerealiseerd 

met andere backoffice applicaties zoals CRM, vergunningenbeheer, … Op de website zelf moet het 

ook makkelijker zijn om via een app of mobiele websites bedrijfsinformatie op te zoeken. De 

integratie met Sociale Media zal het mogelijk maken voor een bedrijf om zijn Facebook pagina te 

koppelen aan zijn bedrijfsinformatie van de Bedrijvengids. 

 

Binnen de slimme regio in Zuid-West-Vlaanderen wordt een veelheid aan data momenteel 

onderbenut. Het beter structureren, metadateren en publiceren van informatie kadert in de 

Europese en nationale regelgeving van ‘Openbaarheid van Bestuur’. Alle informatie die met publieke 

middelen wordt vergaard, moet publiek beschikbaar worden gesteld. Het concept kreeg de naam 

Open Data of ‘Open by default’ mee. Bij de opbouw van Drupal 8 websites wordt rekening 

gehouden met deze principes en worden bijkomende metadateringen uitgevoerd. Voor de opbouw 

van een gemeentelijk open data portaal kan op basis van een bijkomende afsprakennota 

intergemeentelijk en kostendelend samengewerkt worden.   

 

Binnen Kortrijk.be wordt een open data portaal geïntegreerd dat het toelaat om datasets 

transparant en in een open en gestandaardiseerd formaat aan te bieden aan het publiek. Leiedal 

voorziet samen mijn zijn leverancier in een opleiding in het gebruik van het back-end systeem The 

Data Tank voor de gemeentelijke webmaster. De jaarlijkse kosten voor de software tool en de 

opleiding worden binnen de financiering van deze afsprakennota aangeboden. Leiedal voorziet 

eveneens in een open data portaal waarop andere gemeenten enkele regionale datasets kunnen 

aanbieden. 

 

Hoewel veel statistische gegevens vlot hun toegang moeten vinden tot een open data portaal, 

dringen zich een aantal principes van informatieveiligheid op. Persoonsgegevens die over een 

publiek communicatiekanaal worden verstuurd, moeten met de nodige omzichtigheid worden 

behandeld. Hiervoor nemen we binnen de regio de nodige voorzorgsmaatregelen en kunnen we 

rekenen op consultancy van een interne informatieveiligheidsconsulent. 

3.4 Innovatie 

Leiedal voorziet in projectmanagement voor de werving en begeleiding van gemeentelijke en 

intergemeentelijke digitale projecten. De regio ambieert daarbij meer dan alleen website 

ontwikkeling. Het bouwen aan een slimme regio veronderstelt ruimte om te innoveren.  
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Daarom blijft Leiedal intekenen op innovatieve Europese projecten die de opportuniteiten van 

nieuwe concepten naar de regio brengen, zoals open data, sociale media, blockchain, fiber hubs 

enz. De werkgroep zit op de eerste rij om pilootprojecten uit te voeren en te delen in de resultaten. 

 

Voor sommige projecten op basis van het DRK platform is het mogelijk dat pilootprojecten worden 

uitgewerkt door één gemeente of een kleine groep van gemeenten. In dat geval wordt de kostprijs 

volledig betaald door die partijen. Wanneer andere gemeenten gebruik maken van deze oplossing, 

dan zullen die gemeenten een deel van de initiële investering mee terugbetalen. Er wordt hiervoor 

gewerkt met een verdeelsleutel waarbij die gemeente in verhouding tot het aantal inwoners een 

deel van de investering terugbetaalt. Het terugbetaalde bedrag wordt ook teruggestort aan de 

initiële partijen mits aftrek van 20% voor project management door Leiedal. Er wordt per 

pilootproject een aparte overeenkomst opgemaakt op basis van deze principes.  

 

Leiedal wil in overleg met de gemeenten steeds conform de Vlaamse en Europese principes bouwen 

aan een slimme regio. De Vlaamse bouwstenen vormen daarbij het uitgangspunt. Het Vlaamse 

programma Radicaal Digitaal wordt op de voet gevolgd met de DRK werkgroep en de beleidsgroep 

e-Gov. 

4 Totaal van de kosten 

4.1 Lopende kosten voor Kortrijk 

Hieronder ziet u de samenvatting van de lopende kosten voor Kortrijk per jaar en de kosten voor de 

eerste helft van 2017. In de volgende hoofdingen worden de kosten toegelicht. 

 
Jaarlijkse bijdrage 

Gemeente Aantal inwoners 
1/1/2017 

Pct Vast deel Variabel  
deel 

Totaal  
per jaar 

Kortrijk 75 668 25% 7 742 24 861 32 604 

 
Januari – juni 2017 

Gemeente Hosting  DRK 
support 
extern 

DRK support 
intern 

Vast deel Variabel 
deel 

Totaal  

Kortrijk 3 718 3 211 12 837 3 078 9 883 12 961 

 

4.2 Bijkomende kosten voor Kortrijk 

Voor de eerste helft van 2017 worden enkel de hosting en support kosten (lopende kosten) 

aangerekend in het kader van de onderhandeling van het DRK samenwerkingsverband. Dit contract 

gaat in vanaf 1 juli 2017 en loopt tot 30 juni 2020.  
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Er worden een aantal bijkomende kosten bij wijze van raming toegevoegd om een inschatting te 

geven van de totaalkosten voor Kortrijk. 

 The data tank: 1452 euro per jaar 

 Mollom anti-spam: 360 euro per jaar 

 Inschatting van de kost voor het overzetten van volgende subsites: 

o https://www.kortrijk.be/ocmw: overzetten van de verouderde template en het 

aanpassen van de structuur in de nieuwe templates: € 3 113 

o https://www.kortrijk.be/kortrijkfietst: het inhoudelijk overzetten van de website die 

al gebaseerd is op nieuwe templates: € 1 037 

o https://www.kortrijk.be/kortrijk2025/: het inhoudelijk overzetten van de website 

die al gebaseerd is op nieuwe templates: € 1 037 

o https://www.kortrijk.be/bib: het inhoudelijk overzetten van de website die al 

gebaseerd is op nieuwe templates: € 1 037 

 Campaign monitor: afhankelijk van aantal mails die verstuurd worden per maand 

 

 Kortrijk Lopende 

kosten 

Bijkomende kosten Kortrijk Totaal 

 Totaal TDT Mollom Subsites subtotaal  

1e helft 2017 12 961 726 180  906 13 867 

2e helft 2017 16 302 726 180  906 17 208 

2018 32 604 1 452 360 6 224 8 036 40 640 

2019 32 604 1 452 360  1 812 34 416 

1e helft 2020 16 302 726 180  906 17 208 

 

4.3 Overzicht 

Volgende kosten betreffen een begroting van de interne en externe kosten voor: 

 Hosting 

 Ontwikkeling en onderhoud 

 Training en consultancy 

 Visie, strategie en innovatie 

 

HOSTING Interne kosten  

Per jaar 

Externe kosten 

Per jaar 

Hardware  20.000 per jaar 

Technische support 0.05 VTE 5.000 per jaar 

Monitoring 0.05 VTE 1.000 per jaar 

Consultancy 0.05 VTE 1.000 per jaar 

SUBTOTAAL 0.15 VTE 27.000 per jaar 

   

DEVELOPMENT & SUPPORT   

Development D8 0.2 VTE 20.000 per jaar 
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Support D8 0.35 VTE 15.000 per jaar 

Algemene support  0.15 VTE 10.000 per jaar 

Consultancy  10.000 per jaar 

SUBTOTAAL 0.7 VTE 55.000 per jaar 

   

TRAINING & CONSULTANCY   

Analyse 0.05 VTE 5.000 per jaar 

Gebruikersonderzoek 0.05 VTE 3.500 per jaar 

Opleidingen 0.05 VTE 5.000 per jaar 

Werkgroepen 0.1 VTE  

SUBTOTAAL 0.25 VTE 13.500 per jaar 

   

VISIE, STRATEGIE & 

INNOVATIE 

  

Mobile first 0.05 VTE 5.000 per jaar 

Front-end 0.05 VTE 10.000 per jaar 

Back-end  0.05 VTE 15.000 per jaar 

Innovatie 0.05 VTE 2.500 per jaar 

SUBTOTAAL 0.2 VTE 27.500 per jaar 

   

TOTAAL 1.3 VTE 123.000 per jaar 

 

5 Algemene samenwerkingsprincipes 

In dit samenwerkingsverband worden een aantal principes opgenomen die betrekking hebben op de 

samenwerking tussen de verschillende partners. 

5.1 Meerwaarde 

Het DRK project biedt een duidelijke meerwaarde aan de gemeenten op vlak van kwaliteit en 

kostprijs. Door samen te werken delen we de vaste kosten die gepaard gaan met het opzetten, 

onderhouden en hosten van de gemeentelijke websites. De kostprijs ligt hierdoor gevoelig lager dan 

bij andere aanbieders.  

 

De samenwerking biedt daarnaast vooral inhoudelijke voordelen. De groep van gemeenten zorgt 

voor een dynamiek die ervoor gezorgd heeft dat de websites in de regio Kortrijk aan de top staan 

van Vlaanderen (cfr. De grote gemeente-enquête van het Nieuwsblad 2016). 

5.2 Middelenverbintenis 

De DRK-samenwerkingsovereenkomst is een middelenverbintenis. De samenwerking voorziet in een 

aantal ambities die de partners gezamenlijk wensen te verwezenlijken binnen deze periode. Om 

deze te realiseren worden middelen ter beschikking gesteld in functie van de projecten die op dit 

moment gekend zijn. 
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Wanneer blijkt dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn voor het realiseren van bepaalde 

doelstellingen, zal de overeenkomst in onderling overleg worden bijgestuurd. Dit zal tijdig gebeuren 

zodat de gemeenten een eventuele verhoging van de jaarlijkse bijdrage kunnen voorzien in hun 

begroting. 

5.3 Verdeelsleutel 

De kostprijs per gemeente wordt berekend volgens een vastgelegde verdeelsleutel.  

 

De totale kostprijs wordt gesplitst in een vast bedrag (50%) en een variabel bedrag (50%). 

Het vast bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over de deelnemende gemeenten. Ongeacht de grootte 

van de gemeente is er een vaste kost. Het variabel bedrag wordt verdeeld volgens het aantal 

inwoners. Hierbij wordt de bestaande verdeelsleutel bevestigd. 

 

In deze verdeelsleutel wordt er rekening gehouden met een maximum bedrag 

per inwoner (plafond) zodat deze contracten ook betaalbaar zijn voor de kleinste gemeenten. Dit 

maximum bedrag bedraagt voor dit contract € 2 per inwoner. 

5.4 Collectieve kosten 

In het DRK contract worden enkel de collectieve kosten voor het project opgenomen. Specifieke 

projecten zoals lay-out wijzigingen, aanmaak van subsites, enz. die slechts voor één of voor een 

beperkt aantal gemeenten van toepassing zijn, vallen niet binnen deze overeenkomst. Voor 

opdrachten vanaf 1.500 euro wordt hiervoor een aparte afsprakennota opgemaakt. Kleinere 

opdrachten worden binnen deze afsprakennota verrekend aan uurtarief. 

 

Een afsprakennota bestaat steeds uit een inschatting van de voorziene kostprijs aan de geldende 

uurtarieven van Leiedal. Deze inschatting gebeurt op basis van gedegen input van de gemeente, 

zowel tekstueel als visueel. 

5.5 Aankoop verwante hosting diensten 

De gemeenten kunnen via Leiedal ook verwante hostingdiensten aankopen. Bijvoorbeeld 

domeinnamen, mailing software (Campaign Monitor), anti-spam beveiliging (Mollom), hosting van 

servers. Leiedal neemt op deze diensten een marge van 20% voor vergoeding van administratieve 

kosten. 

5.6 Wederzijdse exclusieve dienstverlening 

Het DRK project werd opgenomen als wederzijdse exclusieve dienstverlening. Via die overeenkomst 

kan een vennoot van Leiedal beroep doen op de dienstverlening van Leiedal zonder het betalen van 

BTW op de Leiedal uurtarieven.  

 

Leiedal kan door die samenwerking ook enkel het DRK project aanbieden aan de eigen gemeenten 

die deelnemen aan deze exclusiviteit.  
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5.7 Deelname andere partners 

5.7.1 Externe partners 

Externe partners zoals gemeentelijke VZW’s, AGB’s, regionale organisaties,… die in hun activiteiten 

gelieerd zijn met de gemeentebesturen kunnen ook gebruik maken van het DRK platform.  

 

Om die samenwerking mogelijk te maken moet een afsprakennota worden opgemaakt via een 

gemeente. De kostennota wordt steeds gemaakt op naam van de gemeente, maar kan voor directe 

betaling wel als kopie verzonden worden aan de andere organisatie. Indien de facturatie niet via de 

gemeente kan verlopen, zal B.T.W aangerekend worden. 

 

Een deelname aan het project kan op drie manieren:  

 

1. Als onderdeel van een gemeentelijke website of een website die ook beheerd wordt door 

de gemeente. Voor deze projecten worden de specifieke kosten voor het ontwikkelen van 

de website aangerekend. Ondersteuning en begeleiding door Leiedal is mogelijk aan 

uurtarief. Bijvoorbeeld: CC Het Spoor, CC Wevelgem, WAGSO Waregem, ... 

Voor hosting van het project kunnen aparte hosting kosten worden aangerekend. 

 

2. Als partner van het DRK project. Deze partner doet rechtstreeks beroep op Leiedal voor 

ondersteuning en is ook lid van de DRK werkgroep. Voorbeelden van dergelijke partners 

zijn Zuidwest en brandweerzone Fluvia. Voor hun deelname aan het project betalen zij een 

jaarlijkse bijdrage van € 7.500. Deze kostprijs bevat de volgende elementen: 

o Loonkost Leiedal medewerker (3% per jaar, € 2.700) 

o Deelname in de stijging van de onderhoudskost (€ 3.000) 

o Deelname in de stijging van de hostingkost (€ 1.800) 

 

3. Als gebruiker van het platform. Deze oplossing werd opgestart voor niet gemeentelijke 

partners die wel gebruik wensen te maken van het DRK platform, maar die verder geen 

deel moeten uitmaken van de DRK werkgroep. De website zelf heeft ook een beperkte 

complexiteit en laag bezoekersaantal (<€ 1.000 / maand). Een voorbeeld hiervan was in 

het verleden RESOC. Ondersteuning gebeurt in dit geval in regie. De jaarlijkse kosten voor 

hosting en technisch onderhoud bedragen € 2.500. 

 

De inkomsten voor de vaste kosten van de externe partners worden toegevoegd aan de algemene 

DRK werkingskosten. Op die manier betalen die partners ook mee aan de stijgende kosten van het 

project.  

 

De inkomsten die voortvloeien uit de implementatie van de website en specifieke programmering 

worden niet toegevoegd aan het DRK budget en besproken in de DRK werkgroep.  
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5.7.2 Deelname Leiedal 

Leiedal maakt ook gebruik van het DRK platform voor de opmaak van de eigen website en diverse 

andere websites en toepassingen. De ontwikkeling van die toepassingen werd steeds door Leiedal 

gefinancierd. Leiedal staat op dit moment ook volledig zelf in voor de financiering van een DRK 

webserver die gebruikt wordt voor netwerk.drk.be en opvolging van projecten. 

 

In de nieuwe DRK overeenkomst zal Leiedal deelnemen als partner aan het DRK project en zo mee 

betalen aan de vaste kosten van het project. De deelnameprijs bedraagt net als een andere DRK 

partner € 7.500 per jaar. 

5.7.3 Partners buiten de regio Kortrijk 

Besturen die geen deel uitmaken van het arrondissement Kortrijk kunnen in principe geen gebruik 

maken van het DRK platform. De raad van bestuur van Leiedal besliste in 2009 dat dit wel kan, 

doch enkel via de leveranciers van Leiedal. Deze besturen kunnen dan enkel voor hun gemeentelijke 

website en subsites gebruik maken van dezelfde technologie, maar uitsluitend op een eigen hosting 

omgeving. Deze besturen worden op geen enkele manier inhoudelijk betrokken bij het DRK project.  

 

Voor gebruik van die software wordt een éénmalige kostprijs aangerekend van € 15.000 voor 

gemeenten tot 50.000 inwoners en € 20.000 voor grotere besturen. Deze kostprijs kan worden 

aangepast in functie van eventuele return die we door de deelname van die partner kunnen krijgen. 

 

Er wordt voorgesteld dat deze regeling behouden blijft. De afspraken zullen steeds worden 

afgetoetst met de e-Government stuurgroep en voorgelegd aan de raad van bestuur van Leiedal.  

5.8 Facturatie 

Er kunnen afsprakennota’s binnen dit samenwerkingsverband worden afgesloten met specifieke 

gemeentelijke diensten of partners voor zover hun activiteiten publiek van aard zijn. Indien de 

betrokken kostennota rechtstreeks aan de gemeente kan worden gefactureerd, is dit zonder 

B.T.W.. Bij kostennota’s die rechtstreeks gefactureerd worden aan en betaald worden door een 

andere dienst dan de gemeente zelf, zal B.T.W worden aangerekend. 

 

Er wordt vereenvoudigd per semester een afrekening gestuurd van de kosten per gemeente. 

5.9 Transparante boekhouding 

Leiedal zal voor deze overeenkomst werken met een transparante boekhouding. Alle inkomsten en 

kosten worden per kwartaal verzameld en voorgelegd aan de DRK werkgroep. Elk jaar wordt een 

evaluatie opgemaakt en voorgelegd aan de beleidsgroep e-Government. 

5.10 Exclusieve dienstverlening 

Deze afsprakennota maakt deel uit van de wederzijdse exclusieve dienstverlening ‘Lokaal e-

government: Digitale Regio Kortrijk (DRK)’. 
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5.11 Looptijd 

De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en gaat in op 1 juli 2017 of na goedkeuring door de 

gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente. Deze 

wordt afgesloten op 30 juni 2020. 

6 Timing 

Kortrijk.be zal als eerste website van de regio overgezet worden op Drupal 8. Eind december 2017 

wordt vernieuwde front- en back-end opgeleverd in staging zodat de webmasters en redacteurs van 

Kortrijk kunnen testen en bugs melden. 

7 Kostprijs 

Kortrijk Lopende kosten Bijkomende kosten Totaal 

2017 (1e helft) 12 961 906 13 867 

2017 (2e helft) 16 302 906 17 208 

2018 32 604 8 036 40 640 

2019 32 604 1 812 34 416 

2020 (1e helft) 16 302 906 17 208 

7.1 Kostprijs per gemeente 

Op basis van de verdeelsleutel komen we tot volgende jaarlijkse kostprijs per gemeente. 

Voor de eerste helft van 2017 worden enkel de hosting en support kosten aangerekend aan de 

gemeenten.  
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Jaarlijkse bijdrage 

Gemeente Aantal inwoners 
1/1/2017 

Pct Vast deel Variabel  
deel 

Totaal  
per jaar 

Anzegem 14 544 5% 7 742 4 779 12 521 

Avelgem 10 047 3% 7 742 3 301 11 043 

Deerlijk 11 716 4% 7 742 3 849 11 592 

Harelbeke 27 673 9% 7 742 9 092 16 835 

Kortrijk 75 668 25% 7 742 24 861 32 604 

Kuurne 13 216 4% 7 742 4 342 12 085 

Lendelede 5 768 2% 7 742 1 895 9 638 

Menen 33 070 11% 7 742 10 865 18 608 

Spiere-Helkijn 2 140 1% 7 742 703 8 445 

Waregem 37 865 12% 7 742 12 441 20 183 

Wevelgem 31 444 10% 7 742 10 331 18 074 

Wervik 18 664 6% 7 742 6 132 13 875 

Zwevegem 24 527 8% 7 742 8 059 15 801 

Totalen 306 342  100 651 100 651 201 302 

 
 

 
Januari – juni 2017 

Gemeente Hosting  DRK 
support 
extern 

DRK support 
intern 

Vast deel Variabel 
deel 

Totaal  

Anzegem 715 617 2 467 3 078 
1 900 

 4 978 

Avelgem 494 426 1 705 3 078 1 312 4 390 

Deerlijk 576 497 1 988 3 078 1 530 4 608 

Harelbeke 1 360 1 174 4 695 3 078 3 615 6 692 

Kortrijk 3 718 3 211 12 837 3 078 9 883 12 961 

Kuurne 649 561 2 242 3 078 1 726 4 804 
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Lendelede 283 245 979 3 078 753 3 831 

Menen 1 625 1 403 5 610 3 078 4 319 7 397 

Spiere-Helkijn 105 91 363 3 078 280 3 357 

Waregem 1 861 1 607 6 424 3 078 4 946 8 024 

Wevelgem 1 545 1 334 5 335 3 078 4 107 7 185 

Wervik 917 792 3 166 3 078 2 438 5 516 

Zwevegem 1 205 1 041 4 161 3 078 3 204 6 282 

Totalen 15 054 13 000 51 972 40 013 40 013 80 026 
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8 Exclusieve dienstverlening 

Deze afsprakennota maakt deel uit van de wederzijdse exclusieve dienstverlening ‘Lokaal e-

Government: Digitale Regio Kortrijk (DRK)’. 

9 Betalingstermijn 

Bij het begin van elk semester wordt de DRK bijdrage voor deze overeenkomst opgevraagd via een 

onkostennota. 

De betaling hiervan gebeurt binnen 60 dagen na ontvangst. 

10 Indexering 

In het begin van elk kalenderjaar wordt er een indexaanpassing uitgevoerd.  

11 Bijlagen 

In bijlage vindt u een overzicht van de huidige websites binnen het DRK platform. 

12 Ondertekening 

Kortrijk, 6 juni 2017 

 

 

 

 

 

Filip Vanhaverbeke 

algemeen directeur 
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13 Bijlagen 

13.1 Gemeentelijke websites 

Alle 13  gemeentelijke websites worden binnen de termijn van deze afsprakennota overgezet naar 

Drupal 8. 

 

http://www.anzegem.be/ 

http://www.avelgem.be/ 

http://www.harelbeke.be/ 

http://www.deerlijk.be/ 

http://www.kuurne.be/ 

http://www.kortrijk.be/ 

http://www.menen.be/ 

http://www.lendelede.be/ 

http://www.spiere-helkijn.be/ 

http://www.waregem.be/ 

http://www.wevelgem.be/ 

http://www.zwevegem.be/ 

http://www.wervik.be/ 

 

13.2 Gemeentelijke subsites of secties 

 De subsites in het geel worden prioritair overgezet naar Drupal 8. 

 De subsites in het groen gemarkeerd worden binnen de termijn van deze afsprakennota 

overgezet naar Drupal 8. 

 De subsites in het rood worden verwijderd. 

 De subsites zonder markering worden behouden en indien gewenst per afzonderlijke 

afsprakennota overgezet naar Drupal 8. 

 

13.2.1 Kortrijk 

http://www.kortrijk.be/budakortrijk 

http://www.kortrijk.be/ocmw 

http://www.kortrijk.be/lokalenwegwijzer 

http://www.kortrijk.be/broelmuseum 

http://www.kortrijk.be/ocmwerwin 

http://www.kortrijk.be/buda2 

http://www.kortrijk.be/kortrijkspreekt 

http://www.kortrijk.be/sentespreekt 

http://www.kortrijk.be/bellegemspreekt 

http://www.kortrijk.be/kooigemspreekt 

http://www.kortrijk.be/bissegemspreekt 

http://www.kortrijk.be/markespreekt 
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http://www.kortrijk.be/rollegemspreekt 

http://www.kortrijk.be/1302 

http://www.kortrijk.be/paasfoor 

http://www.kortrijk.be/sinksen 

http://www.kortrijk.be/vlasmuseum 

http://www.kortrijk.be/winterinkortrijk 

http://www.kortrijk.be/zomerinkortrijk 

http://www.kortrijk.be/academie 

http://www.kortrijk.be/aalbekespreekt 

http://www.kortrijk.be/sociaalhuis 

http://www.kortrijk.be/opendata 

http://www.kortrijk.be/jctranzit_oudeversie 

http://www.kortrijk.be/kortrijkzaait0 

http://www.kortrijk.be/heulespreekt 

http://www.kortrijk.be/parko 

http://www.kortrijk.be/stoparmoede 

http://www.kortrijk.be/kortrijkforlife 

http://www.kortrijk.be/overleie 

http://www.kortrijk.be/sok 

http://www.kortrijk.be/mayfairtrade 

http://www.kortrijk.be/allemaaldigitaal 

http://www.kortrijk.be/consumentenzaken 

http://www.kortrijk.be/begijnhof 

http://www.kortrijk.be/leie2015 

http://www.kortrijk.be/wearecreators 

http://www.kortrijk.be/campuskortrijkweide 

http://www.kortrijk.be/thema 

http://www.kortrijk.be/de-grote-verleieding 

http://www.kortrijk.be/les-delices-de-la-lys 

http://www.kortrijk.be/ajko 

http://www.kortrijk.be/welovekids 

http://www.kortrijk.be/klimaatstad 

http://www.kortrijk.be/jctranzit 

http://www.kortrijk.be/kortrijkzaait 

http://www.kortrijk.be/kortrijkfietst 

http://www.kortrijk.be/uitpas 

http://www.kortrijk.be/letterzetter 

http://www.kortrijk.be/stadsarchief 

http://www.kortrijk.be/hetpenhuis 

http://www.kortrijk.be/veroverdestraat 

http://www.kortrijk.be/kortrijk2025 

http://www.kortrijk.be/bibliotheek 

http://www.kortrijk.be/testje 

http://www.kortrijk.be/memento 

http://www.kortrijk.be/beeldbank 

http://www.kortrijk.be/kortrijkhuurt 

http://www.kortrijk.be/stationsproject 
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http://www.kortrijk.be/warande-new 

http://www.kortrijk.be/superkoopzondagen 

 

13.2.2 Anzegem 

http://www.anzegem.be/e-loket/node/9801 

13.2.3 Menen 

http://www.menen.be/dorpvanderonde 

13.2.4 Spiere-Helkijn 

http://www.spiere-helkijn.be/sport 

http://www.spiere-helkijn.be/jeugd 

13.2.5 Waregem 

http://www.waregem.be/academie 

http://www.waregem.be/ocmw 

http://www.waregem.be/zalenzoeker 

13.2.6 Wervik 

http://www.wervik.be/sociaalhuis 

http://www.wervik.be/tabaksmuseum-home 

http://www.wervik.be/lokalenwegwijzer 

13.2.7 Wevelgem 

http://www.wevelgem.be/elckerlyc 

http://www.wevelgem.be/het-gulle-heem 

http://www.wevelgem.be/lokalenwegwijzer 

http://www.wevelgem.be/ocmw 

13.2.8 Zwevegem 

http://www.zwevegem.be/kunstacademie 

http://www.zwevegem.be/transfo 

 

13.3 Projectwebsites 

http://www.hvzfluvia.be/ 

http://www.bleie.be/ 
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http://www.vrijwilligersdatabankkortrijk.be/ 

http://vrijwilligersdatabank.ocmwharelbeke.be/ 

http://www.bisy.be/ 

http://www.winkeleninwaregem.be/ 

http://www.parkereninwaregem.be/ 

http://www.parko.be/ 

http://www.texturekortrijk.be/ 

https://intranet.wevelnet.be/ 

http://begraafplaatsen.wevelgem.be/ 

http://www.erfgoedzuidwest.be/ 

http://uitinzuidwest.be/ 

http://www.resoczuidwest.be/ 

http://www.toerismekortrijk.be/ 

http://www.cchetspoor.be/ 

http://www.ccwevelgem.be/ 

http://sinergiek.be/ 

http://intranet.lendelede.be/ 

http://extranet.anzegem.be/ 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De jaarrekening 2016 van OCMW-vereniging W13 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 28 april 2017 de 
jaarrekening 2016 goed.

De jaarrekening 2016 wordt voor kennisname aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd en 
voor vaststelling aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De jaarrekening 2016 is als formele bijlage toegevoegd. Voor een toelichting bij de jaarrekening 
verwijzen we naar pagina 18 van het document in bijlage.

De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de 
goedkeuring van de budgetten en de rekeningen.

Art. 174 van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13.  Na de algemene 
vergadering dient de jaarrekening aldus voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de 
aangesloten OCMW’s.  De gemeenteraden dienen de jaarrekening vast te stellen.  Zij hebben daarna 
wettelijk een termijn van vijftig dagen na overzending om opmerkingen ter kennis te brengen aan de 
provinciegouverneur.

Besluit
Punt 1
De jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging W13 vast te stellen. 

Bijlagen
- W13 jaarrekening 2016.pdf
- 2017_06_02 Algemene vergadering_goedkeuring jaarrekening 2016.docx


