
1/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 oktober 2017

Dagorde
OPENBARE ZITTING......................................................................................................................4

Raadscommissie 1 .....................................................................................................................4
Vincent Van Quickenborne......................................................................................................4

Communicatie en Recht ......................................................................................................4
1 - 2017_GR_00203 - VZW AjKo - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad ...................................................4
2 - 2017_GR_00239 - 2017/1325 - Stad Kortrijk: afsluiten van een collectieve 
hospitalisatieverzekering voor het personeel van de stad en haar autonome 
gemeentebedrijven en de nevenverzekerden - Voorwaarden en wijze van gunnen ..............5
3 - 2017_GR_00252 - AGB Parko - Huur ondergrondse parking shoppingcentrum K in 
Kortrijk - Goedkeuren .....................................................................................................7
4 - 2017_GR_00238 - Immobiliën (immo 2017/018) - Vraag naar uitoefening door de stad 
van een contractueel voorkooprecht bij verkoop woning gelegen in een gerealiseerde 
stadsverkaveling. Verduidelijking voorwaarden initiële verkoopakte. .................................26
5 - 2017_GR_00235 - Immobiliën (2007/011) - Kosteloze overname van gronden gelegen te 
HEULE - KORTRIJK - Arthur Vanwildemeerschstraat/Izegemsestraat om in te lijven in het 
openbaar domein. - Goedkeuren....................................................................................27
6 - 2017_GR_00236 - Immobiliën (immo 2016/022) - Aankoop hoeve met grond gelegen 
Tientjesstraat 60 te K.-Bissegem. - Goedkeuren ..............................................................39
7 - 2017_GR_00250 - Immobiliën (immo 2016/014) - Onderhandse verkoop van 113m² 
grond met poortgebouw gelegen naast woning Zeger van Heulestraat nr. 47 te K.-Heule. - 
Goedkeuren .................................................................................................................52

Kelly Detavernier..................................................................................................................64
Kernadministratie .............................................................................................................64

8 - 2017_GR_00232 - Budget 2017 - Eerste wijziging aan het budget 2017 - Vaststellen....64
9 - 2017_GR_00233 - Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Negende aanpassing aan de 
meerjarenplanning 2014 - 2019 - Vaststellen ..................................................................65

Rudolf Scherpereel ...............................................................................................................67
SPMO ..............................................................................................................................67

10 - 2017_GR_00248 - Hangar K  vzw - oprichting - Goedkeuren .....................................67
11 - 2017_GR_00249 - Hangar K vzw - Samenwerkingsovereenkomst en 
gebruikersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Hangar K vzw - Goedkeuren...............82

Werk, Economie, Leren en Toerisme..................................................................................95
12 - 2017_GR_00240 - Wijkwerken - Aanstelling van W13 als organisator Wijkwerken voor 
de regio - Goedkeuren ..................................................................................................95

Kelly Detavernier..................................................................................................................98



2/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Kernadministratie .............................................................................................................98
13 - 2017_GR_00251 - Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2017 en budget 2018 ..................98
14 - 2017_GR_00253 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen .102

Financieel beheerder.......................................................................................................115
15 - 2017_GR_00242 - AGB Buda - Vereffening - Kwijting vereffenaar - definitieve 
ontbinding - Goedkeuren .............................................................................................115

Basisonderwijs ...............................................................................................................116
16 - 2017_GR_00234 - CBS201706  - Gemeentelijk onderwijs - Beginselverklaring 
neutraliteit  - Goedkeuren............................................................................................116

Raadscommissie 2 .................................................................................................................120
Wout Maddens...................................................................................................................120

Bouwen, Milieu en Wonen ...............................................................................................120
17 - 2017_GR_00254 - VK 1300 - Verkaveling Oogststraat-Peperstraat: verkavelen van 
grond in 43 kavels voor woningbouw met nieuw  openbaar domein - Goedkeuren...........120
18 - 2017_GR_00241 - stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2017/00158 - ventweg en 
rotonde Blekersstraat - zaak van de wegen  - Goedkeuren.............................................128

Bert Herrewyn ...................................................................................................................132
Beheer Openbaar Domein ...............................................................................................132

19 - 2017_GR_00243 - B.O.D. Onderhoud grasmatten - 2018 - Voorwaarden en wijze van 
gunnen ......................................................................................................................132

Axel Weydts.......................................................................................................................134
Beheer Openbaar Domein ...............................................................................................134

20 - 2017_GR_00246 - B.O.D. Huisaansluitingen 2018-2020 - 2017/1253 - Uitvoeren en 
herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering 2018-2020. - Voorwaarden en wijze 
van gunnen ................................................................................................................134
21 - 2017_GR_00247 - Parkeren - parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Doorniksesteenweg t.h.v. nr. 176 en Meensestraat t.h.v. nrs. 37 en 39 (gewestwegen) - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement.....................................................................136

Planning en Openbaar Domein ........................................................................................137
22 - 2017_GR_00245 - Aanvullend reglement (gemeentewegen) voor het invoeren van 
fietsstraten. - Fietsstraat in de Abdijkaai en de Spinnerijkaai.  - Goedkeuren ...................137

Raadscommissie 3 .................................................................................................................139
An Vandersteene................................................................................................................139

Evenementen en Verenigingen ........................................................................................139
23 - 2017_GR_00244 - Gebruikersreglement - Gebruik van een stedelijk lokaal dat niet in 
het standaardaanbod zit van door de stad ter beschikking gestelde lokalen.  - Goedkeuren
.................................................................................................................................139

Arne Vandendriessche ........................................................................................................142
Staf ...............................................................................................................................142

24 - 2017_GR_00189 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (mei 2016 - maart 2017) - 
Aktename...................................................................................................................142

Servicepunt....................................................................................................................144



3/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

25 - 2017_GR_00255 - 2017/1035 - Raamovereenkomst voor schoonmaakproducten en - 
materialen voor 4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen ...........................................144



4/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2017_GR_00203 VZW AjKo - Vervanging van een lid van de 

algemene vergadering - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

1 - 2017_GR_00203 - VZW AjKo - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van de algemene vergadering van VZW AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
De heer Francis Rodenbach neemt ontslag als lid van de algemene vergadering van VZW AjKo.

Argumentatie
De fractie CD&V geeft aan de heer Francis Rodenbach te willen vervangen door de heer Pieter 
Soens als lid van de algemene vergadering van VZW AjKo.

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 volgende zes gemeenteraadsleden als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW AjKo af te vaardigen:

1. Namens Open VLD: Marie-Claire Vandenbulcke
2. Namens N-VA: Catherine Waelkens
3. Namens sp.a: Bert Herrewyn
4. Namens CD&V: Francis Rodenbach
5. Namens Groen: Catherine Matthieu
6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Momenteel is de samenstelling van de algemene vergadering als volgt:

1. Namens Open VLD: Stefanie Demeyer
2. Namens N-VA: Liesbet Maddens
3. Namens sp.a: Bert Herrewyn
4. Namens CD&V: Francis Rodenbach
5. Namens Groen: David Wemel
6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Thans ligt de vervanging van de heer Francis Rodenbach door de heer Pieter Soens voor.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider van 
hun politieke fractie. 
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De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.
......”

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

Besluit
Punt 1
De heer Pieter Soens af te vaardigen, namens CD&V, als lid van de algemene vergadering van VZW 
AjKo, ter vervanging van de heer Francis Rodenbach.

Bijlagen
- mail Pieter Soens 15-06-2017 - kandidatuur AV AjKo.pdf
- voordrachtakte Pieter Soens.pdf
- GR10-06-2014.pdf
- Statuten vzw AjKo.pdf

2 2017_GR_00239 2017/1325 - Stad Kortrijk: afsluiten van een 
collectieve hospitalisatieverzekering voor het 
personeel van de stad en haar autonome 
gemeentebedrijven en de nevenverzekerden - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

2 - 2017_GR_00239 - 2017/1325 - Stad Kortrijk: afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het personeel van de stad en haar autonome gemeentebedrijven en de nevenverzekerden - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Met een brief van 27 juni 2017 werd de lopende hospitalisatieverzekering door 
verzekeringsmaatschappij AXA opgezegd. De verzekeringsmaatschappij AXA bood wel aan om mits 
aanpassing van de premie de polis verder te laten lopen. Het college van burgemeester en schepenen 
besliste in zitting van 28 augustus 2017 om niet in te gaan op het voorstel van 
verzekeringsmaatschappij AXA en een nieuwe opdracht ‘collectieve hospitalisatieverzekering’ op de 
markt te brengen.

Dit dossier legt het ontwerp voor inzake het afsluiten van een 'collectieve hospitalisatieverzekering 
voor het personeel van de stad en haar autonome gemeentebedrijven en de nevenverzekerden'.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de ministeriële omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 moeten de lokale besturen 
voor hun personeel een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten en de premie hiervoor volledig 
ten laste nemen. De besturen kunnen deze verzekering ook aanbieden aan de gepensioneerde 
personeelsleden en/of aan de gezinsleden van de personeelsleden. In dat geval kan het bestuur de 
premie geheel of gedeeltelijk ten laste nemen.

In zitting van 14 december 2004 van het college van burgemeester en schepenen werd de opdracht 
'collectieve hospitalisatieverzekering voor het stadspersoneel en de nevenverzekerden' gegund aan de 
verzekeringsmaatschappij AXA.

In zitting van 17 november 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen om voor alle 
kinderen van actieve stadsmedewerkers de helft van de premie ten laste te nemen, zolang deze 
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kinderen kinderbijslaggerechtigd zijn. Voor de kinderen van stadsmedewerkers die een Vlaams 
fondsnummer hebben werd beslist om de premie volledig ten laste te nemen. Verder werd ook in 
dezelfde zitting beslist om het derdebetalerssysteem uit te werken in het kader van de collectieve 
hospitalisatieverzekering.
 
In 2011 werd, vanwege de negatieve schadestatistiek, een opzeg door de verzekeringsmaatschappij 
AXA betekend. De mogelijkheid werd wel geboden om de verzekeringspolis te behouden mits een 
verhoging van de premie. In zitting van 28 september 2011 stemde het college van burgemeesten en 
schepenen in met een verhoging van de premie en werd tegelijk ook ingestemd met de invoering van 
het derdebetalerssysteem.
 
Met een aangetekende brief van 27 juni 2017 werd de verzekering 'collectieve 
hospitalisatieverzekering' door de verzekeringsmaatschappij AXA opgezegd omdat er een belangrijke 
toename van de schades werd vastgesteld. Er werd wel de mogelijkheid geboden om de verzekering 
te behouden mits verhoging van de premie.
 
Gezien de huidige polis reeds sinds 2005 loopt en het voorstel tot relatief grote verhoging van de 
premie besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 augustus 2017 om niet 
in te gaan op het voorstel van verzekeringsmaatschappij AXA en de opdracht tot collectieve 
hospitalisatieverzekering op de markt te brengen. 

Argumentatie
Communicatie en Recht stelde een bestek nr 2017/1325 voor het afsluiten van een collectieve 
hospitalisatieverzekering voor het personeel van de stad Kortrijk en haar autonome 
gemeentebedrijven en de nevenverzekerden op.

Bij de opmaak van het bestek werd rekening gehouden met de waarborgen die op heden in de 
lopende polis aangeboden worden. Er worden in het bestek dan ook minimaal dezelfde waarborgen 
als in de lopende polis opgelegd. Het staat de indieners uiteraard vrij om ruimere waarborgen/dekking 
aan te bieden. 

De belangrijkste waarborgen, opgenomen in het bestek, zijn de volgende:

 tussenkomst in medische kosten bij een ziekenhuisopname, alsook dagopname;
 tussenkomst medische kosten tijdens een periode van minimum één maand voor de 

begindatum en drie maanden na de einddatum van de opname (pre- en posthospitalisatie);
 tussenkomst in medische kosten buiten de hospitalisatie in geval van ernstige ziekten (de 

palliatieve toestand wordt gelijkgesteld met een ernstige ziekte).

Indien er voor de prestatie een wettelijke tegemoetkoming voorzien is dient de verzekering tot het 
drievoud van het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming tussen te komen. Voor de kosten 
waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming voorzien is worden minimale plafonds inzake 
terugbetaling opgenomen. Het staat de indieners uiteraard vrij om hogere 
tegemoetkomingen/plafonds aan te bieden.

Het bestek voorziet een maximale vrijstelling van 150,00 euro per verzekerde en per kalenderjaar. 
Deze vrijstelling is enkel van toepassing bij opname in een eenpersoonskamer. Het staat de indieners 
uiteraard vrij om een lagere vrijstelling, bij opname in een eenpersoonskamer, aan te bieden.

Volgende gunningscriteria zijn in het bestek voorzien:

 prijs (zowel de premie voor hoofd- als nevenverzekerden) - 60 punten (35 punten 
hoofdverzekerden - 25 punten nevenverzekerden);
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 omvang van de dekking: bijkomende waarborgen ten opzichte van de minimale waarborgen, 
toepasselijke vrijstelling bij opname in een eenpersoonskamer, de periode dekking pre-en 
posthospitalisatie - 30 punten;

 dienstverleningsvoorstellen: onder andere snelheid van uitvoering, ondersteuning, info - 10 
punten.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op jaarlijks 90.000,00 euro (premie voor de 
hoofdverzekerden + tussenkomst in de premie voor de kinderen van de actieve stadsmedewerkers).

Communicatie en Recht stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
GBB-CBS/0112-00/6231006/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/U: geraamde jaarlijkse uitgave van 90.000,00 
euro

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor het het afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering 
voor het personeel van de stad Kortrijk en haar autonome gemeentebedrijven en de 
nevenverzekerden, volgens het bestek met nr. 2017/1325 opgesteld door communicatie en recht.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Bijlagen
- bestek  definitief.pdf
- Raming definitief.pdf

3 2017_GR_00252 AGB Parko - Huur ondergrondse parking 
shoppingcentrum K in Kortrijk - Goedkeuren

3 - 2017_GR_00252 - AGB Parko - Huur ondergrondse parking shoppingcentrum K in Kortrijk - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
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De eigenaar van het Shoppingcentrum K in Kortrijk stelde aan AGB Parko voor de bestaande 
huurovereenkomst ter exploitatie van de parking K in Kortrijk te willen overnemen. AGB Parko heeft 
na een interne studie omtrent de bouwtechnische, electro-mechanische en financiële situatie en de 
bestaande huurovereenkomst onderhandelingen aangeknoopt met de eigenaar van het 
Shoppingcentrum K in Kortrijk en zijn dienstverlener, die geresulteerd hebben in een nieuw ontwerp 
van huurovereenkomst. Dit werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB Parko in zitting 
van 19 september 2017. Deze huurovereenkomst overschrijdt de duur van de bestaande 
beheersovereenkomst die de stad gesloten heeft met het AGB Parko zodat het wenselijk is dat de 
stad, als rechtsopvolger van het AGB voor alle door hem aangegane verbintenissen, deze 
overeenkomst goedkeurt. Bovendien voorziet de huurovereenkomst een huurwaarborg via 
gemeenteraadsbeslissing.

Beschrijving
Aanleiding en context
De eigenaar van het Shoppingcentrum K in Kortrijk stelde aan AGB Parko voor de bestaande 
huurovereenkomst ter exploitatie van de parking K in Kortrijk te willen overnemen. AGB Parko heeft 
na een interne studie omtrent de bouwtechnische, electro-mechanische en financiële situatie en de 
bestaande huurovereenkomst onderhandelingen aangeknoopt met de eigenaar van het 
Shoppingcentrum K in Kortrijk en zijn dienstverlener, die geresulteerd hebben in een nieuw ontwerp 
van huurovereenkomst. Dit werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB Parko in zitting 
van 19 september 2017. Deze huurovereenkomst overschrijdt de duur van de bestaande 
beheersovereenkomst die de stad gesloten heeft met het AGB Parko zodat het wenselijk is dat de 
stad, als rechtsopvolger van het AGB voor alle door hem aangegane verbintenissen, deze 
overeenkomst goedkeurt. Bovendien voorziet de huurovereenkomst een huurwaarborg via 
gemeenteraadsbeslissing.

Argumentatie
Het AGB Parko heeft met betrekking tot deze voorgenomen huur, waabij het geen vragende partij was 
en dus een sterke onderhandelingspositie innam, steeds navolgende krachtlijnen vooropgesteld:

- een nieuwe huurovereenkomst in plaats van de overname van een bestaande

-een langdurige overeenkomst

-een gegarandeerde oplossing voor bestaande bouwtechnische problemen

-een eigen autonome exploitatie kaderend in een stedelijk parkeerbeleid

-gratis overname van bestaande technieken

-een huurprijs onafhankelijk van de omzet

-financieel exploitatie-resultaat break- even

-aandachtspunten: geen plaatsen in meer ten behoeve van de eindklant, financiële voorzichtigheid

-meerwaarde van een Parko-exploitatie:stedelijke uniformiteit naar de eindklant toe, bijkomende 
ruimte ten behoeve flankerende maatregelen straatparkeren, kans tot het oplossen van congestie-
problemen op zaterdag.

Het AGB Parko vroeg in het kader van dit dossier ook extern advies op, zowel juridisch 
(huurwetgeving) als financieel (bedrijfsrevisor).
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Er werd een akkoord bereikt met de N.V. K in Kortrijk, met maatschappelijke zetel in 
1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de N.V. Group Hugo Ceusters-SCMS, met maatschappelijke 
zetel in 2600 Antwerpen en dit op basis van bijgevoegde ontwerptekst van huurovereenkomst, die 
(samengevat) het navolgende stelt:

-Artikel 1-Voorwerp

Circa 1.050 parkeerplaatsen die zich situeren op de 3 niveaus van de parking (-2,-3,-4), met 
aanhorigheden zoals de toiletruimten en-installaties, de privatieve technische lokalen, de privatieve 
bergingen van de parking e.a. Dit alles in goede staat van onderhoud. In dit artikel wordt de aandacht 
gevestigd op het bestaan van een aantal toegangs-en doorgangsrechten, erfdienstbaarheden ten 
behoeve van personeel, leveranciers e.a.

-Artikel 2-Inbezitname van de ruimten door AGB Parko

De verhuurde ruimten zijn momenteel verhuurd aan N.V.Q Park Belgium. De verhuurder doet het 
nodige voor de tijdige beëindiging van deze huurovereenkomst tegen de datum van inwerkingtreding 
van de huur, zijnde 01 oktober 2017. Parko zal de verhuurde ruimten, met daarin begrepen alle 
bestaande en geïnstalleerde technieken vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst 
kosteloos in bezit kunnen nemen in goede staat van onderhoud. Er wordt daarbij een opsomming 
gegeven van de technische installaties die kosteloos eigendom worden van Parko. Bij het einde van de 
huur zal de verhuurder bepaalde technische installaties vergoeden aan Parko aan de helft van de 
restwaarde.

-Artikel 3-Bestemming van de verhuurde ruimten

De ruimten worden verhuurd om dienstig te zijn als parkeerplaatsen voor auto's en als staanplaats 
voor fietsen en bromfietsen.

-Artikel 4-Duur en Aanvang van de huur

Het betreft een huurovereenkomst voor bepaalde duur, met een looptijd van 15 jaar, welke een 
aanvang neemt op 01 oktober 2017. Huurhernieuwing kan gevraagd worden door Parko maar de 
verhuurder is niet verplicht daarop in te gaan.

-Artikel 5-Huurprijs

De jaarlijkse, te indexeren, basishuurprijs bedraagt 1.000.000 euro, exclusief BTW.

-Artikel 6-Garantie

De stad dient via gemeenteraadsbeslissing garant te staan voor de huurwaarborg ten bedrage van 
250.000 euro (3 maanden huur) en dit tegen uiterlijk 01 november 2017. Bij gebrek aan (tijdige) 
beslissing dient Parko tegen 01 november 2017 een bankwaarborg te stellen.

-Artikel 7-Lasten en Belastingen

De huurprijs omvat ook de deelname in de kosten voor het gemeenschappelijk gebruik/onderhoud en 
herstelling van de gemeenschappelijke delen,nodig voor de exploitatie van de gehuurde ruimten. Het 
is een huurprijs all-in, met die verduidelijking dat wel ten laste van Parko zijn een aantal belastingen, 
kosten voor eigen verbruik (water,electriciteit...).

-Artikel 8-Overeenkomsten met betrekking tot de Exploitatie, de Bewegwijzering en de Uithangborden
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Expliciet is opgenomen in dit artikel dat deze parking wordt geïntegreerd in het stedelijk parkeerbeleid 
van de stad, wat betreft tarifering,openingsuren, betaalmodaliteiten...De parking moet wel open zijn 
tijdens de openingsuren van het winkelcentrum. Parko voert publiciteit voor het parkeren in Kortrijk 
en biedt diverse faciliteiten aan de eindgebruikers. De parking wordt in dit aanbod opgenomen en de 
verhuurder participeert jaarlijks in de kosten hiervan voor een bedrag van 75.000 euro.

-Artikel 9-Plaatsbeschrijving en Opmeting

Voor rekening van de verhuurder wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt voorafgaand aan de 
aanvang van de huur. De teruggave van de verhuurde ruimtes dient te gebeuren conform de 
plaatsbeschrijving, onder voorbehoud van normaal gebruik en normale slijtage.

-Artikel 10-Overdracht en Onderhuur

Dit kan enkel met akkoord van de verhuurder, behalve uiteraard wat de exploitatie van de 
parkeerplaatsen betreft.

-Artikel 11-Verzekeringen en Afstand van verhaal

Er wordt maximaal voorzien in de wederzijdse afstand van verhaal. Parko dient de nodige 
verzekeringen aan te gaan.

-Artikel 12-Onderhoud en Herstellingen

De gebruikelijke verplichtingen van huurder en verhuurder worden in dit artikel opgenomen.

-Artikel 13-Bezoek van de Ruimten en Verkoop van het gebouw

De normale bepalingen bij verkoop bezoek,aanplakbiljetten....

-Artikel 14-Onteigening

De gebruikelijke clausule is hier opgenomen. Bij onteigening is er geen verhaal tegen de verhuurder in 
hoofde van Parko.

-Artikel 15-Eerbiedigingsclausule

De verhuurder verbindt er zich toe bij overdracht van de verhuurde ruimtes of een deel ervan aan de 
verkrijger de verplichting op te leggen om de lopende huurovereenkomst te eerbiedigen.

-Artikel 16-Vergoeding

Laattijdige betalingen door Parko geven aanleiding tot betaling van een intrest.

-Artikel 17-Notariële akte- Registratierechten

De overeenkomst zal opgenomen worden in een notariële akte en de aktekosten zullen in gelijkmatige 
helften worden gedragen. De registratierechten zijn ten laste van de verhuurder.

-Artikel 18-Kennisgeving (maatschappelijke zetel)

-Artikel 19-Bijlagen
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het huren, door AGB Parko, van de ondergrondse parking in 
Shoppingcentrum K in Kortrijk conform het voorgelegde ontwerp van overeenkomst "PK in Kortrijk-
Huur van Parkeerplaatsen-Huurovereenkomst naar Gemeen Recht".

Punt 2
Garant te staan voor de huurwaarborg van 250.000 euro, zoals bedongen in artikel 6 van het ontwerp 
van overeenkomst.

Bijlagen
- K in Kortrijk, huur parking,Interne studie omtrent bouwfysische elektro-mech en financ 

situatie.pdf
- K in Kortrijk,ontwerp van huurovereenkomst parking.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, plannen.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, opleveringsdocument waterinfiltratie.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, technieken,onderhoudsattesten,staat.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, erfdienstbaarheid van doorgang.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, asbuilt plannen technieken.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, uittreksel contract handelaar +4000 m2.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, reglement van inwendige orde.pdf
- K in Kortrijk, huur parking,Technieken Onderhoudsafspraken.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, beslissing raad van bestuur Parko.pdf
- K in Kortrijk, huur parking, precedente raadsbeslissing ivm parking Houtmarkt.pdf
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P K in Kortrijk  
HUUR VAN PARKEERPLAATSEN – HUUROVEREENKOMST NAAR GEMEEN RECHT 

TUSSEN: 

De NV K in Kortrijk, met maatschappelijke zetel te B-1935 Zaventem, Corporate Village, Da 
Vincilaan 9, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het nummer 
0865.132.805, geldig vertegenwoordigd krachtens een volmacht waarvan een kopie wordt 
gevoegd bij de overeenkomst, door de GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V., met 
maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, bus 2 ingeschreven in de 
Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0404.697 064,  vertegenwoordigd door 
INHU Bvba, op haar beurt vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Mevr. Ingrid Ceusters-
Luyten, de heer Jeroen V.M Hafkamp en de heer Frederik Mortelmans. 
 

Hierna genoemd "de verhuurder"   

EN 

Autonoom Gemeentebedrijf PARKO, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54; BTW BE 
0365.251.025, rechtspersonenregister Gent (Afdeling Kortrijk) en opgericht bij 
Gemeenteraadsbesluit van de stad Kortrijk van 11/06/2007, welke oprichting werd goedgekeurd 
door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 
06/09/2007, bekendgemaakt in het B.S. op 24/10/2007, onder nr. 2007/36812. 
De statuten werd laatst gewijzigd bij Gemeenteraadsbesluit van 8/10/2007, goedgekeurd door de 
Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 13/2/2008, 
onder nr. 2008/200932. 
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig art. 10 van de statuten, door de Voorzitter:  
De Heer Weydts Axel Joel Gilbert, geboren te Kortrijk op 11/03/1982 (Rijksregister 82.03.11-
045.10), met woonplaats te 8500 Kortrijk, Vlasbloemstraat 49, en Schepen te Kortrijk. 
Benoemd tot bestuurder bij Gemeenteraadsbesluit van 12/01/15. Alhier handelend in uitvoering 
van een beslissing van de Raad van Bestuur van 19/09/17, 

hierna genoemd "de huurder". 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

De verhuurder is de eigenaar van een ondergrondse parking op 3 niveaus (niveau -2, -3 en -4) met 
toegang tot het openbaar wegennet, toegankelijk voor iedereen doch in werkelijkheid hoofdzakelijk 
bestemd voor de personen die het appartementencomplex “K in Kortrijk” gelegen in de zone 
tussen St. Jansstraat, Kleine St. Jansstraat, Sionstraat, Wijngaardstraat, Steenpoort en Twaalf 
Apostelenstraat, betrekken, de leveranciers en het cliënteel van het winkelcentrum.  

De huurder is de exploitant van parkings in Kortrijk. 

Partijen wensen met ingang van 1 oktober 2017 een huurovereenkomst naar gemeen recht te 
sluiten m.b.t. het gebruik van voormelde ondergrondse parking en deze te integreren in het 
stedelijk parkeerbeleid (o.a. maar niet limitatief inzake tarieven, openingstijden, 
betaalmodaliteiten…). 

Na dit te hebben uiteengezet, zijn de partijen overeengekomen wat volgt: 
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Artikel 1 – VOORWERP 

1.1. De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, volgend onroerend goed namelijk: 

- het geheel van de parkeerplaatsen (± 1050) die zich situeren op de drie niveaus van de 
parking (2, 3 en 4), 

- de ingangs en uitgangstunnels en tunnelmonden voor voertuigen tot aan de openbare 
weg, zijnde de ingangstunnel en mond voor voertuigen aan de Zwevegemstraat (type 
auto's), de uitgangstunnel en mond voor voertuigen aan de St Janslaan (type auto's), de 
ingangs en uitgangstunnel en -mond voor voertuigen aan de Romeinselaan (type auto's en 
vrachtwagens), 

- 3 nooduitgangen bestemd voor de gebruikers van de parking, 
- De toiletruimten en installaties die aanwezig zijn op de niveaus 2, 3 en 4, 
- De twee ruimten die zijn bestemd voor het parkeren van bromfietsen en fietsen 

(fietsenstallingen) en de ingang hiertoe,  
- De RWA en ventilatiekokers die de parking verbinden met het dak van het 

gebouwencomplex,   
- De privatieve technische lokalen  
- De privatieve bergingen van de parking  
- Het dispatchinglokaal en burelen van de parking op niveau -2. 

De hierboven beschreven verhuurde ruimten worden aangeduid in oranje kleur op de plannen in 
Bijlage 1.  De verhuurde ruimten omvatten noch liften, noch trapzalen. De huurder, het cliënteel en 
aangestelden hebben wel een gebruiksrecht in deze ruimten. 
De As-built plannen van de technische installaties worden toegevoegd in Bijlage 6. 

 

1.2. 

De huurder zal eveneens, onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst voor wat betreft 
de deelname in de gemeenschappelijke lasten, het gebruik genieten van de technische delen 
dienstig voor de parkeergarage (in blauw aangeduid op de plannen in Bijlage 1) en installaties die 
gemeenschappelijk zijn aan de verhuurde ruimten en aan het winkelcentrum (eveneens in blauw 
aangeduid op de plannen in Bijlage 1). 

1.3. 

De verhuurde ruimten worden ter beschikking gesteld in goede staat van onderhoud.  

De verhuurder garandeert dat de werken die recent werden uitgevoerd aan de parkeergarage 
i.v.m. de waterinsijpelingen werden opgeleverd en voegt als Bijlage 2 aan deze overeenkomst een 
opleveringsdocument zonder opmerkingen. 

1.4. 

De verhuurder vestigt de aandacht van de huurder op het feit dat de verhuurde ruimten in het 
bijzonder zijn bezwaard, ten voordele van de verhuurder en/of zijn rechthebbenden, die hierna 
worden genoemd, met de volgende rechten: 

- Een toegangs en doorgangsrecht, ten kosteloze titel en op elk uur van de dag en nacht, tot de 
tunnel van de Romeinselaan, ten voordele ven de leveranciers, personeel, aangestelden en 
dienstverleners (vuilnisdiensten, post, enz.) van de winkeliers/bezetters en van de Beheerder 
van het Winkelcentrum, die de voertuigen toegang verleent om, op de vooraf vastgestelde 

13/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



3 

 

uren in het reglement van inwendige orde (bijlage 8), de loskades te bereiken die zich 
bevinden op niveau 1, zoals deze getekend zijn op de plannen in Bijlage 1. 
 

- Een toegangs en doorgangsrecht, op elk uur van de dag en nacht en onder de voorwaarden 
bepaald door de verhuurder en de exploitant van de parking (zijnde de huurder in de zin van 
deze huurovereenkomst), tot de toegangstunnels en interne verkeershellingen en stroken van 
de parking voor alle voertuigen van publieke dienstverlening (brandweer, civiele bescherming, 
ambulances, etc. ) en  de bewoners van de dakwoningen en de bewoners van St Janstoren, 
die het gebruik toelaat van de 144 parkeerplaatsen in abonnement gegeven, waaronder 44 
parkeerplaatsen ten voordele van de bewoners van St Janstoren op niveau -3, aangeduid in 
gearceerd  blauw op de plannen in Bijlage 1. De rechten en plichten van de Verhuurder en van 
de betreffende exploitant met betrekking tot de genoemde dienst zijn helemaal hernomen in 
Bijlage 4.  

- Verschillende rechten toegekend door de Verhuurder aan de winkelier/bezetter van de 
winkelruimte van meer dan 4.000 m2 (Media Markt) met betrekking tot een ophaalservice voor 
hun cliënteel van de koopwaar die werd aangekocht in de winkel (service Pick Up) op niveau -
1 behoudens de mogelijkheid om dit deel te vervangen door andere plaatsen in geval van 
problemen, cfr. het bepaalde in Bijlage 7), Stockagezones voor boodschappenwagens (op elk 
niveau van de parking en aangeduid in gearceerd rood op de plannen in Bijlage 2)  en  een  
auto-installatiedienst (oppervlakte circa 40m2 op niveau -3 getekend op de plannen  in  Bijlage  
2  ).  De rechten en plichten van de Verhuurder en van de betreffende exploitant met 
betrekking tot de genoemde dienst zijn helemaal hernomen in Bijlage 7. 

- Een gebruiksrecht van de parking en de fietsenstallingen (samen met de toegang) voor de 
klanten, de huurders en de beheerder en hun aangestelde en de bewoners van de 
Dakwoningen en van St Janstoren, onder de voorwaarden bepaald door de  exploitant van de 
parking (zijnde de Huurder in de zin van deze huurovereenkomst), en in het bijzonder 
overeenkomstig het Reglement van Inwendige orde van het Winkelcentrum waarvan een 
kopie is opgenomen, « De parking die ter beschikking wordt gesteld van het publiek van het 
Winkelcentrum overeenkomstig de voorwaarden bepaald tussen de eigenaar van het 
Winkelcentrum en de exploitant van de parking, zullen toegankelijk zijn voor het publiek 
minimum een kwartier voor en minimum één uur na de openingstijden». De openingsuren en -
dagen van het Winkelcentrum voor het publiek zijn weergegeven in artikel 5.1 van het 
Reglement  van Inwendige orde, welke toegevoegd wordt in Bijlage 8. 

- Een toegangs- en doorgangsrecht voor de klanten, de huurders, waaronder huidige huurder, 
zijn klanten en aangestelden,  en de beheerder en hun aangestelde en de bewoners van de 
Dakwoningen en van St Janstoren doorheen alle verticale verbindingen, zoals de trappen, de 
liften, de laadlift, de roltrappen, de noodtrappen,enz... 

- Een bijzonder toegangs- en doorgangsrecht voor de bewoners van de dakwoningen doorheen 
de nooduitgangstrappen en gangen aangeduid in gearceerd groen op de plannen in  Bijlage 1 

- Een erfdienstbaarheid van doorgang voor kabels en leidingen van welke aard ook in de 
verhuurde ruimten ten voordele van de andere partijen van het gebouwencomplex waarbij de 
Verhuurder zich het recht voorbehoudt om leidingen binnen de bestaande kokers toe te 
voegen/te wijzigen, voor zover deze leidingen worden geplaatst en in overeenstemming met 
het Lastenboek en de technische feitelijkheden van de Verhuurde Ruimten hierin beschreven.  
 

- Een toegangs en doorgangsrecht, ten kosteloze titel en gedurende de werkuren, tot de in en 
uitgangstunnels en interne verkeershellingen en stroken van de parking voor het gebruik door 
de verhuurder of zijn rechthebbenden met het oog op: 
o het onderhoud, het plaatsen of vervangen van de kabels en leidingen ten dienste van 

andere delen van het gebouwencomplex,  
o de toegang tot de privatieve of gemeenschappelijke technische lokalen, technische 

installaties en bergingen, zonder dat deze interventies blijvend de toegang mag 
hinderen. 
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1.5. 

De  verhuurder zal pas kunnen overgaan tot de inrichting van bijkomende stockage zones van 
winkelkarretjes in het gehuurde goed, na voorafgaand overleg met de huurder en met diens 
voorafgaande schriftelijke toestemming 

De verhuurder vestigt eveneens de aandacht van de huurder op het feit dat de verhuurde ruimten 
genieten van de levenslange erfdienstbaarheden met betrekking tot de tunnels aangelegd op het 
domein van de Stad Kortrijk en met betrekking tot de nooduitgang die het gebouw St Janstoren 
doorkruist vanaf de tunnel van de Romeinselaan. 

De huurder verklaart dat hij heeft kennis genomen van de voorwaarden van de betreffende 
erfdienstbaarheden met betrekking tot de tunnels en de nooduitgang naar de St Janstoren zoals 
opgenomen in Bijlage 4. 

1.6. 

Tenslotte preciseert de verhuurder dat: 

- de centrale inkomgehelen genummerd 1 en 2 op de plannen in Bijlage 1 delen zijn die 
bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik van het winkelcentrum en enkel mogen 
worden gebruikt door de gebruikers van de parking gedurende de openingsuren en dagen 
van het winkelcentrum. 
 

- het inkomgeheel genummerd 3 op de plannen in Bijlage 1 een deel is dat voor 
gemeenschappelijk gebruik van de parking en het winkelcentrum bestemd is en zal ten alle 
tijd gebruikt kunnen worden door de gebruikers van de parking met dien verstande dat alle 
niveaus boven niveau 0 ontoegankelijk zijn buiten de openingsuren van het winkelcentrum. 
 

- het deel van de Sionstraat dat wordt overdekt door het winkelcentrum, is een deel dat 
bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik van het winkelcentrum en behoort toe aan de 
verhuurder. Een erfdienstbaarheid van publieke doorgang ten gunste van de stad Kortrijk is 
opgesteld geweest. Rekening houdend met het gegeven dat de erfdienstbaarheid bestemd 
is om een publieke doorgang ten behoeve van voetgangers en/of fietsers te verzekeren, zal 
het politiereglement dat van kracht is op het openbaar domein van de Stad Kortrijk 
eveneens van toepassing zijn op de publieke doorgang, met als gevolg dat de 
politiediensten er interventies kunnen uitvoeren in geval van noodzaak. De toegang tot de 
publieke doorgang moet op elk uur van de dag en de nacht worden verzekerd. De 
verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om 's nachts bepaalde 
veiligheidsmaatregelen te treffen indien de nood zich daartoe stelt, mits overleg met en 
akkoord van de Stad Kortrijk. Terzake wordt uitdrukkelijk bepaald dat indien de toegang tot 
de publieke doorgang op de één of andere wijze zou verzekerd zijn van een beveiligings of 
afsluitingssysteem afgebeeld op de plannen in Bijlage 1, de creatie, de realisatie en de 
exploitatie van een dergelijk systeem zullen moeten voorzien in de onmiddellijke toegang 
van de politiediensten en de brandweer tot de publieke doorgang. Bovendien zal de 
brandweer de publieke doorgang met haar volledige accommodatie (brandweerslangen, ... 
) moeten kunnen betreden. 

  

15/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



5 

 

Artikel 2 – INBEZITNAME VAN DE RUIMTEN DOOR DE HUURDER  
 
2.1. 
 
De verhuurde ruimten zijn momenteel verhuurd aan NV Q PARK BELGIUM. De verhuurder doet 
het nodige om de huurovereenkomst minnelijk te beëindigen met de NV Q PARK BELGIUM, zodat 
de huurder vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst het exclusieve genot bekomt van 
de gehuurde ruimten.  De verhuurder bevestigt dat een akkoord werd bereikt met NV Q PARK 
BELGIUM over het einde van de huur en garandeert dat de huurder vanaf 1 oktober 2017 het 
exclusieve genot zal hebben van de parking.  
 
2.2.  
 
De huurder zal de verhuurde ruimten, met daarin begrepen alle bestaande en geïnstalleerde 
technieken, meer bepaald en niet-limitatief HVAC, verlichting, camera’s, audio, toegangscontrole 
(inclusief alle data en gebruiksgegevens in SKIDATA), betaalautomaten, slagbomen …., vanaf de 
inwerkingtreding van de huurovereenkomst ten kostenloze titel in bezit nemen in goede staat van 
onderhoud.  De huurder verbindt zich voor eigen rekening, deze technieken te integreren in de 
bestaande gebouwenbeheerssystemen van Parko. 
 
De verhuurder verbindt zich tot de afgifte van de onderhoudsattesten en bewijs van ‘goede staat 
van de infrastructuur’ opgesomd in Bijlage 3 aan deze overeenkomst. 
 
De verhuurder verbindt zich tot herstel van de gebreken opgesomd in Bijlage 3 en 5 aan deze 
overeenkomst.  De gebreken zullen hersteld worden door de verhuurder ten laatste  tegen 30/6/18 
bij gebrek waaraan de huurder het recht zal hebben om deze gebreken zelf te herstellen voor 
rekening van de verhuurder. De verhuurder zal gehouden zijn tot betaling van deze werken op 
loutere voorlegging van de herstelfacturen. 
 
De huurder verbindt zich voor eigen rekening, alle signalisatie welke verwijst naar de huidige 
huurder, te wijzigen naar de huisstijl van Parko. 
 
2.3.  
 
Partijen komen overeen dat volgende technische installaties, aanwezig in de privatief gehuurde 
ruimtes, kostenloos eigendom worden van de huurder, waardoor de verhuurder geen 
verplichtingen heeft in het kader van het structureel onderhoud en het up to date houden van deze 
installaties, meer bepaald en niet limitatief : toegangscontrole auto's en voetgangers, camera's, 
verlichting, co-detectie, audio-installatie, markering en signalisatie. Een volledige lijst met alle 
technieken en de wederzijdse onderhoudsvertplichtingen wordt onderling opgemaakt en 
bijgevoegd in Bijlage 10. 
 
 
2.4 
 
Partijen komen overeen dat, bij einde van de huurovereenkomst, bepaalde technische installaties 
door de verhuurder zullen worden vergoed aan de huurder aan de helft van de restwaarde. Hiertoe 
zullen deze technische installaties geraamd worden door een onafhankelijk deskundige.  De 
kosten verbonden aan de door de externe firma uitgevoerde audit, worden evenredig verdeeld 
tussen de partijen:  De huurder factureert de helft van deze restwaarde aan de verhuurder welke 
binnen de 30 dagen betaalt.  Deze regeling geldt uitsluitend voor toegangscontrole auto's en 
voetgangers , camera's, verlichting, co-detectie, audio-installatie, markering en signalisatie die 
door de huurder geplaatst en betaalde werden, met uitsluiting van alle andere.   
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Artikel 3  BESTEMMING VAN DE VERHUURDE RUIMTEN 

De verhuurde ruimten worden gehuurd om te gebruiken als parkeerplaatsen voor auto’s en als 
staanplaats voor fietsen en bromfietsen voor wat betreft de twee fietsenstallingen. 

De huurder moet de verhuurde ruimten permanent onderhouden in een normale, effectieve staat 
van exploitatie.  

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de onderhavige huurovereenkomst niet is onderworpen aan de 
Handelshuurwet.  

De verhuurde ruimten worden hoofdzakelijk gebruikt door de bewoners van het 
appartementencomplex “K in Kortrijk” en het cliënteel, de leveranciers en het personeel van het 
winkelcentrum “K in Kortrijk”. Het cliënteel van de huurder is zodoende voor het grootste gedeelte 
hetzelfde als het cliënteel van de verhuurder. Door de ligging, het karakter van de verhuurde 
ruimte, de toegang tot die ruimte en het gebrek aan autonoom karakter van de uitbating los van het 
winkelcentrum, aanvaarden partijen dat het clienteel van de huurder niet onderscheiden is van het 
clienteel van de verhuurder. 

Deze bestemming kan niet worden gewijzigd, behoudens in geval van voorafgaand en schriftelijk 
akkoord van de verhuurder.  

In het bijzonder, weerhoudt de huurder er zich van elke activiteit uit te oefenen die deze 
huurovereenkomst zou onderwerpen aan de Handelshuurwet, de Pachtwet of aan de 
Woninghuurwet. 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bestemming van de verhuurde ruimten, bepaald in 
dit artikel, een essentiële voorwaarde van deze huurovereenkomst vormt zonder dewelke partijen 
niet zou hebben gecontracteerd. 

Artikel 4DUUR EN AANVANG VAN DE HUUR 

4.1 Duur 
 
Deze huur wordt gesloten voor een duur van 15 jaar die begint te lopen vanaf 1 oktober 2017  om 
een einde te nemen op 30 september 2032.  
 
4.2 Geen mogelijkheid tot vroegtijdige ontbinding 
 
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huur wordt gesloten voor een bepaalde duur van 15 
jaar, zonder mogelijkheid om de huur vooraf eenzijdig te doen beëindigen. Dit is een essentiële 
voorwaarde voor partijen.  
 
4.3 Hernieuwing :  
 
Indien de huurder in de verhuurde ruimten dezelfde activiteit wenst voort te zetten, heeft de 
huurder het recht om voor het einde van de huurperiode, bij voorkeur op elke andere partij, een 
hernieuwing van de huurovereenkomst te vragen voor een periode van 15 jaar. Het aantal 
hernieuwingen is beperkt tot 3. 
 
In geval de huurder wenst gebruik te maken van deze mogelijkheid om de huurhernieuwing te 
vragen, zal de huurder deze aanvraag op straffe van nietigheid tussen de achttiende en de 
vijftiende maand voor het einde van de lopende huur per aangetekend schrijven of per 
deurwaarderexploot aan de verhuurder richten. De huurder zal in deze aanvraag tot hernieuwing 
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op straffe van nietigheid de voorwaarden omschrijven onder dewelke de huurder de nieuwe huur 
wil aangaan. 
 
De verhuurder zal binnen de drie maanden na ontvangst van de aanvraag van de huurder op 
dezelfde manier, de huurder inlichten van zijn beslissing, waarbij de verhuurder ofwel de vraag tot 
hernieuwing van de huurder zal kunnen weigeren zonder dat enige motivatie dient te worden 
gegeven en zonder dat enige vergoeding verschuldigd is uit dien hoofde, als gevolg waarvan 
automatisch en van rechtswege een einde zal komen aan de huurovereenkomst bij het einde van 
de huurperiode, ofwel de vraag tot hernieuwing van de huurder zal kunnen aanvaarden onder de 
voorwaarden van de huurder, ofwel zal kunnen voorstellen dat de huurhernieuwing aan andere 
voorwaarden zal worden onderworpen. 
 
Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn zal de verhuurder verondersteld worden in 
te stemmen met de hernieuwing onder de door de huurder gestelde voorwaarden. De aanvraag tot 
huurhernieuwing dient op straffe van nietigheid te vermelden dat de verhuurder zal geacht worden 
met de hernieuwing van de huur in te stemmen, indien hij niet op dezelfde. wijze binnen de drie 
maanden kennis geeft van zijn beslissing. 
 
In geval de verhuurder de huurhernieuwing aan andere voorwaarden onderwerpt, zal de huurder 
op zijn beurt de mogelijkheid krijgen om definitief positie in te nemen binnen de maand na 
ontvangst van de kennisgeving door de verhuurder op dezelfde wijze, waarbij de  huurder ofwel 
definitief zal kunnen afzien van zijn vraag tot hernieuwing, als gevolg waarvan automatisch en van 
rechtswege een einde zal komen aan de huurovereenkomst bij het einde van de huurperiode, 
ofwel de hernieuwing zal kunnen aanvaarden onder de voorwaarden bepaald door de verhuurder, 
zonder andere keuze of verhaal.  
 
Het feit dat de huurder in de verhuurde ruimten blijft na het einde van de huur indien geen 
hernieuwing werd overeengekomen tussen de partijen of na het einde van de  hernieuwing van de 
huur, zal in geen enkel geval worden beschouwd als een stilzwijgende verlenging van de huur, 
doch dient te worden beschouwd als een huurovereenkomst van onbepaalde duur aan welke elke 
partij een einde kan stellen mits een vooropzeg van 18 maand. 
 

Artikel 5  HUURPRIJS 

5.1. Basishuurprijs 

De jaarlijkse all-in basishuurprijs (conform art. 7) is bepaald op 1.000.000  EUR excl btw (één 
miljoen Euro exclusief btw).  Deze huurprijs is maandelijks, via gewone facturatie vanuit de 
verhuurder naar de huurder, telkens ten belope van 1/12 op voorhand betaalbaar vóór de laatste 
werkdag die voorafgaat aan de kalendermaand waarop de huurprijs betrekking heeft. 

5.2 Huurprijsaanpassing 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij, met uitzondering van de in art. 5.1 opgesomde 
huur en de wettelijk voorziene huurprijsindexatie opgenomen in de huurwetgeving, geen 
aanpassingen uitvoeren.   

Artikel 6 - GARANTIE 

De huurder zal als waarborg voor de door hem aangegane verbintenissen een bedrag gelijk aan 3 
maand huur of € 250.000 (tweehonderd en vijftigduizend Euro) stellen.  De stad Kortrijk stelt zich 
via Gemeenteraadsbeslissing garant voor de huurwaarborg van € 250.000 en dit uiterlijk tegen 1 
november 2017.  Deze beslissing is toegevoegd aan deze overeenkomst in Bijlage 9 
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Indien deze beslissing niet tijdig wordt genomen zal Parko deze verplichting voldoen via storting 
van een bankwaarborg en dit tegen dezelfde datum van 1 november 2017.   

Artikel 7 LASTEN & BELASTINGEN 

7.1. Principe huurprijs all-in 
 
Partijen komen overeen dat de hiervoor bedongen huurprijs een huurprijs all-in is, d.w.z. waarin 
alle lasten  zijn inbegrepen, met uitzondering van hetgeen hierna uitdrukkelijk ten privatieve laste 
wordt gelegd van de huurder (art. 7.2 en 7.3).  De gemeenschappelijke lasten (art. 7.4) zijn immers 
reeds verrekend in de bovenvermelde huurprijs in art. 5.1 
 
7.2. Belastingen 
 
Alle belastingen, taksen of vergoedingen die door de overheid worden geheven op de activiteit van 
uitbating van een parkeergarage vallen ten laste van de huurder. Het gaat ondermeer om de 
hierna volgende belastingen: onroerende voorheffing, …  
 
 
7.3. Lasten – kosten voor persoonlijk verbruik in privatieve gehuurde ruimten 
 
De huurder zal het geheel van de kosten voor zijn persoonlijk verbruik van de gehuurde ruimten, in 
het bijzonder doch niet beperkt tot het verbruik van water, elektriciteit, telefoon, klimatisatie en 
verwarming, dragen alsook de kosten die nodig zijn om de gehuurde ruimten in overeenstemming 
te brengen met de vragen en bevelen van de regelgeving omtrent parking-exploitatie. 
 
De huurder zal ook instaan voor de kosten verbonden aan: 

- toezicht, de beveiliging, brandbeveiliging, bewaking en het behoud van de orde van de 
parking. 
 

- de uitgaven voor ventilatie welke uitsluitend betrekking hebben op gehuurde ruimtes, daarin 
inbegrepen deze met betrekking tot de RWA en ventilatiekokers, waarbij de verhuurder 
aan de huurder toelating verleent om deze te betreden samen met de verhuurder of met de 
exploitant van het gebouwencomplex aan de uitmonding van de kokers op het dak. 
 

- de kosten van alle aard met betrekking tot de interne en externe bewegwijzering en 
uithangborden van de verhuurde ruimten 

7.4. Gemeenschappelijke lasten 

De huurprijs zoals hiervoor beschreven in art. 5.1 behelst tevens de deelname in de kosten voor 
het gemeenschappelijk gebruik/onderhoud en herstelling van de gemeenschappelijke delen, nodig 
voor de exploitatie van de gehuurde ruimten, nl.  

- deze delen die worden aangeduid op Bijlage 1 in blauwe kleur 
- alle technische installaties die niet bestemd zijn voor het exclusief en bijzonder gebruik van 

de parking of van het winkelcentrum en in het bijzonder de sprinklertank en de 
gemeenschappelijke  installaties van het systeem, het noodstroomaggregaat, het 
reservewaterbassin voor de brandweer, het lokaal van de brandweer, welke als 
gemeenschappelijk worden beschouwd. 
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Artikel 8– OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT DE EXPLOITATIE, DE 
BEWEGWIJZERING EN DE UITHANGBORDEN VAN DE HUURDER BINNEN EN BUITEN DE 
VERHUURDE RUIMTEN 

8.1. 

De huurder, als specialist in het beheer van parkings, is vrij de verhuurde ruimten en alle 
technieken die hiertoe bijdragen, te exploiteren en te beheren op zijn eigen professionele manier 
en met respect voor de huidige overeenkomst.   

De parking die zal worden uitgebaat in de gehuurde ruimten, zal geïntegreerd worden in het 
stedelijk parkeerbeleid van Stad Kortrijk, zowel wat tarifering, openingsuren, betaalmodaliteiten,… 
edm. betreft.  Zo zal deze parking altijd als één geheel beschouwd worden met de ernaast gelegen 
P Veemarkt, welke ook door de huurder wordt geëxploiteerd. Evenwel zal deze parking minstens 
in exploitatie zijn tijdens de openingsuren van het winkelcentrum. 

Alle gebruikers van de parking zullen de voorwaarden waartegen zij gebruik kunnen maken van de 
parking moeten onderhandelen met de huurder. 
 
8.2. 
 
Parko voert publiciteit voor het parkeren in Kortrijk en biedt tevens diverse faciliteiten aan de 
eindgebruikers : variabele en vaste parkeergeleidings-systemen, (mobiele) website,  diverse flyers, 
digitaal toegangs- en betaalcomfort,     Deze parking wordt in dit aanbod opgenomen op een 
evenwaardige wijze als de andere parkings in de stad.  Als deelname in deze kosten zal de 
verhuurder, voor de volledige duur van deze overeenkomst, jaarlijks € 75.000 excl btw 
(vijfenzeventigduizend exclusief btw) hierin participeren.  Parko factureert dit bedrag jaarlijks bij 
aanvang van ieder kalenderjaar aan de verhuurder.  Bij onvolledige jaren, wordt een bedrag 
gefactureerd à rato van het aantal gehuurde maanden.  De betaling van de factuur door de 
Verhuurder aan de Huurder zal gebeuren binnen de 30 dagen 
 
8.3  
 
In de parking wordt de bestaande bewegwijzering naar specifieke afgelegen gesitueerde 
laad/loszones behouden.  (cfr art. 1.4 tbv de ophaalservice) 
 

Artikel 9 –PLAATSBESCHRIJVING EN OPMETING 

9.1 Plaatsbeschrijving bij aanvang 

Een plaatsbeschrijving bij aanvang zal worden opgemaakt ten laatste de vooravond voor de ter 
beschikkingstelling en in elk geval, voor het bezetten van de verhuurde ruimten. 
 
De plaatsbeschrijving is voor rekening van de verhuurder. 

9.2 Teruggave van verhuurde ruimten en plaatbeschrijving bij het einde 

Op het einde van de huurovereenkomst zal de huurder de verhuurde ruimten teruggeven in de 
staat waarin hij ze heeft ontvangen, onder voorbehoud van normaal gebruik en normale slijtage 
door ouderdom. 
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Artikel 10 –OVERDRACHT - ONDERHUUR 

De huurder kan de huur niet overdragen, noch de verhuurde ruimten in hun geheel onderverhuren 
zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder. 
Deze bepaling is essentieel en elke inbreuk op deze bepaling vormt een grove fout. 

In tegenstelling tot wat voorafgaat kan de huurder de parkeerplaatsen exploiteren en zonder 
voorafgaand akkoord van de verhuurder, onderverhuren teneinde automobilisten toe te laten van 
deze parkeerplaatsen gebruik te maken tegen betaling. 

Artikel 11 –VERZEKERINGEN EN AFSTAND VAN VERHAAL 

11.1. 

Behoudens in geval grove fout of opzet, verzaken de Verhuurder en de Huurder wederzijds aan elk 
verhaal jegens elkaar van welke aard ook waartoe zij eventueel zouden gerechtigd zijn op basis 
van de artikelen 1147, 1302, 1382 tem. 1386bis, 1721, 1732 tem. 1735 B. W. uit hoofde van 
materiële of immateriële schade of schadeaanspraken die zij zouden hebben geleden, in geval en 
in de mate dat de schade wordt gedekt door een van de hierna genoemde verzekeringspolissen. 

Ze doen eveneens afstand van elk verhaal, doch slechts in de mate dat de wederkerigheid wordt 
gegarandeerd, jegens de andere huurders en/of de gebruikers van het Gebouwencomplex, in 
welke hoedanigheid dan ook, jegens alle erfpachters, hetzij van de opstallen hetzij van de 
ondergrond, jegens de organen of de aangestelden van de Verhuurder alsook jegens alle 
personen die aan hen enige dienst verlenen. 

11.2. Verzekeringen te onderschrijven door de Huurder 

De Huurder is gehouden op zijn kosten zijn materiaal, alle Inrichtingen, Wijzigingen en onroerende 
verbeteringen te verzekeren voor rekening van diegene aan wie ze toebehoren gedurende de duur 
van de huur, zijn voertuigen en zijn koopwaar te verzekeren tegen bedrijfsschade FLEXA, alsook 
tegen storm, hagel, druk van sneeuw en ijs, waterschade, glasbreuk, sprinkler lekkage, 
Overstromingen, Aardbevingen, Instorting van Gebouwen, het Overlopen van de Riolering en 
tegen elke natuurramp van welke aard ook, verval van onroerende goederen, stakingen, oproer, 
betogingen, vandalisme en andere handelingen met kwaad opzet, met een recht van verhaal 
(buren) daarin inbegrepen de kosten alsook de immateriële schade die wordt geleden door deze 
derden; hij zal zich eveneens verzekeren tegen de exploitatieverliezen die worden geleden als 
gevolg van een van deze risico's ten belope van een afdoende bedrag en termijn. 
 

Al deze contracten zullen bepalen dat de gesubrogeerde verzekeraars afzien van elk verhaal 
tegen de Verhuurder, en zullen een bepaling bevatten dat dit niet het voorwerp kan uitmaken van 
enige wijziging, intrekking, ontbinding of nietigverklaring anders dan onder een termijn van dertig 
dagen. die aanvang neemt de dag nadat door de verzekeraar een aangetekend schrijven aan de 
Verhuurder werd gericht met kennisgeving van de intentie van de verzekeraar een dergelijke 
maatregel te nemen. Bij gebreke hieraan zullen de verzekeraars gehouden zijn visàvis de 
Verhuurder, in de mate dat laatstgenoemde kan aanspraak maken op een deel of het geheel van 
de vergoedingen bepaald onder deze overeenkomsten. 
 

De Huurder doet het nodige om alle andere \lerzekeringsovereenkomsten te onderschrijven, die hij 
nuttig zou achten. 

De Huurder zal aan de Verhuurder een kopie bezorgen van deze overeenkomsten alsook van de 
betalingsbewijzen van de premies van deze overeenkomsten; Indien blijkt dat geen verzekering 
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werd afgesloten of niet voldoende werd afgesloten alsook indien de Huurder weigert de gevraagde 
bewijzen voor te leggen of deze niet kan voorleggen, kan de Verhuurder deze overeenkomsten 
afsluiten of aanvangen, op kosten en ten laste van de Verhuurder, zonder afbreuk te doen aan het 
recht van de Verhuurder om deze huurovereenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang op 
grond van grove fout. 

11.3 Verzekeringen te onderschrijven door de Verhuurder 

De Verhuurder is gehouden zich te verzekeren voor de Verhuurde Ruimten tegen dezelfde 
gevaren als deze tegen dewelke de Huurder zich moet verzekeren (cfr. supra). De Verhuurder zal 
eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid dekken die zou kunnen worden ten laste gelegd, zowel 
aan de Verhuurder zelf als aan zijn huurders. met betrekking tot het gebouw en dit ten aanzien van 
alle derden, behoudens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de Huurder of van een van de 
personen voor wie de Huurder instaat. 

Een kopie van deze overeenkomst zal aan de Huurder worden voorgelegd tegen ontvangstbewijs, 
zodat de Huurder, zoals voorgaand beschreven, op de hoogte van de zaak, zelf alle 
overeenkomsten en/of aanvullende overeenkomsten kan onderschrijven die hij nodig acht te 
onderschrijven; door het feit van het ontvangstbewijs erkent de Huurder kennis te hebben 
genomen van deze overeenkomst en van alle aanbevelingen die erin door de verzekeraar aan de 
Verhuurder worden gedaan, in het bijzonder met betrekking tot preventie. 

11.4   Afstand van verhaal 

De wederzijdse afstand van verhaal zoals voorzien in paragraaf 1 van dit artikel moet door elk van 
de partijen bij deze overeenkomst ter kennis worden gebracht van zijn verzekeraar(s) die de 
soorten schade zoals beschreven in paragraaf 1 verzekeren.  
Deze afstand van verhaal heeft geen betrekking op de franchises voorzien in de overeenkomsten 
en evenmin op de verbintenissen die afwijken van het Gemeen Recht, zoals voorzien in deze 
Overeenkomst. 

De franchises mogen niet een bedrag van 25.000 EUR overschrijden, 

11.5 Aansprakelijkheid tgv exploitatie 

Tussen verhuurder en huurder wordt overeengekomen dat de huurder nooit aansprakelijk zal 
kunnen worden gesteld voor de schade en ongemakken die voortvloeien uit feit dat parking 
tijdelijk niet beschikbaar is ingevolge technische problemen. 
 

Artikel 12 –ONDERHOUD & HERSTELLINGEN 

12.1. 

De huurder verbindt er zich toe de verhuurde ruimten in goede staat te onderhouden en ze te 
betrekken zoals een goede huisvader. 

De huurder zal instaan voor de onderhouds- en huurdersherstelling voor zover deze niet door 
ouderdom  of overmacht zijn ontstaan. De huurder zal de installaties beschermen tegen vorst. 

De Verhuurder vestigt er de aandacht op dat de voortdurende netheid van de Parking en de goede 
werking van de installaties essentieel is voor een goede functionering van het Gebouwencomplex 
en dat deze een essentiële voorwaarde van de huur uitmaken. Het herhaaldelijk niet-respecteren 
van deze voorwaarden door de Huurder zal een grove fout uitmaken. 
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De Huurder zal instaan voor alle huur- en onderhoudsherstellingen, en  in  het  bijzonder, zonder 
dat deze lijst exhaustief is, voor de vervanging van deuren en luiken, zelfs  buitendeuren en -
luiken, beschadigingen aan de in-en uitgang van de toegangstunnels en toegangsmonden en aan 
de elementen aan de binnenkant en de buitenkant van de Parking en de toegangsinfrastructuur, in 
het bijzonder door graffiti en ander vandalisme, voor het onderhoud en de herstelling van 
beschadigde luiken en gelijkaardige inrichtingen door welke oorzaak dan ook. daarin inbegrepen 
daden door derden, alsook voor alle apparaten en installaties waarmee de Verhuurde Ruimten zijn 
uitgerust. 

 

De Huurder laat alle tijdens de duur van de huur beschadigde apparaten of installaties onmiddellijk 
herstellen en, zo nodig, vervangen. 

12.2. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verhuurder gehouden is tot het uitvoeren van de 
grove herstellingen en de onderhouds- herstellings- en vervangingswerken veroorzaakt door 
ouderdom en overmacht, met uitzondering van de huidige en toekomstige (technische) 
parkingstallaties vermeld in art. 2.4.  

De huurder zal mits toegang tot parking gewaarborgd blijft de ongemakken van de uitvoering van 
alle grote of geringe herstellingswerken die de verhuurder noodzakelijk zou achten uit te voeren 
tijdens de huur van de verhuurde ruimten dulden zonder daarvoor aanspraak te kunnen maken op 
enige schadevergoeding of vermindering van de huurprijs, behoudens indien de werken langer dan 
40 opeenvolgende dagen zouden duren per module van uitvoering. 

Artikel 13  BEZOEK VAN DE RUIMTEN EN VERKOOP VAN HET GEBOUW 

In geval van tekoopstelling van de verhuurde ruimten en gedurende een periode van achttien 
maanden voorafgaand aan het einde van de huur, zal de huurder toestaan dat aanplakbiljetten 
worden aangebracht die aan hem zullen worden bezorgd door de verhuurder. De huurder zal 
tevens toestaan dat de verhuurde ruimten worden bezocht twee dagen per week gedurende drie 
opeenvolgende uren, overeenkomstig de modaliteiten zoals die tussen de partijen worden 
overeengekomen. 

Bovendien kan de verhuurder of een aangestelde van de verhuurder gedurende de hele duur van 
de huur de verhuurde ruimten bezoeken, na afspraak. 

Artikel 14  ONTEIGENING 

In geval van gehele of gedeeltelijke onteigening van het goed, heeft de huurder geen enkel verhaal 
tegen de verhuurder en kan de huurder op geen enkele vergoeding aanspraak maken die enige 
vergoeding die toekomt aan de verhuurder kan verminderen. De huurder behoudt al zijn rechten 
ten aanzien van de onteigenende overheid. 

Hetzelfde geldt indien een voorschrift van welke aard ook, aanpassingen aan de verhuurde 
ruimten oplegt, die het gebruik van deze ruimten beperkt of regelt, om welke reden dan ook. 

Artikel 15 - EERBIEDIGINGSCLAUSULE 

De verhuurder verbindt er zich toe om in elk geval van overdracht van de verhuurde ruimten, hetzij 
geheel, hetzij gedeeltelijk, aan de verkrijger van de verhuurde ruimten de verplichting op te leggen 
om de lopende huurovereenkomst te respecteren en dit voor de volledige duur van de 
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overeenkomst, zonder recht om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen. 
 

Artikel 16  VERGOEDING 

Elk bedrag van welke aard ook, dat niet door de huurder wordt vereffend binnen de vijftien dagen 
na de vervaldag, zal na tevergeefse aangetekende ingebrekestelling een interest met zich 
meebrengen aan de interestvoet overeenkomstig artikel 5, alinea 2 van de wet van 2 augustus 
2002, zonder dat dit afbreuk doet aan alle andere rechten die de verhuurder zou kunnen laten 
gelden als gevolg ven deze laattijdige betaling, 

Artikel 17 NOTARIELE AKTE - REGISTRATIERECHTEN 

De huidige overeenkomst zal notarieel worden verleden binnen de maand na de ondertekening 
ervan, en waarbij als notarissen zullen optreden : 

voor de verhuurder :*** 
voor de huurder: Kantoor De witte-Casteleyn, Doorniksesteenweg Kortrijk 

De aktekosten zullen in gelijke helften worden gedragen. 

De registratierechten verbonden aan de registratie van deze overeenkomst vallen ten laste van de 
verhuurder. 

Artikel 18  KENNISGEVING 

Elke kennisgeving aan de huurder of de verhuurder in het kader van deze overeenkomst kan enkel 
geldig geschieden op het adres zoals hierboven weergegeven, behoudens indien een nieuw adres 
werd doorgegeven. 

Artikel 19  BIJLAGEN 

De volgende bijlagen die worden geparafeerd  maken integraal deel uit van de overeenkomst: 

1.Plannen van de verhuurde ruimten incl. blauwe en oranje aanduidingen 

2.Opleveringsdocument werken ivm waterinsijpelingen uitgevoerd aan parkeergarage 
(Inspectieverslag Deltares) NOG aan te leveren DOOR NV K IN KORTRIJK 

3.lijst van de door de verhuurder af te leveren ‘onderhoudsattesten zonder opmerkingen’ en bewijs 
van goede staat van de installatie: NOG aan te leveren DOOR NV K IN KORTRIJK 

3.1 HVAC: luchtgroep, extractor - gebouwenbeheersysteem 
3.2 Elektriciteit: deel lichtsturing, 4 UPS,dieselgroep 
3.3 Dect : 18 antennes en 1 holdupknop incl. sturing 
3.4 Pompen hydrosanitair : pomp A, G en H 
3.5 Camerabewaking: 41 dome- 9 vaste camera’s, schermen, software  
3.6 Geluidsinstallatie: 162 stuks incl versterkers, …. 
3.7 Toegangscontrole: 63 kaartlezers, betaalautomaten, slagbomen, pc’s, badgelezers 
3.8 Branddetectie: 1207 detectoren incl. sturing 
3.9 RWA: , 94 stuw-,  3*4 tunnelventilatoren, 2x4 axiale ventilatoren, 3 rookgordijnen, 8 

rookschermen 
3.10 CO-detectie : 18 lichtpanelen, 98 detectoren, 12 sirenes incl sturing 
3.11 Sprinklerinstallatie: 1068 (verd -4) +1075 (verd -3)+1094 (verd -2) sprinklerkopppen 
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3.12 Brandblussers: 53 (verd -4)+52 (verd -3)+49 (verd -2) poederblussers en 1 CO2 blusser (-
2) en 76 haspels 

3.13 Tunnelvloerverwarming: St-Janstunnel (12,52 kW) , Romeinselaan en Zwevegemtunnel 
(15,36 kW) 

3.14 Rolluiken Velghe: 2 stuks (inrit via Romeinselaan), 2 stuks Winlockpoort (inrit Zwevegem 
en uitrit ST Janstunnel), hoogspanningscabine (Eandis 541448860007712160) 

3.15 Sanitaire installaties (toiletten, …) op diverse verdiepingen 
3.16 Verlichtingsarmaturen, -lampen en aansturing op alle verdiepingen incl sturing 

4.Uittreksels van de clausules met betrekking tot de erfdienstbaarheden « tunnels » en « 
nooduitgang St Janstoren »  

5.Lijst herstellingen ten laste van verhuurder met garantie van uitvoering voor inwerkingtreding 
huurovereenkomst met ondermeer: plafond- en muurbeschildering, 2 toiletruimtes, ….NOG aan te 
leveren DOOR NV K IN KORTRIJK 

6. As-Builtplannen alle technieken  

7. Uittreksel uit de huurovereenkomst met de bezetter van een oppervlakte van meer dan 4000m² 
en de rechten en plichten van de Verhuurder en van de betreffende exploitant met betrekking tot 
de genoemde auto-dienst  

8. Reglement van Inwendige Orde 

9. Gemeenteraadsbeslissing t.b.v. garantie huurwaarborg van € 250 000   

10. Volledige lijst met alle technieken en de wederzijdse onderhoudsverplichtingen  

Gedaan te Kortrijk, op   ***, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, ·waarvan elke 
partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen. 

 
De huurder      De verhuurder 

Voor Parko agb,     Voor NV K in Kortrijk, 
 
 
A. Weydts       INHU bvba 
voorzitter       vertegenwoordigd door gedeleg. bestuurder 
         mevr. I. Ceusters-Luyten   
 
 
 
        dhr. J. V.M. Hafkamp, gemandateerd     
 
 
 
 
         dhr. F. Mortelmans, gemandateerd 
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4 2017_GR_00238 Immobiliën (immo 2017/018) - Vraag naar 
uitoefening door de stad van een contractueel 
voorkooprecht bij verkoop woning gelegen in 
een gerealiseerde stadsverkaveling. 
Verduidelijking voorwaarden initiële 
verkoopakte.

4 - 2017_GR_00238 - Immobiliën (immo 2017/018) - Vraag naar uitoefening door de stad van een contractueel voorkooprecht bij verkoop woning gelegen in een gerealiseerde stadsverkaveling. Verduidelijking voorwaarden initiële verkoopakte.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van een brief van het notariaat De Witte - Castelein met een nieuwe vraag over de 
uitoefening door de stad van het contractueel voorkooprecht bij een verkoop van een woning uit een 
stadsverkaveling, wordt er voorgesteld om 2 bepalingen uit de initiële verkoopakten door de 
gemeenteraad te verduidelijken.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een brief d.d. 14 september 2017 laat notaris De Witte aan de stad weten dat hij gelast is met de 
verkoop van de woning gelegen Leo Baekelandlaan 26 te Kortrijk.

Deze woning is gelegen in een door de stad gerealiseerde verkaveling met verdieps- en 
atriumwoningen binnen de wijk "Lange Munte" en dit in de jaren 1970. In de oorspronkelijke 
verkoopakten werd destijds een contractueel voorkooprecht ten voordele van de stad ingeschreven 
onder de rubriek "Uitvoerend beslag op onroerend goed - Wederinkoop": "Na het verstrijken van deze 
periode van 5 jaar bezit de verkoopster ingeval van verkoop van het hierboven beschreven goed, 
alleszins een voorkooprecht ..."

Als bijzondere voorwaarde 3 is ook voorzien dat de koper verplicht is om het aangekochte woonhuis 
niet te vervreemden en dit gedurende een termijn van 10 jaar ingaande op heden.

Deze voorwaarden worden bij iedere verkoop opnieuw opgenomen in de nieuwe verkoopakten en 
zorgen soms voor onduidelijkheid.

Argumentatie
Het komt aan het college van burgemeester en schepenen toe om te willen beslissen geen gebruik te 
maken van dit destijds voorgeschreven contractueel voorkooprecht.

De verduidelijking van de voorwaarden uit de initiële verkoopakte behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad:

-"De koper verplicht zich het aangekochte woonhuis niet te vervreemden gedurende een termijn van 
10 jaar ingaande op heden." Het is niet de bedoeling dat bij iedere verkoop, een nieuwe termijn van 
10 jaar begint te lopen, zodat de voorziene termijn van 10 jaar ophield te bestaan uiterlijk 10 jaar na 
het verlijden van de akte bij de initiële verkoop tussen de stad Kortrijk en de eerste koper.

-"Na het verstrijken van de periode van 5 jaar bezit verkoopster ingeval van verkoop van het 
hierboven beschreven goed, alleszins een voorkooprecht aan een prijs vast te stellen volgens 
schatting gedaan door de heer Ontvanger der registratie van de ligging van het goed." Aangezien een 
voorkooprecht vervalt bij de eerste niet-uitoefening door de stad dient dit voorkooprecht niet bij elke 
volgende verkoop opnieuw aan de stad te worden aangeboden.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Dat de voorgeschreven termijn van 10 jaar opgenomen in artikel 3 van de bijzondere voorwaarden 
moet gerekend worden vanaf het verlijden van de initiële verkoop tussen de stad Kortrijk en de eerste 
eigenaar van de stadswoning.

Punt 2
Dat het voorziene contractuele voorkooprecht aan de stad enkel moet aangeboden worden bij een 
verkoop van het goed door de eerste initiële eigenaar die de woning van de stad aangekocht heeft.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Brief notaris De Witte.pdf
- Voorwaarden initiele verkoopakten.pdf

5 2017_GR_00235 Immobiliën (2007/011) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te HEULE - 
KORTRIJK - Arthur 
Vanwildemeerschstraat/Izegemsestraat om 
in te lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren

5 - 2017_GR_00235 - Immobiliën (2007/011) - Kosteloze overname van gronden gelegen te HEULE - KORTRIJK - Arthur Vanwildemeerschstraat/Izegemsestraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling gelegen aan de Izegemsestraat/Arthur 
Vanwildemeerschstraat te 8501 KORTIJK-HEULE dienen gronden kosteloos aan de stad Kortrijk 
afgestaan te worden. De ontwerpakte werd door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid opgemaakt. De akte dient door de gemeenteraad goedgekeurd te worden, waarna deze na 
het verstrijken van de schorsings-en vernietigingstermijn door de afdeling Vastgoedtransacties 
verleden kan worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21.12.2000 
verkavelingsvergunning aan de familie Vanfleteren voor het verkavelen van gronden gelegen aan de 
Izegemsestraat te 8501 KORTRIJK-HEULE. In zitting van 03.10.2001 nam het college van 
burgemeester en schepenen akte van het feit dat de verkavelingsvergunning dd. 21.12.2000 
overgedragen werd aan de NV VLERICK VASTGOED.

In navolging van de verleende vergunning en de overname van de vergunning werd een 
verkavelingsovereenkomst dd. 06.11.2001 met de NV VLERICK VASTGOED afgesloten. Verder werd 
ook op 30.10.2001 een verbintenis tot kosteloze grondafstand door de NV VLERICK VASTGOED 
onderschreven.

Argumentatie
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De gronden worden opgenomen volgens het kadastraal plan en de kadastrale oppervlakte, meer 
bepaald gaat het om de overname van het perceel kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B nummer 
19A2 met een oppervlakte van 12a 45 ca. Ten indicatieven titel is de over te nemen grond ook wel 
aangeduid op het plan met referentie D. 2678 dd. 22.05.2007 van landmeter-expert Paul 
Demyttenaere.

De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling, team Planning en Openbaar Domein 
verleende positief advies omtrent de overname van de gronden.

De ontwerpakte gratis grondafstand werd opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid. De akte kan verleden worden na goedkeuring door de gemeenteraad en na het 
verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn.

Het komt aldus aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de ontwerpakte zoals in bijlage en 
opname van de gronden in het openbaar domein.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte (zoals in bijlage), opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse overheid, inzake de kosteloze overname van het perceel grond kadastraal gekend 8e 
afdeling sectie B nummer 19A2, met een oppervlakte van 12a 45 ca.

Bijlagen
- advies POD.pdf
- verkavelingsvergunning.pdf
- eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand.pdf
- plan dd. 22.05.2007.pdf
- kadaster.pdf
- ontwerpakte.pdf
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GRATIS GRONDAFSTAND 
 
Op …………………………….  tweeduizend zeventien.  
 
Zijn voor mij, Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaams commissaris bij de 
afdeling Vastgoedtransacties te Gent, verschenen: 
 
1) De handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze 
vennootschap "VLERICK VASTGOED", met maatschappelijke zetel te 
8500 Kortrijk, Doorniksewijk 49, rechtspersonenregister  0455.168.243. 
Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Dirk Van Haesebrouck, 
notaris  te Kortrijk op 9 mei 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van 30 mei 1995 onder nummer 950530-163. 
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen 
gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Liesbet 
Degroote te Kortrijk op 24 april 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het  
Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 daarna onder nummer 17077713.  
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, 
door de heer Baron Philippe VLERICK, geboren te Kortrijk op 8 juni 
1955, met rijksregisternummer 55.06.08.359-16, wonende te Kortrijk, 
Bellegem, Ronsevaalstraat 2. 

Hierna verder genoemd "de overdrager". 
 

2)  De Stad KORTRIJK, met ondernemingsnummer 207.494.678, 
gevestigd te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, 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; 

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; 

 
 
Vlaamse overheid 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01644  
Dossiernr. klant: 
 
Repertoriumnr.: 
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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). 

Hier optredende ter uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad 
bij zitting van ………………………. , zonder bezwaar voor 
tenuitvoerlegging vanwege de toeziende overheid. Een voor 
eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing zal gehecht blijven 
aan deze akte. 

Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
 

AFGESTANE EIGENDOM 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
STAD KORTRIJK  - ACHTSTE AFDELING  (Heule)  (34016) 
Een verharde weg met aanhorigheden op en met grond, gelegen Arthur 
Vanwildemeerschstraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger, als weg, gelegen Izegemsestraat, sectie B nummer 
19A2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twaalf are 
vijfenveertig centiare (12a 45ca).  
KI: vier euro (€ 4,00)  

Hierna genoemd “het goed”. 
 

Plan 
Partijen verklaren dat het goed wordt overgedragen volgens het 
kadastraal plan en de kadastrale oppervlakte. 
Ter info vermelden partijen dat het goed eveneens werd afgebeeld als 
enig lot op het plan met referentie “D.2678” dat werd opgemaakt door 
de landmeter-expert Paul Demyttenaere te Lendelede op 22 mei 2007. 
Volgens dit plan bedraagt de oppervlakte 1250 m². Beide partijen 
verklaren een kopij van dit plan te bezitten. Dit plan wordt niet aan deze 
akte, wordt niet geregistreerd en zal niet ter over                                                                                                                                                                                                 
schrijving worden aangeboden op het bevoegde hypotheekkantoor. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort toe aan de overdrager om het verkregen te hebben 
jegens de consoorten Vanfleteren Georges, Beatrijs en André bij akte 
verleden vóór notaris Dirk Vanhaesebrouck te Aalbeke op 
negenentwintig oktober tweeduizend en één, overgeschreven op het 
eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op twaalf november tweeduizend 
en één, nummer 64 – T - 12/11/2001 - 7584.  
Bij akte verleden vóór notaris Dirk Vanhaesebrouck te Aalbeke op elf 
oktober tweeduizend en twee, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk, op  17 oktober 2002, nummer 64-T-
17/10/2002-06871, heeft de overdrager een recht van opstal 
toegestaan, met verzaking aan het recht van natrekking, en 
toestemming verleend tot het oprichten van woningen aan De besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  "ALBOKOR", met 
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maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 350, 
rechtspersonenregister  0438.291.530 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

DOEL VAN DE AFSTAND 
De overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut, en meer in het 
bijzonder voor de opname van de Arthur Vanwildemeerschstraat in het 
openbaar domein van de Stad Kortrijk. 
 

EINDE  OPSTALRECHT 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, vijfde kamer, 
d.d. 4 mei 2011, werd het faillissement van de opstalhouder,  Albokor 
BVBA, Oudenaardsesteenweg 350, te 8500 Kortrijk, door vereffening 
beëindigd.  
 

VOORWAARDEN VAN DE AFSTAND 
Deze afstand wordt 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, 
met uitzondering van de erfdienstbaarheid opgenomen in voornoemde 
aankoopakte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Aalbeke op 
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negenentwintig oktober tweeduizend en één waarvan sprake in de 
eigendomsoorsprong, en hierna letterlijk weergegeven:  

“De comparanten verklaren bij wijze van erfdienstbaarheid het 
volgende te hebben bedongen : De comparanten sub a.1. tot en 
met A.3. (nl. de consoorten Vanfleteren) verklaren eigenaar te zijn 
van de weide gelegen achter het alhier verkochte goed, kadastraal 
bekend te Kortrijk, achtste afdeling, sectie B, deel van het nummer 
20/E, lijdend erf. Voor de oorsprong van eigenddom verwijzen de 
comparanten naar deze hiervoor uitgeschreven met betrekking tot 
het goed sub 1. Voormelde comparanten verlenen aan de koper 
(Vlerick Vastgoed) in voordeel van het alhier verkochte goed 
(heersende erf) toestemming om de afwatering van het regenwater 
van voormelde verkaveling te laten gebeuren via een ondergrondse 
buis die door hun eigendom loopt en die uitmondt in de gracht die 
de grens maakt van het kadastraal perceel E/20. Deze afwatering is 
beschreven op het plan van het studiebureau “NV W. Lapere” te 
Kortrijk van acht februari tweeduizend. De aldus gevestigde 
erfdienstbaarheid zal eeuwigdurend zijn. Zij zal tot voordeel 
strekken van alle verkrijgers van het heersende erf en zal geduld 
moeten worden door alle verkrijgers van het lijdende erf.” 

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.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de Stad Kortrijk van 
22 november 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’, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 4 november 1977 en 10 november 1998, met als 
bestemming ‘woongebied’; 
Het goed is gelegen in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
“Solitaire-vakantiewoningen – interfluvium”, goedgekeurd door de 
Provincieraad op 25 juni 2015, doch is hier niet van toepassing want 
niet agrarisch. 
Er is geen BPA. 
2) voor het goed werd geen stedenbouwkundige vergunningen 
uitgereikt, tenzij een vergunning van 12/12/2001, gekend onder nr. 
34022/2001/689 voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken 
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 
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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. 
5) Voor het goed werd een verkavelingsvergunning afgeleverd op 
21/12/2000, gekend onder nummer 34022/2005/422 en werd of wordt 
een verkavelingsvergunning behandeld sedert 20/01/2006, gekend 
onder nummer 34022/2006/440. 
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 een risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 22 november 2016 van 
de Stad Kortrijk blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot het goed geen milieuvergunningen afgeleverd 
werden of milieuvermeldingen ontvangen werden; 
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- 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. 
3) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd 
op 5 april 2011, luidt  als volgt:  

“ 2 lnhoud van het bodemattest 
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister 
2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit 
2.1.1 Historische verontreiniging 
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek 
uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze 
uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 16.02.2006, en op de 
hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. 
2.2 Documenten over de bodemkwaliteit 
2.2.1 Historische verontreiniging 
DATUM: 16.02.2006 
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Terrein gelegen aan de 
lzegemsestraat te Kortrijk (06/40164)+ 
beperkte aanvulling in het kader van strategie 5 A lzegemstraat z/n,8501 
Kortrijk d.d. 17.03.2011 
AUTEUR: Laboratorium Van Vooren NV 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten” 

De overdrager verklaart uitdrukkelijk dat er sinds voornoemd 
oriënterend bodemonderzoek geen enkele risicoinrichting aanwezig 
was en geen enkele risicoactiviteit, zoals bedoeld in het Bodemdecreet,  
werd uitgevoerd op bedoeld perceel.  
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 
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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 verkochte goed: 
- niet 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 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed 
niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen. 
17. 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. 
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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 éénzijdige verbintenis die door  
de overdrager werd aangegaan bij onderhands geschrift van 30 oktober 
2001.  

FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van 
het Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde voor: 
“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 verklaart dat hij belastingplichtige voor de belasting over 
de toegevoegde waarde is met als enig nummer BE0455.168.243 . 
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
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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) 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 161,2° van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en 
Griffierechten. 
De verwerver verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, 
met name voor inlijving van het goed in het openbaar domein van de 
Stad Kortrijk. 
 

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. 
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. 
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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, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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6 2017_GR_00236 Immobiliën (immo 2016/022) - Aankoop 
hoeve met grond gelegen Tientjesstraat 60 te 
K.-Bissegem. - Goedkeuren

6 - 2017_GR_00236 - Immobiliën (immo 2016/022) - Aankoop hoeve met grond gelegen Tientjesstraat 60 te K.-Bissegem. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06 maart 2017 
werd aan de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid een ontwerp van akte en een 
visum opgevraagd. Beide werden bekomen, zodat de aankoop van 8.603m² grond met hoeve 
"Armengoed" ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06 maart 2017, punt 5, principieel, dit 
is onder de opschortende voorwaarde van latere goedkeuring door de gemeenteraad en het uitblijven 
van bezwaren van de toezichthoudende overheid, beslist in te stemmen met de aankoop van de 
hoeve Armengoed te Bissegem, met medegaande grond, tegen schattingsprijs en de Afdeling 
Vastgoedtransacties te verzoeken in te staan voor de schatting (visum) en het ontwerp van akte in 
overleg met de teams POD en Communicatie en Recht.

Argumentatie
De aankoop van 8.603m² grond met hoeve, eigendom van het OCMW Kortrijk, gelegen Tientjesstraat 
60 te Kortrijk-Bissegem, kadastraal gekend Kortrijk, 5de afdeling, sectie A, nrs. 197/C en 195/B, voor 
de realisatie en ontwikkeling van het RUP "Stadsgroen Ghellinck en omgeving" dient goedgekeurd te 
worden door de gemeenteraad.

De aankoopprijs is conform de schatting opgemaakt door landmeter Luc Callens. Door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd er een gunstig visum verleend d.d. 07 september 
2017 om de hierboven omschreven  onroerende goederen aan te kopen mits een aankoopprijs van 
€400.000.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | 
(Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop jegens het OCMW Kortrijk van 8.603m² grond met hoeve gelegen 
Tientjesstraat te K.-Bissegem, om reden van openbaar nut, meer bepaald in het kader van de 
realisatie van het Stadsgroen Ghellinck en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van akte aankoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2



40/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de Stad de 
authentieke akte te verlijden en de Stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens (2).pdf
- Beslissing CBS 06 maart 2017.pdf
- Visum en schatting.pdf
- Ontwerp akte aankoop (2).pdf
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7 2017_GR_00250 Immobiliën (immo 2016/014) - Onderhandse 
verkoop van 113m² grond met poortgebouw 
gelegen naast woning Zeger van Heulestraat 
nr. 47 te K.-Heule. - Goedkeuren

7 - 2017_GR_00250 - Immobiliën (immo 2016/014) - Onderhandse verkoop van 113m² grond met poortgebouw gelegen naast woning Zeger van Heulestraat nr. 47 te K.-Heule. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 januari 2017 principieel ingestemd 
met de onderhandse verkoop van het poortgebouw met voorliggende grond aan de aanpalende 
eigenaar van de woning Zeger van Heulestraat nr. 47 te K.-Heule en dit zonder behoud van een 
erfdienstbaarheid van doorgang via de bestaande poort. Ondertussen werd de grond opgemeten en 
werd er door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid een ontwerp van akte verkoop 
opgemaakt, zodat de verkoop ter goedkeuring aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 juli 2016, punt 56, principieel 
(onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad) beslist om over te gaan tot 
verkoop (met uitsluiting van verhuur) en opdracht te geven aan het team Projecten om in 
samenwerkling met Communicatie en Recht een volledig uitgewerkt dossier voor te leggen, zodat met 
volledige kennis van zaken een keuze kan gemaakt worden tussen een eenvoudige verkoop of een 
verkoop met een erfdienstbaarheid van doorgang via de bestaande poort (schattingen, geraamde 
kostprijs nieuwe toegangsweg, ...).

Na het bekomen van een schatting van de afdeling Vastgoedtransacties, heeft het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2017, punt 7, principieel, dit is onder 
voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -vernietiging door 
de toezichthoudende overheid, beslist in te stemmen met de onderhandse verkoop van het 
poortgebouw en voorliggende grond aan de eigenaar van de woning gelegen Zeger van Heulestraat 
nr. 47 te K.-Heule en dit tegen een verkoopprijs van €30.000 te verhogen met alle kosten verbonden 
aan deze verkoop (opmetingskosten, bodemattest, aktekosten, ...) en met de kosten verbonden aan 
het dichtmaken van de achterkant van het poortgebouw.

Na het akkoord van de eigenaar-koper werd er door landmetersbureau Callens en Vandermeersch, 
een opmetingsplan opgemaakt waarop de 113m² grond met eropstaand gebouw werd aangeduid. 
Door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een ontwerp van akte verkoop 
opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de 
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is. Bovendien is boven de poort een gedeelte van de 
aanpalende woning gelegen en maakt het poortgebouw eigenlijk één geheel uit met de woning. Naar 
aanleiding van de aankoop in 1988 werden de woning en het poortgebouw gescheiden.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De opbrengsten €30.000 kunnen op de volgende budgetsleutels geboekt worden:

-2017/GBB-CBS/0119-04/2210500/IE-12 voor het gebouw: €2.880

-2017/GBB-CBS/0119-04/2201000/IE-12 voor grond: €27.120

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 113m² grond met gebouw aan de aanpalende 
eigenaar van de woning gelegen Zeger van Heulestraat nr. 47 te K.-Heule en dit conform de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij 
dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de Stad de 
authentieke akte te verlijden en de Stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Foto's situatie.pdf
- Beslissing CBS d.d. 12072016, punt 56.pdf
- Schatting Vastgoedtransacties.pdf
- Beslissing CBS d.d. 16012017, punt 7.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerp akte verkoop.pdf
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Kelly Detavernier

Kernadministratie
8 2017_GR_00232 Budget 2017 - Eerste wijziging aan het 

budget 2017 - Vaststellen
8 - 2017_GR_00232 - Budget 2017 - Eerste wijziging aan het budget 2017 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Deze budgetwijziging is tot stand gekomen op basis van templates strategisch meerjarenplan 8.  Het 
budget werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd.  Het komt de 
gemeenteraad toe om het budget 2017 - eerste wijziging vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de eerste wijziging aan het budget 2017 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig:

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota.  Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstelling, verschoven of verhoogd, waardoor een technische aanpassing zich opdringt.

Financieel:

Het resultaat van rekening 2016 werd ingebracht.

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd, zowel aan ontvangsten- als de uitgavenzijde, kritisch bekeken en waar 
nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd. 

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 1.2MIO EUR.

De uitgaven stijgen met ongeveer 500K; deze stijging is hoofdzakelijk gevolg van de rechtzetting van 
de energiekredieten, die met 350K werden verhoogd, en van de vervroegde indexaanpassing (+ 
185K).

De ontvangsten stijgen met 1.7MIO EUR.  Deze stijging is vnl. te verklaren door de extra fiscale 
ontvangsten ten bedrage van 1.3MIO, waarvan 1.1MIO door een herraming van de aanvullende 
personenbelasting en 165K verkoop elektronische identiteitskaarten (in en uit).  Verder werd ook een 
bedrag van 130K extra ontvangsten uit Europese projecten insgeschreven, en een ontvangst van 165K 
van de brandweerzone Fluvia voor een eerste deel van de valorisatie van het wagenpark. 

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget gaat van 26.7MIO netto naar 33MIO netto.

Het niveau van de investeringsuitgaven blijft, na evaluatie van de overdracht uit rekening 2016, quasi 
gelijk, met een lichte stijging van 750K.  De investeringsontvangsten dalen met 5.8MO, dit 
hoofdzakelijk door het correct zetten van het transactiemoment.
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3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis bedraagt 11.7MIO i.p.v. 10.8MIO in het initieel budget.  De 
autofinancieringsmarge wordt positief en bedraagt thans 54K i.p.v. 1.3MIO negatief in het initieel 
budget, wat een sterke verbetering inhoudt.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 15 juli 2016 met kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De eerste wijziging aan het budget 2017 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2017 van €11.681.900,20.
 Een autofinancieringsmarge in 2017 van €54.536,00.

Punt 2
De eerste wijziging aan het budget 2017 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen 
de 20 dagen.

Bijlagen
- Binder1 bw incl pag.pdf

9 2017_GR_00233 Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Negende 
aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 
2019 - Vaststellen

9 - 2017_GR_00233 - Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Negende aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Deze meerjarenplanaanpassing is tot stand gekomen op basis van templates strategisch 
meerjarenplan 8.  Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan het meerjarenplan.  De strategische nota 
diende echter om technisch te worden bijgestuurd omdat bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstellingen, zijn aangepast.  Het komt de gemeenteraad toe om de negende aanpassing aan het 
strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de negende aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014 - 
2019 vast te stellen.
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Argumentatie
Beleidsmatig:

Bij het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 aanpassing 9 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het 
niveau van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.

Financieel:

De cijfers van de 9de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan blijven grotendeels behouden 
zoals ze waren vooropgesteld in SMJP 8 (budget 2017).

De lichte wijzigingen aan het exploitatiebudget staan per rubriek opgesomd in bijlage.

De goederen en diensten stijgen vooral door de extra voorziene energiekosten (950K in 2017 - 2019).

De personeelskosten stijgen met 785K over de jaren 2017 - 2019, vemits naast de vervroegde index 
van 2017, ook een aantal aanwervingen werden voorzien die starten in 2018 (4,5 VTE).

De toelagen stijgen met ongeveer 250K over de jaren 2017 - 2019.

Aan de ontvangstenzijde is het vooral de herraming van de personenbelasting 2017 die voor een 
verschil zorgt met 1.1MIO.  Voor het overige enkele diverse kleinere stijgers en dalers.

Het investeringsbudget stijgt met +/- 8MIO over de jaren 2016 (meegerekend omwille van de 
overdracht) - 2019.  Dit komt hoofdzakelijk door de herraming van een aantal grotere projecten (o.a. 
CKW) en door een nieuwe evaluatie van het transactiemoment.

In dit meerjarenplan is er opnieuw voldaan aan de evenwichtsvereisten.  Het resultaat op kasbasis en 
de autofinancieringsmarge zijn elk jaar positief.  In 2019 bedraagt het resultaat op kasbasis 9.4MIO 
en de autofinancieringsmarge bedraagt 867K.

De stadsfinanciën blijven dus onder controle.

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op gemeentelijke 
comptabilitiet, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 15 juli 2016 met kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De negende aanpassing aan het meerjarenplan vast te stellen zoals de staat van het financieel 
evenwicht (M2) in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2019 van €9.426.531.
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 Een autofinancieringsmarge in 2019 van €867.371.

Punt 2
De negende aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019 met bijlagen over te brengen aan de 
hogere overheid binnen de 20 dagen. 

Bijlagen
- Binder1 smjp 9 incl pag.pdf

Rudolf Scherpereel

SPMO
10 2017_GR_00248 Hangar K  vzw - oprichting - Goedkeuren

10 - 2017_GR_00248 - Hangar K  vzw - oprichting - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Machteld Claerhout

Beknopte samenvatting
Reeds een tijd lopen er gesprekken tussen de stad Kortrijk, innovatieve bedrijven en 
onderwijsinstellingen m.b.t. de oprichting van een structuur toegespitst op de ondersteuning van 
startende en groeiende ondernemingen, het versterken van de innovatiecapaciteit van bedrijven, met 
focus op digitale technologie, en dit vanuit een open ecosysteem van partners. Dit resulteerde in het 
totstandbrengen van Hangar K vzw. De statuten van Hangar K liggen hier voor waar de stad Kortrijk 
mee stichtend lid is.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het plan Nieuw Kortrijk wordt de ambitie uitgesproken dat ‘Kortrijk de regionale motor van de 
creatieve maakeconomie wil zijn”.

De inrichting in de LOODS van een incubator/accelerator voor start-ups en spinn offs gespecialiseerd 
in door digitale technologie gedreven innovatie is het hefboomproject in deze strategie en kadert 
binnen PNK en het stadsvernieuwingsproject Kortrijk Weide.

Hiertoe gaan diverse spelers:  Barco, Cronos en Howest, KULeuven, UGent, Vives, startit@kbc en de 
stad Kortrijk krachten bundelen door via een open ecosysteem -Hangar K - in te zetten op  
innovatieve, bruikbare, schaalbare en vermarktbare toepassingen  van digitale technologie. Aan de 
stad wordt nu gevraagd om toe te treden tot ‘vzw Hangar K’.

De verdere uitbouw van het ecosysteem, alsook de vereiste activiteit voor het generen van in flow en 
out flow, zijn essentieel om het duurzame karakter, de lokale verankering, de eigen identiteit en het 
onderscheidend vermogen te identificeren in Vlaanderen en erbuiten.

 

Argumentatie
° Doel

Hangar K vzw heeft als doel om de braingain en het startersinitiatief in de regio te verhogen, de 
dynamiek van het economisch weefsel te versterken, talent aan te trekken, de aantrekkingskracht van 
de stad en de regio te verhogen door het uitbouwen van een bruisende creatieve community van 
(jonge) ondernemers. Het initiatief moet het hippe en levendige karakter van de stad en de regio 
benadrukken.  Hangar K vzw verzamelt en ondersteunt startende en groeiende ondernemingen in de 
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brede regio. Ze versterkt de innovatiecapaciteit van bestaande ondernemingen.De focus van Hangar K 
vzw ligt op innovatieve bruikbare, schaalbare en vermarktbare toepassingen van digitale technologie.

Cruciaal voor het realiseren van de doelstelling is het Open partnership: Hangar K vzw is een open en 
complementair partnership van dienstverleners, kennis-en onderwijsinstellingen, bedrijven en 
overheid, onder meer Barco, Cronos, Howest, KULeuven, UGent, Vives en  Startit@kbc en stad 
Kortrijk, waarbij elke partner vanuit zijn expertise en specifieke invalshoek meewerkt aan de realisatie 
van de gemeenschappelijke ambitie en doelstellingen van Hangar K vzw.

Hangar K stimuleert een gemeenschap met de mentaliteit, skill set en het juiste netwerk om een 
betekenisvolle toekomst te creëren in een groeiende digitale wereld.

° Governance

De  vzw Hangar K wordt gekenmerkt door 5 krachtlijnen die bepalend zijn voor de governance structuur van de 
vzw:

1. open partnership

2. partnership evolueert met de tijd

3. toegevoegde waarde partners

4. gedragen door partners via bijdragen

5. zelfbedruipend

° Lidmaatschap : De governance structuur biedt de mogelijkheid aan verschillende partijen om toe te treden 
afhankelijk van hun inbreng. Een groep A en groep B werkende leden, en voorbehouden aan rechtspersonen. 
Een  groep C werkend leden voorbehouden voor natuurlijke personen. 

De Leden:

 -De werkende leden cat A, waartoe de oprichtende rechtspersonen toe behoren, verbinden zich tot een 
jaarlijks lidgeld van minstens €50.000 en max. €150.000, zetelen in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur en kunnen maximum 10 leden omvatten. De stad Kortrijk is geen lidgeld verschuldigd, maar stelt wel 
de noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

-De werkende leden cat B, verbinden zich ook tot een jaarlijks lidgeld van minstens €25.000 en max. €49.999, 
zetelen in de algemene vergadering en de raad van bestuur, waar ze minder stemgewicht hebben dan 
categorie A. Volgende werkende leden cat B zijn reeds gekend: UGent en Vives.

- De werkende leden cat C zetelen enkel in de Algemene vergadering, zijn geen lidgeld verontschuldigd  en zijn 
voorbehouden voor natuurlijke personen.

- De toegetreden leden verbinden zich tot een jaarlijks lidgeld te bepalen door de raad van bestuur met een 
maximum van €24.999. Ze kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw, maar zetelen niet in de algemene 
vergadering of in de raad van bestuur.

° Elk bestuursniveau heeft zijn specifieke rol, met bijhorende top-down en bottum-up verantwoordelijkheden 
en samenkomst momenten: raad van bestuur, algemene vergadering, het comité.

 - De algemene vergadering  bestaat uit de werkende leden : de werkende leden cat A beschikken over een 
totaal van 6.000 stemmen (gelijk verdeeld over het aantal werkende leden cat A); de werkende leden cat B 

mailto:Startit@kbc
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beschikken over een totaal van max. 5.000 stemmen (gelijk verdeeld over het aantal leden cat B maar met een 
max. van 500 stemmen per individueel werkend lid B) en de werkende leden cat C beschikken elk over 1 stem. 
Verder staat in de statuten naast de samenstelling ook de werking, het beslissingsquorum, de volmachten, het 
aanwezigheidsquorum, de bevoegdheden van de Algemene vergadering.

- De raad van bestuur  telt tenminste 3 bestuurders, met een maximum van 10 bestuurders. Zolang het aantal 
bestuurders categorie A minder bedraagt dan 10  kunnen er ten belope van dit verschil, maar met een 
maximum van 4 bestuursmandaten ingevuld worden door kandidaten vooropgesteld door de werkende leden 
cat B., met uitzondering van onderwijsinstellingen. Verder staat in de statuten naast de samenstelling, de 
benoeming, de bevoegdheden, het aanwezigheidsquorum, de volmachten, het beslissingsquorum, de werking, 
de frequentie en de rapportage vermeld.Onderwijsinstellingen die behoren tot de Werkende Leden Cat. B 
kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van de onderwijsinstellingen Werkende Leden Cat. A en 
kunnen dus niet kandideren voor de Raad van Bestuur.

- De comités: de raad van bestuur is bevoegd om werkgroepen op te richten, die louter adviserend zijn. 

- Dagelijks bestuur -  de coördinator: in de statuten wordt bepaald hoe de coördinator wordt 
benoemd/ontslagen, zijn/haar bevoegdheden, zijn/haar beslissingsquorum, de rapportage aan de Raad van 
bestuur.

Ook wordt in de statuten de vertegenwoordiging naar derden gedefinieerd.

Verder zijn er conform vzw wetgeving artikelen m.b.t. de controle, boekhouding, ontbinding en taal.

 

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

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Op te treden als stichtend lid van de Hangar K vzw

Punt 2
De statuten van de Hangar K vzw in bijlage goed te keuren.

Punt 3
Als vertegenwoordiger namens de Stad in de Raad van Bestuur, Hangar K vzw,  af te vaardigen …

Punt 4
Als vertegenwoordiger namens de Stad in de Algemene Vergadering, Hangar K vzw, af te vaardigen …

Bijlagen
- Hangar K - oprichtingsaktefinaal.pdf
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OPRICHTINGSAKTE 

 

De oprichters: 

- De naamloze vennootschap De Cronos Groep, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, ingeschreven bij 
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0467.132.994, met vaste vertegenwoordiger Dirk 
Deroost 

- Startit@KBC waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 35; 
ingeschreven in het Rechstpersonen register Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 
0634.895.682, hier vertegenwoordigd door Lode Uytterschaut. 

- Hogeschool West-Vlaanderen, publiekrechtelijke hogeschool, met maatschappelijke zetel gelegen te 
Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk en met ondernemingsnummer 0259.366.716, met vaste 
vertegenwoordiger [●] 

- De naamloze vennootschap Barco , met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 
21, en met ondernemingsnummer Ondernemingsnummer BE 0473.191.041 Rechtspersonenregister 
Kortrijk  met vaste vertegenwoordiger Jan Dewitte, CEO Barco  

- De Stad Kortrijk, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Vincent Van Quickenborne en Geert Hillaert, 
respectievelijk burgemeester en stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid, in toepassing 
van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 9 oktober 
2017    

De Katholieke Universiteit te Leuven, met maatschappelijke zetel gelegen te Oude Markt 13, 3000 Leuven 
en met ondernemersnummer 0419.052.173, vertegenwoordigd door Piet Desmet, vicerector van KU 
Leuven, Campus Kulak Kortrijk. 

 

DATUM OPRICHTING: [●] 2017 

 

Besluiten hierbij een vereniging zonder winstoogmerk onder de naam Hangar K(hierna de  

“Vereniging”),  op te richten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen  

zonder winstoogmerk,  de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (de “V&S Wet”),  

waarvan de statuten als volgt luiden: 

 

 

S T A T U T E N 

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

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

Artikel 1 Rechtsvorm: 

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

als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 

verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en 

stichtingen ("V&S Wet"). 

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

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

 

Artikel 2: Naam 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Hangar K. 

Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam 
vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk of "vzw". 

 

Artikel 3: Zetel 

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

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

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

Staatsblad. 

 

Artikel 4: Doel  

De Vereniging streeft een doel van algemeen belang na. Het is een vereniging van (rechts)personen die kennis, 
activiteiten en middelen in gemeenschap brengen om zonder winstoogmerk een open eco systeem uit te 
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bouwen en dit om de braingain en de startersactiviteit in de regio Kortrijk te verhogen, de dynamiek van het 
economisch weefsel te versterken, talent aan te trekken, de aantrekkingskracht van de stad  Kortrijk en de regio 
Kortrijk te verhogen door het uitbouwen van een bruisende creatieve community van ondernemers door 
startende en groeiende ondernemingen in de brede regio te steunen, de innovatiecapaciteit te versterken, het 
ondernemerschap te stimuleren,  door het motiveren, begeleiden en opleiden van startende ondernemers met 
groeipotentieel binnen het domein van digitale technologieën. De focus ligt op innovatieve bruikbare, schaalbare 
en vermarktbare toepassingen van digitale technologie. Dit doel wordt nagestreefd door een open en 
complementair partnership van dienstverleners, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid die over 
de gepaste expertise beschikken.  

 

Beslissingen tot doelswijziging worden genomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van 

de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden in een hiertoe bijeengeroepen algemene vergadering. 
Stad Kortrijk beschikt in deze over een vetorecht. 

 

 

 

Artikel 5: Duur 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II: LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 6: Categorieën van Leden 

De Vereniging is samengesteld uit werkende leden zoals omschreven in artikel 7 (“Werkend Lid” of “Werkende 

Leden”) en toegetreden leden zoals omschreven in artikel 8 (“Toegetreden Lid” of “Toegetreden Leden”). De  

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

zowel op een Werkend Lid als een Toegetreden Lid. 

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

 

Artikel 7: Werkende Leden  

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

Leden Cat. A”), de Werkende Leden categorie B (“Werkend Lid Cat. B” of “Werkende 

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

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

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

De Oprichters- rechtspersonen zijn de initiële Werkende Leden Cat. A van de Vereniging. De Vereniging zal 
maximum 10 Werkende Leden Cat. A hebben. De Werkende Leden Cat. A,de Werkende Leden Cat. B en de 
Werkende Leden Cat. C hebben alle rechten zoals omschreven voor de Leden in de V&S Wet en in deze 
statuten.  

De Werkende Leden Cat. A verbinden zich tot een jaarlijks lidgeld (huurgelden buiten beschouwing) van 
minstens €50.000 en max €150.000 . Door lid te worden van de Vereniging verbinden de Werkende Leden Cat. 
A zich ertoe gedurende een termijn van minstens drie jaar minimaal het lidgeld te betalen dat overeenstemt  
met het minimum van €50.000 zoals hiervoor bepaald.  Stad Kortrijk is een niet betalend werkend lid categorie 
A, die haar lidgeld voldoet door de terbeschikkingstelling van noodzakelijke infrastructuur voor de 
verwezenlijking van het doel van de vereniging en zoals verder gespecifieerd in de betrokken overeenkomsten. 
De Werkende Leden Cat. B verbinden zich tot een jaarlijks lidgeld (huurgelden buiten beschouwing) van 
minstens €25.000 en maximum €49.999. 

De Werkende Leden Cat. C zijn geen lidgeld verschuldigd. 

De Vereniging dient te allen tijde ten minste 3 Werkende Leden te hebben. 

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

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

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

 

Artikel 8: Toegetreden Leden 

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

Toegetreden Leden betrekken in haar activiteiten. 

De Toegetreden Leden hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de Vereniging die door de 

Raad van Bestuur niet zijn voorbehouden aan de Werkende Leden. De Toegetreden Leden hebben de  

verplichting om hun statuut als Toegetreden Lid duidelijk te vermelden bij elke verwijzing naar hun lidmaatschap 
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van de Vereniging. Toegetreden Leden verbinden zich tot een nog door de raad van bestuur te bepalen jaarlijkse 
lidgeld (huurgelden buiten beschouwing) met een  maximum van  €24.999. 

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

voorzitter van de Raad van Bestuur een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden. 

Minstens twee keer per jaar zal de Raad van bestuur beslissen over de aanvaarding van een kandidaat als 
Toegetreden Lid. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van  

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

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

Toegetreden Leden hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 9: Uittreding 

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

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

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

Bestuur. Het  ontslag wordt slechts effectief op de eerstvolgende eerste januari.  

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

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

wordt. 

 

Artikel 10: Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap  

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

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

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

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

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

 

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

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

Vereniging worden gesloten bij beslissing van de Algemene Vergadering van de Vereniging, samengeroepen  

op verzoek van minstens 1/5 van de Werkende Leden of op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij voor de 

beslissing een 2/3de meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden 
vereist is. 

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

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

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

 

Artikel 11: Ledenregister 

De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de Vereniging een register bij met de Leden. Dit register vermeldt  

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

rechtsvorm, de zetel en de naam van de vertegenwoordiger. De Leden hebben de verplichting om een 

adreswijziging door te geven aan de Raad van Bestuur. 

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

ingeschreven door de Raad van Bestuur. 

De Werkende Leden hebben het recht om inzage in het Ledenregister te vragen, indien er in de Vereniging  

geen commissaris werd aangesteld. Zij richten hiervoor schriftelijk een vraag aan de Raad van Bestuur. 
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DEEL III – LIDGELDEN – RECHTEN VAN DE LEDEN 

 

Artikel 12: Lidgelden  

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het lidgeld vast dat de Leden aan de Vereniging moeten betalen .Enkel 
voor de Werkende Leden Cat A, kan een betaling in natura worden gelijkgesteld met een cash betaling. Om 
de waarde van de inbreng in natura te verantwoorden dient het betrokken Lid een nota in bij de Raad van 
Bestuur. Het komt aan de Raad van Bestuur toe om dit te valoriseren. De andere categorieën leden betalen 
hun lidgeld altijd  in cash. 

 

De Raad van Bestuur stelt de datum vast waarop het lidgeld uiterlijk betaald moet worden.  

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

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

geschieden op voorstel en onder toezicht van de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 13: Rechten en plichten van de Leden  

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

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

lidgeld. 

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

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

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

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

de belangen van de Vereniging  niet te schaden. 

Ieder Werkend Lid kan een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de Raad van Bestuur  richten om toegang  

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

commissaris werd aangesteld. 
 

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 14: Samenstelling en stemrechten  

De Algemene Vergadering bestaat uit alle Werkende Leden  

De Werkende Leden Cat. A beschikken over een totaal van 6.000 stemmen (gelijk te verdelen over het aantal 
Werkende Leden Cat. A. De Werkende Leden Cat. B beschikken over een totaal van maximum 5.000 stemmen 
(gelijk te verdelen over het aantal werkende leden categorie B maar met  een  maximum van 500 stemmen per 
individueel Werkend Lid Cat. B). De Werkende Leden Cat. C beschikken elk over 1 stem. 

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

of diegene die tegen gestemd hebben.  

 

Artikel 15: Bevoegdheden 

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

bezoldiging wordt toegekend; 
- Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval aan de commissarissen; 
- Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting; 
- Het aanvaarden van een Werkend Lid; 
- Het uitsluiten van Werkende en Toetredende Leden; 
- Het ontbinden van de Vereniging en iedere beslissing daaromtrent; 
- Het uitoefenen van de overige bevoegdheden in deze statuten verleend aan de Algemene 

Vergadering. 

 

Artikel 16: Vergaderingen  

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

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

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening van het voorbije 
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boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar goed en verleent ze kwijting aan de bestuurders en, in 

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

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

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt op initiatief van de voorzitter van de Raad van Bestuur 

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

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

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

Bijkomende bijeenkomsten in een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 

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

de Werkende Leden. 

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

Vergadering wordt minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering per 

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

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

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

nemen op de Algemene Vergadering. 

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

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

agenda. 

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

van de oproepingsformaliteiten niet te worden nagegaan. 

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

enig ander middel toegankelijk voor alle Werkende Leden (bijvoorbeeld Skype), welk de Werkende Leden 

toelaat te beraadslagen.  

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

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

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

alle Werkende Leden. 

 

Artikel 17: Volmachten  

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

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

volmacht. 

 

Artikel 18: Bureau  

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

Artikel 19: Quorum en stemming  

Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de V&S Wet, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen 

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

De wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging vereisen een uitdrukkelijke 

vermelding in de oproeping en een beraadslaging in een vergadering waarop ten minste twee derde van de 

Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er niet voldoende Werkende Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn kan een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen worden, met dezelfde agenda, 

die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna 

bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. De tweede vergadering 

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

Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de V&S Wet, kan de Algemene Vergadering geldig beslissen bij 

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

die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

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

ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Wanneer 

75/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



6 
 

de wijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij 

alleen worden aangenomen onder volgende cumulatieve voorwaarden: 1.met een meerderheid van vier vijfde 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden en 2.de instemming van de Stad 

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

van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. De uitsluiting van Werkende Leden vereist een 

meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. 

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

 

Artikel 20: Notulen  

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

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

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

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

inzage zal zijn van de Werkende Leden.  

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

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

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

ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. 

 

DEEL VI – RAAD VAN BESTUUR –– VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 21: Samenstelling Raad van Bestuur  

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie Bestuurders, al 

dan niet Leden van de Vereniging. Indien de Vereniging slechts drie Werkende Leden telt, dan zal de Raad 

van Bestuur uit twee personen bestaan. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het 

aantal personen dat Werkend Lid is van de Vereniging. 

De Raad van Bestuur zal maximaal tien bestuurders tellen die worden benoemd door de Algemene 

Vergadering. Elk Werkend Lid Cat. A is gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor de Raad van Bestuur 

waaruit één bestuurder per  Werkend Lid Cat. A zal worden benoemd (“Bestuurder Cat. A” of “Bestuurders 

Cat. A”). 

Zolang het aantal Bestuurders Cat. A minder bedraagt dan tien, kunnen er ten belope van dit verschil, maar 

met een maximum van vier,  en mits de bepalingen van de V&S-wet dit toelaten, bestuursmandaten opgevuld 

worden door kandidaten voorgesteld door Werkende Leden Cat. B, met uitzondering van 

onderwijsinstellingen, met dien verstande dat het aantal Bestuurders Cat. B steeds lager moet zijn dan het 

aantal Bestuurders Cat. A (de Resterende Bestuursmandaten). 

Indien het aantal Werkende Leden Cat. B gelijk is aan of kleiner is dan het aantal Resterende 

Bestuursmandaten en mits de bepalingen van de V&S-wet dit toelaten, heeft elk Werkend Lid Cat. B, met 

uitzondering van onderwijsinstellingen, het recht om kandidaten voor te stellen voor de Raad van Bestuur 

waaruit één bestuurder per Werkend Lid Cat. B zal worden benoemd. Indien het aantal Werkende Leden Cat. 

B groter is dan het aantal Resterende Bestuursmandaten, hebben de Werkende Leden Cat. B gezamenlijk het 

recht om kandidaten voor te stellen voor de Raad van Bestuur waaruit een aantal bestuurders zal worden 

benoemd gelijk aan het aantal Resterende Bestuursmandaten. Onderwijsinstellingen die behoren tot de 

Werkende Leden Cat. B kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van de onderwijsinstellingen 

Werkende Leden Cat. A en kunnen dus niet kandideren voor de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur verkiest onder haar de bestuurders  Cat. A een voorzitter en onder de bestuurders een 

ondervoorzitter die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en 

ter gelegenheid van hun verkiezing. De Raad van Bestuur verkiest ook een secretaris onder de bestuurders 

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

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

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

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

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

afwezigheid van een bestuurder (zonder vertegenwoordiging) kan ontslag tot gevolg hebben. Ieder lid van de 
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Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door een bericht per brief, fax, e-mail of andere elektronische 

informatiedrager, te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de voorzitter ontslag wenst te 

nemen, wordt het bericht gericht aan de ondervoorzitter. 

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

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

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

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

voorzien. 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

De Raad van Bestuur kan externe experten met een adviesrol (omtrent specifieke materies) uitnodigen. 

 

Artikel 22: Bevoegdheden  

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan en beschikt daarbij over de meest uitgebreide bevoegdheden om 

alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van 

de Vereniging, met uitzondering van die bevoegdheden welke overeenkomstig de statuten voorbehouden zijn 

aan een ander orgaan en met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S Wet de 

Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. Zonder daartoe enigszins beperkt te zijn is de Raad van Bestuur 

bevoegd voor:  

- Het goedkeuren van strategische samenwerkingen; 

- Het verwerven, ruilen of vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, alsmede het 
afsluiten of toestaan van huurcontracten, zelfs voor meer dan negen jaar, 

- het vaststellen van het jaarlijks door de Leden verschuldigde lidgelden; 

- het uitvoeren van de bankverrichtingen; 

- het voorbereiden en verzenden van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring door de 
Algemene Vergadering; 

- In voorkomend geval, het toezenden aan de Algemene Vergadering van het verslag van de 
commissaris met betrekking tot de jaarrekening; 

- Het vaststellen van de algemene strategie en het opstellen van het jaarlijks werkprogramma; het 
aannemen en wijzigen van een Huishoudelijk Reglement teneinde het behoorlijk functioneren en goed 
bestuur van de Vereniging te verzekeren; 

- het aanstellen en ontslaan, indien vereist, van een of meer personen belast met het dagelijks bestuur 
(coördinator of coördinatoren), het bepalen van zijn of haar statuut, vergoeding en 
verantwoordelijkheden en zijn of haar periodieke evaluatie; 

- de periodieke evaluatie van de coördinator; 

- het goedkeuren van investeringen die meer dan 10% afwijken van het voorgesteld financieel plan; 
zoals voorgesteld door de coördinator en aanvaard door de Raad van Bestuur. 

- het aanwerven en ontslaan van personeel; 

- het toelaten  van een Toegetreden Lid; 

- het uitoefenen van alle andere bevoegdheden uiteengezet in deze statuten. 

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

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

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

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

 

Artikel 23: Vergaderingen, beraadslaging en beslissing  

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, door twee (2) bestuurders gezamenlijk 

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

Ten minste jaarlijks wordt er ook een strategische vergadering gehouden.  
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De oproeping tot de vergadering dient minstens acht (8) kalenderdagen voor de vergadering te worden 

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

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

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

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

beslissingen te nemen op de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, 

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

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

de oproepingsbrief. De Raad van Bestuur kan beraadslagen en beslissen per video- of telefoonconferentie. 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van 

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

aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen worden, met dezelfde 

agenda, die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

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

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

vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan niet meer dan één van zijn collega’s 

vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid (meer stemmen voor dan tegen) 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de 

bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.  

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

kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de 

bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-

mail video-of telefoon-conferentie. 

Iedere bestuurder heeft één stem. 

Er worden notulen opgesteld door de secretaris, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en bewaard 

in een notulenregister.  

 

Artikel 24: Comités  

De Raad van Bestuur is bevoegd om werkgroepen (“Comités”) op te richten. Deze Comités hebben een louter 

adviserende functie naar de Raad van Bestuur toe. Ieder lid zal de kosten dragen verbonden aan de 

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

Comités. 

 

Artikel 25: Externe vertegenwoordiging  

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de Vereniging als college, dit wil zeggen door de 

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

De Vereniging wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door de gezamenlijke 

handtekening van (i) de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur die gezamenlijk handelen 

en  (ii) indien de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur verhinderd zijn, door de 

gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waaronder ten minste één Cat. A Bestuurder (iii) indien de 

voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur verhinderd zijn, door de aanwezige voorzitter of 

ondervoorzitter samen met een bestuurder. 

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de Vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van 

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

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

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

inzake lastgeving. 

 

Artikel 26: Bekendmakingsvereiste  

De benoeming van de Leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt 

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

een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de 
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personen die de Vereniging vertegenwoordigen, de Vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als 

college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Artikel 27: Aansprakelijkheid van de bestuurder  

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

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

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

aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. 

 

DEEL VII – DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 28: Coördinator - algemeen 

De Raad van Bestuur draagt haar bevoegdheid inzake daden van dagelijks bestuur over aan een operationeel 

directeur (“Coördinator”), aangesteld door de Raad van Bestuur. De duur waarvoor deze 

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

worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.  

De coördinator maakt geen deel uit van de Raad van Bestuur.  

Artikel 30: Bevoegdheden en externe vertegenwoordiging  

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

Vereniging. De Raad van Bestuur bepaalt de opdracht en de verantwoordelijkheid van de coördinator, die 

onder meer het volgende zullen omvatten: 

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

de Vereniging 

- Algemene leiding van de Vereniging 

- Het aligneren met de Leden 

- Opzetten en onderhouden van de relaties met derde partijen 

- Beheer van uitgaven en inkomsten 

- Organisatie marketing en evenementen 

- Het ten gepaste tijde bezorgen van relevante informatie aan de Raad van Bestuur 

- Uitgaven onder de EUR 20.000 die opgenomen zijn in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde 

financieel plan 

- Investeringen die minder dan 10% afwijken van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde financieel 

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

Investeringen die meer dan 10% afwijken van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde financieel plan 

vereisen een goedkeuring door de Raad van Bestuur. 

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

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

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

van de statuten  

 

DEEL VIII - CONTROLE 

Artikel 30: Controle  

Zolang de Vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de criteria vermeld in artikel 17, §5 V&S Wet niet 

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

Zodra de Vereniging de criteria overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening 

en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te 

benoemen door de Algemene Vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 
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DEEL IX – BOEKHOUDING - FINANCIERING 

Artikel 31: Boekhouding  

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

oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting. 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S Wet en de daarop 

toepasselijke uitvoeringsbesluiten.  

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening 

tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, § 6 V&S – Wet en de 

desbetreffende uitvoeringsbesluiten. 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting 

ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 

Artikel 32: Financiering  

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

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

met de wet.  

 

DEEL X – ONTBINDING - VEREFFENING 

Artikel 33: Ontbinding en vereffening  

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

ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5de  van alle Werkende Leden.  

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

een doelwijziging zoals bepaald in artikel 20 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de 

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

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

meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 

In het geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het 

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

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

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

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

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

bepaalde in artikel 23 en 26novies V&S wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent. 

DEEL XI – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 34: Adres voor kennisgeving  

Leden dienen de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van iedere adreswijziging of 

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

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

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

mail adres. 

 

Artikel 35: Officiële taal  

De officiële taal en de werktaal van de Vereniging is het Nederlands. 
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Artikel 36: Toepasselijk recht  

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

bepalingen van de van kracht zijnde V&S Wet, zoals gewijzigd, of, indien niet behandeld door de V&S Wet, 

door ieder andere bepaling van het vigerend Belgisch recht. 

 

 

B. O V E R G A N G S B E P A L I N G E N  

 

De algemene vergadering gehouden op heden heeft tot bestuurders benoemd: 

- [●] 

 

  

 

De bestuurders hebben aangesteld: 

- voorzitter: [●] 

- ondervoorzitter: [●] 

- secretaris: [●] 

 

Ledenlijst op datum van oprichting 

 

De werkende Leden Cat. A: 

- [●] 

 

De werkende Leden Cat. B: 

- [●] 

 

De toegetreden Leden: 

- [●] 

 
 

 

 

 

[●] [●] [●] 

Oprichter Oprichter Oprichter 

Hierbij vertegenwoordigd door  Hierbij vertegenwoordigd door  Hierbij vertegenwoordigd door  

[●]  [●] [●] 

 
[…] 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Machteld Claerhout

Beknopte samenvatting
 In de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk en de vzw Hangar K wordt 
omschreven op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt om de doelstellingen uit het 
Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De ambitie, de doelstelling, de criteria van beoordeling alsook de 
ondersteuning van de stad en de duurtijd van de overeenkomst zijn hierin opgenomen. In de 
gebruikersovereenkomst, onlosmakend verbonden met de samenwerkingsovereenkomst (periode en 
inhoudelijke doelstelling) wordt de infrastructuur gedefinieerd die ter beschikking wordt gesteld aan 
de vzw, de afspraken hieromtrent, de vergoeding die de vzw Hangar K vanaf jaar 4 moet betalen aan 
de stad.  

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

Met Hangar K krijgt het West-Vlaams ondernemerschap er een nieuwe voedingsbodem bij. Door het 
gebruik van innovatieve, bruikbare, schaalbare en vermarktbare toepassingen van digitale 
technologie, aangereikt door starters en groeibedrijven, in een open ecosysteem; richt Hanger K zich 
tot verschillende doelgroepen in de regio Kortrijk, West- Vlaanderen,  de Eurometropool Lille-Kortrijk-
Rijsel en erbuiten.

De samenwerkingsovereenkomst regelt de inhoudelijke focus, de gebruikersovereenkomst de 
infrastructuur die hiervoor te beschikking wordt gegeven.

Argumentatie
Samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst valt onder de beleidsdoelstelling 03 uit het strategische 
meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk:  Beleidsdoelstelling 03: ‘een stad die onderneemt 
en deelt’, met als actie 03.01:”we ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap”. De stad 
heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers 
sterker maken. De stad wil bedrijven, kantoren en ondernemerschap aantrekken met nadruk op 
innovatie en de verdere ontwikkeling van de creatieve maakeconomie ondersteunen.

Concreet vormt deze samenwerkingsovereenkomst de explicitering van actie 03.01.04: het verder 
stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en partners; de actie 03.01.06: het 
afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vise versa; de actie 
03.01.07: het opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren. 
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 Samen met de Hangar K vzw is de Stad Kortrijk ervan overtuigd dat door het samenbrengen van 
diverse partners in een open ecosysteem  voor pre-starters, starters en groeiende bedrijven, met als 
focus innovatieve toepassingen van technologie, er een nieuwe bruisende community zal ontstaan van 
(jonge) ondernemers die zal zorgen voor extra zuurstof in ons economisch weefsel in (Zuid) West 
Vlaanderen.

Daarnaast draagt deze samenwerkingsovereenkomst ook bij tot de beleidsdoelstellingen 02 en 05 van 
het strategisch meerjarenplan 2014- 2018.

Beleidsdoelstelling 02: ‘een stad die verjongt en vergroent’ : Actieplan 02.02: We bouwen verder 
aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Actie 02.020.01: Hoger onderwijs: ondersteunen 
en stimuleren van opleidingen en kennis-expertisecentra. o.a. door student-ondernemerschap, 
synergie met jonge starters....

Beleidsdoelstelling 05: ‘een aantrekkelijke woonomgeving’ : Actieplan 05.02: we realiseren een 
aantrekkelijke woonomgeving  Actie 05.02.02: realiseren van het stadsvernieuwingsproject Kortrijk 
Weide. De stad wil met Kortrijk Weide het momentum aangrijpen om het kernversterkend beleid 
verder uit te breiden. Door het voorzien op Kortrijk Weide van een concentratie van niet-residentiële 
functies (recreatie, innovatie, onderwijs, jeugd,..) wordt de binnenstad verder verrijkt met een 
levendige, multifunctioneel stadsdeel, waardoor de omliggende buurten en regio een nog 
aantrekkelijkere woon-en leefomgeving worden en zichtbaar. Hangar K vzw op Kortrijk Weide is het 
economisch hefboomproject voor de stad en de regio. Het is opgenomen als projectonderdeel 3 van 
het goedgekeurde stadsvernieuwingsproject Kortrijk Weide en kent nu zijn uitrol. Namelijk de 
realisatie van een incubator/accelerator voor geselecteerde start-ups en spinoffs rond digitale 
technologieën. De innovatieve hub wordt gecombineerd met het jongerencentrum Tranzit, dat 
uitgebreid wordt met trainingsruimte voor urban sports.

 

De gebruikersovereenkomst

De gebruikersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de Hangar K vzw regelt het gebruik, de 
afspraken en de exploitatie van de infrastructuur die door de stad in gebruik wordt gegeven aan de 
Hangar K vzw voor de periode identiek aan de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de 
partijen en waarmee de gebruikersovereenkomst onlosmakend verbonden is.

Het betreft in het bijzonder 8 beuken van de Loods op Kortrijk Weide. Deze mogen enkel gebruikt 
worden voor de uitrol van de werking van Hangar K vzw als open incubator/accelerator voor (pre)  
startersen groeiende ondernemeningen in combinatie met een compententie center cfr de SWO art 2.

Gedurende de eerste 3 jaar wordt de infrastructuur kosteloos ter beschikking gesteld, in jaar 4 is een 
vergoeding verschuldigd van €50.000 en in jaar 5 een vergoeding van €75.000 en vanaf jaar 6 een 
vergoeding van €100.000 jaarlijks te indexeren.

De vzw staat op eigen kosten in voor de inrichting van de betreffende infrastructuur, die bij 
beëindigen van het gebruik eigendom wordt van de stad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie



84/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Toelage wordt voorzien bij BW1 2017 op budgetsleutel GBB-CBB 0590-00 6493000 : €120.000  (onder 
voorbehoud van goedkeuring GR)

Voor 2018 een toelage voorzien van €100.000 en voor 2019 een toelage voorzien van €50.000 (onder 
voorbehoud van goedkeuring MJB GR)

Vanaf 2020 betaalt Hangar K vzw een vergoeding aan de stad Kortrijk van €50.000; in 2021 bedraagt 
de vergoeding €75.000 en vanaf 2022 bedraagt de vergoeding €100.000 index (cpi)gebonden.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. | 
Verder stimuleren en  ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst 2017 – 2024 tussen de stad Kortrijk en de Hangar K vzw goed 
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
De gebruikersovereenkomst 2017- 2024 tussen de stad Kortrijk en de Hangar K vzw goed keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- samenwerkingsovereenkomst Stad Kortrijk - Hangar K vzw.pdf
- gebruiksovereenkomst_Stad Kortrijk - Hangar K vzw.pdf
- overzichtsplan Kortrijk Weide 1.pdf
- detailplan loods 1.pdf
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Werk, Economie, Leren en Toerisme
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organisator Wijkwerken voor de regio - 
Goedkeuren
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
Op 17/07/2017 gaf het CBS de goedkeuring, na akte te nemen van de conclusies van een verkennend 
onderzoek van W13/VDAB/Resoc, om Wijkwerken als het Vlaamse alternatief voor de opvolger van 
PWA op Zuid-West-Vlaamse schaal te organiseren.

Het CBS : 

 stelde een gericht schrijven op betreffende punten die voor Kortrijk essentieel zijn binnen een 
regionale aanpak t.a.v. W13 en VDAB;

 vaardigde schepen Scherpereel af om de punten die essentieel zijn voor Kortrijk binnen de 
regionale aanpak en het standpunt toe te lichten op het regionaal overleg van 14/09/2017 in 
Leiedal

Op het overleg van 14/09, waarvan verslag in bijlage, werd tegemoetkomen aan de essentiële punten 
en standpunt voor/van Stad Kortrijk .

 Deze nota heeft tot doel W13 aan te stellen om Wijkwerken te organiseren.

 

 

Beschrijving
Aanleiding en context
6e staathervorming algemeen:

 28 april 2017 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het voorontwerp van decreet 
betreffende Wijkwerken in het kader van de 6e staatshervorming

 13 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp definitief goed
 1 juli 2017 werd het ontwerpdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement
 Doelstelling is om per 01/01/2018 Wijkwerken op te starten

Zuid-West-Vlaanderen :

 W13 vroeg en kreeg op het burgemeestersoverleg van 12 mei 2017 het mandaat om te 
onderzoeken of een regionale samenwerking (Zuid-West-Vlaanderen) mogelijk is voor de 
organisatie van Wijkwerken. Samen met de VDAB en RESOC werd dit voorstel uitgewerkt. Dit 
voorstel moet elk bestuur de kans geven een standpunt in te nemen. 

 Op 14 september 2017 vond een regionaal overleg plaats in Leiedal. Op dat overleg, waarvan 
verslag in bijlage, werd tegemoetkomen aan de essentiële punten en standpunt voor/van Stad 
Kortrijk .

Argumentatie
Argumentatie
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Door de verschuiving van bepaalde bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid binnen de 6e 
staatshervorming komt het PWA dossier van het federale naar het Vlaamse niveau. Vlaanderen heeft 
met Wijkwerken een alternatief uitgewerkt dat na goedkeuring van het voorontwerp op 28/04/17 
de verschillende fases van besluitvorming heeft doorlopen en finaal op 01/07/2017 werd goedgekeurd 
door het Vlaamse Parlement.  Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen kreeg W13/VDAB/Resoc op 
12/05/2017 het mandaat om uit te zoeken welke de meest aangewezen piste is om Wijkwerken te 
organiseren vanaf 01/01/2018. Het voorliggende voorstel hebben zij aan alle gemeenten/steden 
binnen Zuid-West-Vlaanderen bezorgd om dan per 27/09/17 een beslissing te nemen voor de regio op 
basis van de beslissing per gemeente/stadsbestuur. 

Inhoud: 

Een aantal zaken veranderen wezenlijk niet. Er is een limitatieve lijst van activiteiten die de wijkwerker 
zal mogen uitvoeren. Vermoedelijk maar nog te bevestigen zal deze lijst van taken overgenomen 
worden van de regeling in PWA (kleinschalig tuinonderhoud, klusjes,huishoudelijke taken, 
verzorgende taken) die lokaal verankerd- niet marktverstorend - maatschappelijk relevant - tastbare 
taken moet betreffen.  Het aantal uren dat een wijkwerker kan werken blijft ook beperkt maar 
verhoogt wel van 45 uren naar 60 uren per maand.

Grote verandering betreft :

 de intentie om doorstroom te realiseren naar de (reguliere) arbeidsmarkt binnen een periode 
van maximaal 1 jaar;

 de persoon die kan instappen in wijkwerken wordt bepaald door VDAB (op basis van een 
screening en niet langer op basis van een periode werkloosheid in verhouding tot de leeftijd), 
door OCMW (eveneens screening) en vanuit de groep huidige PWAmedewerkers; 

 de organisator van Wijkwerken is niet langer het PWA-agentschap. Elke organisator moet 
meer dan 60.000 inwoners hebben en kan dus in sommige gevallen een gemeente/stad zijn 
maar ook een samenwerking tussen steden & OCMW's. Bij voorkeur inhoudelijk en gezien de 
snelle doorstart, vertrekt men liefst van bestaande organen/samenwerkingen/expertise.

 Er wordt 1 VTE beschikbaar gesteld per 60.000 inwoners uit een pool van medewerkers VDAB
 De verzekering van de wijkwerker is eveneens ten laste van VDAB 
 De gebruiker betaalt 5,95 tot 7,45€ per cheque waarvan de wijkwerker 4,1€ ontvangt
 er is dus een variabele inkomst per cheque afhankelijk van het betaalde bedrag (1,15-

2,65€/wijkwerkuur).

De huidige populatie PWA-ers wordt in functie van de overgang gescreend door VDAB. Voor zij die 
geacht worden door te kunnen stromen naar het reguliere worden stappen gezet. Zij die geacht 
worden daar niet toe in staat te zijn, kunnen aanblijven op de plaats waar ze op heden zitten tot hun 
pensioen binnen het statuut wijkwerker (geen doorstroom noodzakelijk). 

Organisatie?

W13/VDAB/Resoc concluderen :

 dat wijkwerken niet kan losgezien worden van het huidige arbeidsmarktbeleid waar 
doorstroom van werkzoekenden specifiek kwetsbare groepen ifv de arbeidskrapte essentieel 
is. Wijkwerken moet ingevuld worden als activerende opstap in een proces richting 
arbeidsmarkt;

 daartoe is lokale benadering van de werkzoekende, lokale afstemming met het plaatselijk 
activeringsbeleid, lokale aanwezigheid noodzakelijk; 

 door de nadruk op doorstroom en een doelgroep met nood aan werkvloerbegeleiding is inzet 
daarop essentieel, het volstaat niet langer om gebruiker en potentiële wijkwerker in contact te 
brengen want reguliere arbeidsmarkt is de finaliteit;
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 elke werkzoekende moet aan bod komen of hij nu leefloon/werkloosheidsuitkeringen 
ontvangt of vrije werkzoekende is;

 afstemming met Lokale Diensten Economie is noodzakelijk gezien de vooropgestelde taken, 
geen overlap organiseren;

 schaalvergroting betekent een grotere continuïteit, specialisering in domeinen, kans op 
grotere matching profiel gebruiker en activiteiten.  

 

Kortrijk?

Op basis van het opgestelde rapport waarbij de stad Kortrijk betrokken geweest is, kan het voorstel 
om regionaal samen te werken op Zuid-West-Vlaams niveau gevolgd worden, mits :

 maximale lokale verankering, vertegenwoordiging in de raad van bestuur of stuurgroep die 
afhankelijk van de te kiezen juridische structuur sowieso zal worden opgericht, bij 
voorkeur in verhouding met het aantal inwoners die Kortrijk heeft t.o.v. de regionale groep;

 maximale inzet op werkvloerbegeleiders gezien de verwachtingen en de samenstelling 
naar/van de doelgroep;

 het zo snel mogelijk krijgen van zicht op wie in het systeem kan aanblijven na screening en 
wie moet doorstromen naar het reguliere;

 het zo snel mogelijk krijgen van zicht op de taken die de wijkwerker mag opnemen en 
voldoende inschikkelijkheid om zoals in het vorig systeem afwijkingen mbt deze taken toe te 
staan met als voorbeeld de dames werkzaam binnen protocol. Binnen PWA is dit een afwijking 
die is toegestaan en die mits het niet toegestaan wordt in het nieuw systeem de stad 
confronteert met een logisitiek en financieel probleem. De lijst van die taken is ook 
noodzakelijk om potentiële overlap met sociale en lokale diensteneconomie te analyseren en 
op te vangen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Besluit
Punt 1
verklaart zich akkoord met het voorstel om in het kader van wijk-werken samen te werken en 
bevestigt in dat kader de aansluiting bij de OCMW-vereniging W13 (Titel VIII, hoofdstuk 1 van het 
decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in 
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.

Punt 2
verklaart zich akkoord om de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen aan de OCMW-
Vereniging W13 (Titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie 
van OCMW) met de maatschappelijke zetel in President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
 

Punt 3
gaat akkoord met de volgende noodzakelijke statutenwijziging om bovenvermelde te realiseren:
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Toevoeging in art.3 van de statuten van W13:J) Optreden als organisator wijk-werken  
overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 2017 voor die deelgenoten die de opdracht wijk-
werken toekennen aan W13.

Bijlagen
- Aanpak wijk_nota_definitief.pdf

Kelly Detavernier

Kernadministratie
13 2017_GR_00251 Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2017 en 

budget 2018
13 - 2017_GR_00251 - Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2017 en budget 2018

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad neemt - in toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet - akte van de 
budgetwijziging 2017 en het budget 2018 zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

Beschrijving
Aanleiding en context
In toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet neemt de gemeenteraad akte van de 
budgetwijzigingen 2017 en de budgetten 2018 zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

De basis voor de aktename van de budgetwjizigingen 2017 en budgetten 2018 is het meerjarenplan 
Kerkfabrieken 2014-2019 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2013. Indien de 
aangevraagde budgetten passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan volstaat een aktename door 
de gemeenteraad.

De procedure voor de opmaak van de budgetten werd door de kerkfabrieken en de stad strikt 
opgevolgd in een goede samenwerking en op 18 september 2017 werden de stukken door de centrale 
kerkbesturen gecoördineerd ingediend. De aktename door de gemeenteraad wordt gevraagd binnen 
de 50 dagen na indiening, in concreto uiterlijk 6 november 2017.

Argumentatie
Volgende kerkfabrieken hebben een budgetwijziging 2017 ingediend:
- Kerkfabriek OLVrouw
- Kerkfabriek St.Jan Baptist
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Amandus

Deze ingediende budgetwijzigingen passen binnen het goedgekeurde MJP van 18 november 2013. Het 
betreft technische verschuivingen binnen de exploitatie en wegwerken van investeringstekorten.
De totale werkingstoelage voor 2017 blijft ongewijzigd op 1.371.584 euro.

Uit de ingediende budgetten 2018 blijkt dat ze passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan. In de 
gemeenteraad van 18 november 2013 werd een geplafonneerd bedrag vastgesteld van de uit te 
betalen werkingstoelagen, namelijk 1.472.873,89 euro.

De aangevraagde werkingstoelagen bedragen in 2018 in totaliteit 1.245.870 euro:
St Maarten: 113.714,54 euro
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OLVrouw: 163.453,26 euro
Sint Rochus: 90.000 euro
Sint Elooi: 77.888,66 euro
Sint Jan Baptist: 66.423,19 euro
Sint Elisabeth: 100.591,33 euro
Heilige Damiaanparochie: 56.400 euro
Sint Pius X: 74.711,24 euro
Sint Godelieve: 62.818,78 euro
Sint Audomarus: 64.053,71 euro
Sint Eutropius: 42.156,82 euro
Sint Antonius: 57.869,00 euro
Sint Laurentius: 25.288,65 euro
Sint Cornelius: 27.176,30 euro
Sint Amandus: 29.492,74 euro
Sint Brixius: 129.085,79 euro
Sint Katharina: 36.354,57 euro
Protestantse Kerk: 28.391,02 euro

Alle ingediende budgetwijzigingen 2017, budgetten 2018 en het overzicht van de aangevraagde 
werkingstoelagen 2018 vindt u als bijlage.

De werkingstoelage is in 2018 9 % gedaald tov 2017, namelijk van 1.371.584 euro naar 1.245.870 
euro en ze blijven 15 % onder het geplafonneerde bedrag van 1.472.874 euro.

Juridische grond
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten incl wijziging van decreet 6 juli 2002.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2017/GBB-CBS/0790-00/6494000/IE-GEEN

1.246.920 euro

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de budgetwijzigingen 2017 van:
- Kerkfabriek OLVrouw
- Kerkfabriek Sint Jan Baptist
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Amandus 

met een onveranderd bedrag van 1.371.584 euro werkingstoelagen in totaliteit.

Punt 2
akte te nemen van de budgetten 2018 van:
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- Kerkfabriek St Maarten
- Kerkfabriek OLvrouw
- Kerkfabriek St Rochus
- Kerkfabriek St Elooi
- Kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek St Elisabeth
- Kerkfabriek H. Damiaanparochie
- Kerkfabriek St Pius X
- Kerkfabriek St Godelieve
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Eutropius
- Kerkfabriek St Antionius Abt
- Kerkfabriek St Laurentius
- Kerkfabriek St Cornelius
- Kerkfabriek St Amandus
- Kerkfabriek St Brixius
- Kerkfabriek St Katharina
- Kerkfabriek Protestantse Kerk

 

Punt 3
de uit te betalen werkingstoelage 2018 vast te stellen op 1.245.869,60 euro:

Exploitatietoelage 2017 Kerkfabrieken
 Toelage 2017
Kortrijk Stad  
Sint-Maarten € 113.714,54
O.L. Vrouw € 163.453,26
Sint-Rochus €   90.000,00 
Sint-Elooi €   77.888,66 
Sint-Jan-Baptist €   66.423,19 
Sint-Elisabeth € 100.591,33  
H. Damiaanparochie €   56.400,00 
Sint-Pius X €   74.711,24 
Totaal Stad € 743,182,22 
Kortrijk Rand  
Sint-Godelieve €   62.818,78 
Sint-Audomarus 92% €   64.053,71 
Sint-Eutropius €   42.156,82 
Sint-Antonius Abt €   57.869,00 
Sint-Laurentius €   25.288,65 
Sint-Cornelius €   27.176,30 
Sint-Amandus €   29.492,74
Sint-Brixius € 129.085,79 
Totaal Rand € 437.941,79 
Sint-Katharina 56,84% €   36.354,57 
Totaal Kuurne €   36.354,57 
Protestantse kerk €   28.391,02 
Totaal protestanten €   28.391,02 
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TOTAAL € 1.245.869,60
Plafond MJP € 1.472.873,89

Bijlagen
- Budget 2018 st maarten.pdf
- beleidsnota st maarten.pdf
- Budget 2018 olvrouw.pdf
- Beleidsnota olvrouw .pdf
- Budget 2018 st rochus.pdf
- beleidsnota st rochus.pdf
- Budget  2018 st elooi.pdf
- Beleidsnota st elooi.pdf
- Budget 2018 st jan.pdf
- Budget 2018 st elisabeth.pdf
- beleidsnota st elisabeth.pdf
- Budget 2018 damiaan.pdf
- Beleidsnota damiaan.pdf
- Budget 2018 pius.pdf
- beleidsnota pius.pdf
- Aflossingstabellen olvrouw.pdf
- Leningslasten olvrouw.pdf
- Budgetwijziging 2017 olvrouw.pdf
- Budgetwijziging 2017 st jan.pdf
- bijlage Kerkfabrieken toelage 2018.pdf
- Budget 2018 st katharina.pdf
- Beleidsnota st katharina.pdf
- Bijlage st katharina.pdf
- Budget 2018 st audomarus.pdf
- BELEIDSNOTA  St AUDOMARUS.pdf
- Budget 2018 st eutropius.pdf
- Budget 2018 st antonius.pdf
- Beleidsnota st antonius.pdf
- Budget 2018 sint laurentius.pdf
- Beleidsnota st laurentius.pdf
- Budget 2018 amandus.pdf
- BELEIDSNOTA st amandus.pdf
- Budget 2018 protestantse kerk.pdf
- BUDGET 2018 st cornelius.pdf
- Budget 2018 st godelieve.pdf
- beleidsnota st godelieve.pdf
- bijlage st godelieve.pdf
- Budget 2018 st brixius.pdf
- Bijlage 1 st brixius.pdf
- Bijlage 2 st brixius.pdf
- Bijlage 3 st brixius.pdf
- Bijlage 4 st brixius.pdf
- Budgetwijziging 2017 st audomarus.pdf
- BELEIDSNOTA BUDGETWIJZIGING  2017   ST audomarus.pdf
- Budgetwijziging 2017 st amandus.pdf
- BELEIDSNOTA BIJ BUDGETWIJZIGING 2017 st amandus.pdf
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14 2017_GR_00253 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

14 - 2017_GR_00253 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld de financiële reglementen Parko op te heffen en opnieuw vast te stellen. Dit 
naar aanleiding van een aantal nieuwe exploitaties, m.n. P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide en 
buurtparking P Magdalena. Daarnaast worden ook bepalingen voorgesteld om de administratieve last 
te verlagen.
Daaraan wordt ook een gebruikersreglement gekoppeld.

Het komt aan de gemeenteraad toe de financiële reglementen en gebruikersreglementen vast te 
stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Ten opzichte van de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 13 februari 2017 punt 11, komen de tarieven van P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide en 
buurtparking P Magdalena erbij. Parko wenst eveneens de administratieve last te verminderen door 
langlopende formules aan te moedigen (jaarabonnementen).

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen, alsook het daaraan gekoppelde gebruikersreglement.

 

Argumentatie
In het najaar starten een aantal nieuwe exploitaties, P Kortrijk Weide en P K in Kortrijk. Enige tijd later start 
eveneens de buurtparking Magdalena op de site Kortrijk Weide. De nodige financiële en 
gebruikersreglementen dienen hiervoor opgemaakt en goedgekeurd.

P Kortrijk Weide en buurtparking Magdalena

De site Kortrijk Weide is nog in ontwikkeling, P Station is nog in aanbouw. In afwachting van de realisatie van 
het zwembad en van parking P Station stelt Parko voor P Kortrijk Weide een tussentijdse tariefstructuur voor 
conform de bestaande tarieven. Parko opteert om tijdens de opstartperiode van de site voor P Kortrijk Weide 
de bestaande tarieven cfr. P Veemarkt, P Schouwburg, P Budabrug, P Houtmarkt en P K in Kortrijk te laten 
gelden. Zo ook om voor buurtparking Magdalena voorlopig de bestaande tarieven van de buurtparkings te 
laten gelden. Bij de realisatie van het zwembad en/of P Station zullen de tarieven wellicht worden aangepast.

P K In Kortrijk

Parko stelt voor om P K in Kortrijk als centrumparking te exploiteren conform de geldende modaliteiten in de 
andere parkings. D.m.v. een nieuw tarief specifiek voor de abonnementen geldig op zaterdag wenst Parko 
langparkeerders aan te moedigen in P Veemarkt te parkeren i.p.v. in P K in Kortrijk. Een minprijs van 10% op de 
bestaande abonnementsprijs van P Veemarkt, P Budabrug, P Houtmarkt, P Haven en P Broeltorens wordt 
hiervoor gehanteerd.

Algemeen
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Parko wenst de administratieve last te verminderen door langlopende formules aan te moedigen 
(jaarabonnementen). Parko wenst tegemoet te komen aan de grote vraag naar een nieuw type van 
abonnementen 6dagen/7 geldig. Nu is er enkel de keuzemogelijkheid 5 dagen/7 of 7dagen/7.

Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven en gebruiksvoorwaarden vast te stellen.

Ten einde steeds te kunnen beschikken over gecoördineerde reglementen worden de volledige 
reglementen opgeheven en opnieuw vastgesteld.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven en 
tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB factureert en int de 
verschuldigde tarieven op basis van financiële reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en de beheersovereenkomst komt het aan de 
gemeenteraad toe om deze financiële reglementen vast te stellen.

Besluit
Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 oktober 2017 als volgt vast te stellen:

1. Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2. Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en 
exploitatie leidingen-netwerk
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* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone
Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3. Regularisatievergunning

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 15,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

4. P+R Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P+R Expo" dienen, voor onderstaand specifiek 
gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket" 
aangemaakt                                                  15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven gebruikersreglement)                                         
                       62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van Parko                                 
                 op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en 
vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van de op 
het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het verschuldigde 
bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

5. Andere afgesloten parkings

5.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk en P Kortrijk Weide of een 
buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat en P Dam, P Koning 
Albertstraat, P Magdalena dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens de onderstaande 
tarieflijsten (incl. btw): 
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5.1.1. Parkeertickets 

5.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P Schouwburg

  

 P K in Kortrijk en
P Kortrijk Weide

P Haven P Broeltorens 

Max 30 min Gratis Gratis  Gratis
Max 1 u Gratis Gratis  Gratis
Max 2 u € 2,00 € 1,50 € 2,00 
Max 3u € 4,50 € 2,00 € 3,00
Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50 € 4,00 

5.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P  Schouwburg

P Broeltorens

 P K in Kortrijk en 
P Kortrijk Weide

P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis
Max 1 u Gratis Gratis
Max 2 u € 1,00 € 1,00
Max 3u € 2,50 € 1,50
Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor validatie van het 
parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

5.1.2 Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven in alle parkings met parkeertickets.

5.1.3 Reductietoestel (incl. btw) - in alle parkings met tickets

Huurprijs per drie maanden                                 30,- EUR
Borgstelling                                                         50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

5.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW) - in alle parkings zonder tickets
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Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.

5.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens
 P Veemarkt P+R Expo
 P Houtmarkt P Haven 
 P Budabrug Buurtparkings *
 P K in Kortrijk en   P 

Kortrijk Weide
 

1 maand € 40,00 € 30,00
6 maand € 220,00 € 160,00
1 jaar € 400,00 € 300,00

1e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

niet van toepassing € 20,00 

1 maand € 50,00 € 40,00
6 maand € 280,00 € 220,00
1 jaar € 550,00 € 400,00

2e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

 niet van toepassing € 28,00 

* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Koning Albertstraat, Dam, Nieuwstraat, St-
Denijsestraat, Magdalena.

5.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen per maand
incl. BTW
verkrijgbaar voor 1, 6, 12 
mnd

P Schouwburg
P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P K in Kortrijk
P Kortrijk Weide

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk

5xdag (ma-vr 
tss 8u en 19u59)

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

6xdag (ma-zat 
tss 8u en 19u59)

€ 80,00 € 45,00 € 50,00 € 85,00

7xdag (ma-zo 
tss 8u en 19u59)

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

5x24 (ma-vr 24u op 24u) € 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00
6x24 (ma-zat 24u op 
24u)

€ 90,00 € 55,00 € 60,00 € 95,00

7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00
Prijzen per jaar 
incl. BTW
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1x24 (1d/week 24u op 
24u)

€ 240,00 € 180,00 n.v.t. n.v.t.

2x24 (2d/week 24u op 
24u)

€ 420,00 € 300,00 n.v.t. n.v.t.

3X24 (3d/week 24u op 
24u)

€ 600,00 € 360,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" 5xdag, 6xdag en 7xdag verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug, P Kortrijk Weide en P K in 
Kortrijk tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R Expo daarentegen 24u op 24.

Bestaande abonnees van P K in Kortrijk op datum van 01/10/17 welke een dag-abonnement (07-19u 
of 24/24) hebben, geldig op zaterdag (formule 6/7 of 7/7), worden gestimuleerd te parkeren op een 
andere parking (met name P Veemarkt, P Budabrug, P Houtmarkt, P Broeltorens, P Haven) van 
Parko.  Deze stimulans bestaat uit een prijsvermindering van 10% op de maandprijs incl. btw van de 
gewenste abonnementsformule (indien de gewenste abonnementsformule ook op zaterdag geldig is) 
in de eerder vermelde andere parking.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat
P Dam

P Koning Albertstraat
P Magdalena

P St-Amand
P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

5xdag (ma-vr tss 8u en 19u59) € 40,00 n.v.t.
7xdag (ma-zo tss 8u en 19u59) € 50,00 n.v.t.
7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 60,00 € 60,00
Type 6
tss ma-vrij 18u en 8u en zat/zon 
24u/24u 

n.v.t. n.v.t. 

Op persoonsabonnementen wordt een korting berekend van 10% op de maandprijs incl. btw, indien 
de abonnementsduur 6 of 12 maand bedraagt. 
Deze korting wordt toegekend bij ondertekening van een domiciliëringsopdracht voor de betrokken 
periode.

5.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

5.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

5.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

5.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

5.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u
Daaropvolgende uren € 15,00/24u

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

5.2.1. voor de parkeertickets:
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Vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden, en dient 
onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de parkeergarage verlaat, betaald 
te worden door gebruik te maken van de in de parkeergarage opgestelde betaalautomaten of aan het 
met de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques.

5.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

5.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling 
binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en 
persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen 
onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een dagticket aan de betaalautomaat.

5.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

5.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

6. Gesloten fietsenstallingen

6.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen type fietstrommel of fietskluis, 
dienen hiervoor huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

6.1.1. Huurtarief

  

prijzen per 
fiets Fietskluis Fietstrommel P Budabrug – 

P K in Kortrijk

incl. BTW plaats voor 
1 fiets Gezinstarief plaats voor 

1 fiets Gezinstarief plaats voor 
1 fiets Gezinstarief

  plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

Per 3 maand € 18 € 55 € 15 € 45 € 30 € 90
Per jaar € 50 € 150 € 40 € 120 € 60 € 180

 

6.1.2. Waarborg

Bij het overhandigen van de sleutel voor de stalling wordt de huurder een waarborg gevraagd van € 
30.

6.1.3. Sleutel (fietstrommel/-kluis) of abonnementskaart

Waarborg sleutel : € 30
Bij verlies van de sleutel wordt de huurder eveneens € 30 aangerekend voor het aanmaken van een 
nieuwe sleutel.
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Aankoop abonnementskaart : € 15
Bij verlies of beschadiging, dient een nieuwe abonnementskaart aangekocht te worden twv € 15.

 

6.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart of sleutel, verlengen gebeurt via facturatie. Niet 
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken 
abonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk.

 

6.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

 

7. Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. Deze fietstassen kosten 
€ 35/stuk incl. BTW.

Punt 2
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de verschuldigde 
parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking van 
onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen — zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 

Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 

Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen, die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 13 februari 2017 punt 11 opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 5
Het gebruikersreglement met ingang van 1 oktober 2017 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage. 
Dit reglement vervangt het vorige reglement.

Bijlagen
- Parko verslag RvB 19 sept 2017.pdf
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- Punt 4. - P Kortrijk Weide buurparking Magdalena en P K in Kortrijk.  Gebruikers- en Financ 
Reglement.  Goedkeuren.docx

- Punt 4. - Bijlage 1 Beslissing dirco 20150825 omtrent tarieven P Appel.pdf
- Reglement voor de gebruikers van de parkings.pdf
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Reglement voor de gebruikers van de parkings 

Artikel 1: 

2.1. Parko agb stelt parkeerplaatsen ter beschikking op de terreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P 

Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand, P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P 

Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena en P Kortrijk Weide voor alle gemotoriseerde voertuigen in het 

bezit van een abonnement. 

2.2. Het betreden van de terreinen op P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijse-

straat, P Sint-Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven en P K. Albertstraat heeft tot gevolg dat het “reglement voor 

de gebruikers van de parkeerlocatie P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-De-

nijsestraat, P Sint-Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, 

P K in Kortrijk, P Magdalena en P Kortrijk Weide zonder voorbehoud wordt aanvaard. 

 

Artikel 2: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid als bewaarder. Er ontstaat dus geen bewaarplicht in hoofde van Parko agb. 
Evenmin is Parko agb aansprakelijk voor daden van derden. 
 

Artikel 3: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, van welke aard of oorzaak ook, zoals daar zijn: 
ongevallen, diefstal of beschadiging, die binnen de bewegenis en de parkeerzone zouden kunnen voorkomen. De op-
somming is niet beperkend. 
 

Artikel 4: 
Parko agb exploiteert de terreinen via het verlenen van bewoners- en persoonsabonnementen.  

4.1 Het persoonsabonnement is een persoonsgebonden kaart welke verlengbaar is door betaling van de factuur. De 
kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de toegangen (geen gebruik betaalautomaat nodig). Met dit abonnement kan men 
gedurende de geldigheidsperiode herhaalde malen in- en uitrijden. 

4.2. Het bewonersabonnement is een persoonsabonnement welke onder de algemene voorwaarden van de bewoners-
kaarten “residentieel parkeren” (MB 09/01/07) uitgereikt wordt aan bewoners uit: 
 
Voor P+R Expo: de Doorniksesteenweg tussen de brug over de E17 en de Pres. Kennedylaan.  
 
Voor P Broeltorens: Dam, Damkaai, Ijzerkaai, Burg. Tayaertstraat, Broelkaai, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, 
Trompetstraat, Budastraat, Schuddevisstraat, Diksmuidekaai. 
 
Voor P Veemarkt: Baggaertshof, Groeningebeluik, Groeningelaan, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der 
Vlamingenstraat, Kleine St.-Jansstraat, Koeiekop, Lange Brugstraat, Langemeersstraat, Leeuw van Vlaanderenlaan, 
Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan (tussen Nieuwstr. en Zweve-
gemsestr.), St.-Janshof, St.-Janslaan, St.-Jansstraat, St.-Niklaasstraat, Steenpoort, Stompaertshoek, Twaalfapostelen-
straat, Veemarkt, Veldstraat, Vlamingenstraat, Voorstraat, Wandelingstraat, Wijngaardstraat (tussen Nieuwstr. en.Zweve-
gemsestr.), Zwevegemsestraat (tussen Veemarkt en Spoorweglaan). 
 
Voor P Schouwburg : Begijnhofstr. (tussen Gr. Markt en Kapittelstr.), Burg. Reynaertstr, Casinoplein, Doornikselaan, 
Doorniksestr., Graanmarkt, Grijze Zustersstraat, Grote Markt, Hagedissenstr., Hazelaarstr., Havermarkt, J. Palfijnstr., J. 
Persijnstr., J. Vandaleplein, K. Albertstr., Kapittelstr., Korte Steenstraat, Lange Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Min. Tac-
klaan (tussen N50 en Bloemistenstr.), Nieuwstraat, Oude Vestingsstr., Rijselsestr. (tussen Grote Markt en J. Persijnstr.), 
Schouwburgplein, Spoorweglaan (tussen St.-Jorisstr. en Nieuwstr.), Stationsplein, Stationsstr., St. Jorisstr., St. Maartens-
kerkhof, St. Maartenskerkstr.,  Tolstr., Tuinstraat, Vlasmarkt, Waterpoort, Wijngaardsr (tussen Vlasmarkt en Nieuwstr.), 
Zakske 
 

Voor P Kasteelstraat: Louis Verweestraat, President Rooseveltplein, Oude Kasteelstraat, Kasteelstraat, Belfaststraat en 
Heilige-Geeststraat. 

Voor P Sint-Amand: Diksmuidekaai, Collegestraat, Sint-Amandslaan, Sint-Amandsplein, Overleiestraat en Kapelstraat. 

Voor P Nieuwstraat: Nieuwstraat, Tuinstraat, Wijgaardstraat, Spoorweglaan, Vlasmarkt, Lekkerbeetstraat, Sionstraat, 
Lange Steenstraat, Korte Steenstraat, Doorniksestraat, Keer der Vlamingenstraat en Vlamingenstraat. 

Voor P Koning Albertstraat: Koning Albertstraat, Casinoplein, Roeland Saverystraat en het Oostelijke deel van het Con-
servatoriumplein 
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Voor P Dam: Dam, Burgemeester Tayaertstraat, Broelkaai, Ijzerkaai, Korte Kapucijnenstraat, Kapucijnenstraat, Bu-
dastraat, Guido Gezellestraat, Handboogstraat 

Voor P Houtmarkt: Houtmarkt, Guldenbergplantsoen, Groeningestraat, Overbekeplein, Plein,  
Sint-Niklaasstraat, Voorstraat, Grote Kring, kleine Leiestraat, Lange brugstraat, Langemeersstraat, Romeinselaan, Steen-
poort 

Voor P Budabrug: Budastraat, Dam, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, Overleiestraat,  
Sint-Amandsplein, Rekollettenstraat, Fabriekskaai, Ijzerkaai 

Voor P K in Kortrijk: Baggaertshof, Gentsestraat, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der Vlamingenstraat, 
Kleine Sint-Jansstraat, Lange-Brugstraat, Langemeersstraat, Lange-Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Nieuwstraat, Overbe-
keplein, Plein, Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sint-Antoniusstraat, Sint-Denijsestraat (onpaar tem nr 69, paar 
tem 72), Sint-Janshof, Sint-Janslaan, Sint-Jansstraat, Sint-Niklaasstraat, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan, 
Steenpoort, Stompaertshoek, Tuinstraat, Twaalfapostelenstraat, Vaartstraat, Veemarkt, Vlamingenstraat, Vlasmarkt, 
Voorstraat, Wandelweg, Wijngaardstraat en Zwevegemsestraat (nr 1 tem 65 en nr 2 tem 96) 

Voor P Magdalena en P Kortrijk Weide : Blekersstr., Burg. Nolfstr,,  Gr. K de Goedelaan, Magdalenastraat, Meersstr, Jan 
Bethunehof 

 
Artikel 5: 
A. De toelating tot parkeren alsook het parkeerterrein verlaten, wordt bekomen door volgende handeling aan de inrit-

slagbomen:  
BIJ GEBRUIK VAN ABONNEEKAART  

Zowel voor in- als uitrijden, de abonneekaart aanbieden aan de kaartlezer aan de slagboom Indien deze kaart 
geldig is, opent de slagboom 

BIJ GEBRUIK VAN KEYTAG  
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de keytag geldig is, opent de slagboom. 

BIJ GEBRUIK VAN DEBET- OF KREDIETKAART 
Zowel voor in- als uitrijden, de debet- of kredietkaart aanbieden in de daarvoor voorziene gleuf op de inrijzuil  
 

BIJ NUMMERPLAATHERKENNING 
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de nummerplaat geregistreerd is, opent de slag-
boom. 

  

Artikel 6:  
De abonneekaart is een aankoop. Deze wordt niet terugbetaald bij het afgeven van de kaart omwille van stopzetting. Ver-
lies of beschadiging van een abonneekaart uitgereikt door Parko agb moet onmiddellijk aan het door Parko agb aange-
stelde bewakingspersoneel worden gemeld. 

Vervangingen gebeuren onder de volgende voorwaarden: 

Beschadiging: De abonneekaart wordt vervangen tegen betaling van een vergoeding overeenkomstig het tarief ‘verloren 
ticket’ zoals bepaald in de financiële reglementen. 

Verlies: het verantwoordelijke personeel zal de slagboom openen, na: 

• vertoon van het inschrijvingsbewijs en de contactsleutel van het voertuig; 

• vertoon van de identiteitskaart van de bestuurder; 

• invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier. 
 

Artikel 7: 
Algemene informatie betreffende het parkeren op de parkeerlocaties P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, 
P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, 
P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena en P Kortrijk Weide kan bekomen worden bij het personeel van dienst in het 
dienstlokaal op de terreinen en in de administratieve kantoren van Parko agb, K. Albertstraat 17, 8500 Kortrijk. 

Op de parkeerterreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P 
Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk en P Kortrijk 
Weide kan ten alle tijde informatie gevraagd worden aan de dienstverantwoordelijke op de volgende manier:  
- opbellen op het nummer 056 28 12 12  
- de dienstverantwoordelijke zal zich melden;  
- de boodschap doorgeven 
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Artikel 8: 
Het is ten alle tijde verplicht :  

1. Onmiddellijk gevolg te geven aan instructies van het door Parko agb aangesteld bewakingspersoneel, meege-
deeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parkeerruimte; 

2. De rijrichting en alle andere aanwijzingen op de terreinen strikt in acht te nemen. De gebruiker circuleert op de 
terreinen op eigen risico. Het Algemeen Verkeersreglement is van toepassing op deze openbare parkeerplaat-
sen. 

3. De geparkeerde voertuigen af te sluiten. 
 
 

Artikel 9: 
Het is niet toegelaten: 

1. Herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerde wagen uit te voeren andere dan strikt 
noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen verlaten. 

2. Wagens te parkeren die niet van een officiële nummerplaat zijn voorzien; 
3. De wagens zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij ongeval of defect moet de wagen on-

middellijk worden verplaatst om de vrije doorgang van het verkeer te verzekeren. 
4. Op de terreinen voorwerpen achter te laten die geen deel uitmaken van een uitgerust voertuig, zoals oude ban-

den, verpakkingen, materialen en dergelijke; 
5. Personen of dieren in geparkeerde wagens achter te laten. 
6. Folders of andere publiciteit te verdelen/maken op de parkeerterreinen. 

 

Artikel 10: 
10.1. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 

voertuig te verplaatsen of te laten verplaatsen binnen de inrichting, ingeval: 
1. het niet geparkeerd is binnen een omlijnde parkeerplaats; 
2. het normaal verkeer hindert; 
3. het meer dan 1 week op de terreinen gelaten wordt zonder voorafgaand geschreven akkoord van Parko agb; 
4. zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de noodwendigheden van de exploitatie. 
5. onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor minder-validen. 
6. In dergelijke gevallen zal het verantwoordelijk personeel het recht hebben het voertuig te immobiliseren, bij-

voorbeeld met een wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De forfaitaire kost van verplaatsing en/of vastzet-
ten, zijn vastgelegd in de financiële reglementen. 

7. De kosten voor verplaatsing zullen niet verschuldigd zijn indien de verplaatsing noodzakelijk was voor nood-
wendigheden van de exploitatie en de bestuurder geen enkele bepaling van dit reglement overtreden heeft 
of een andere fout begaan heeft. 

10.2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 
voertuig in de inrichting vast te houden in geval: 

1. het voertuig betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen, en dit zolang als nodig 
voor het doen van deze vaststellingen; 

2. de gebruiker om welke redenen ook weigert de parkeertarieven en/of vergoedingen die verschuldigd zijn, te 
betalen. 

 

Artikel 11: 
11.1. De gebruiker wordt geacht de factuurvoorwaarden, zoals hierna vermeld, te kennen en te  

aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van een factuur. De hierna volgende voorwaar-
den zijn van strenge toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. 
 
1. Bij de aanvraag van een nieuw abonnement, dient het abonnement steeds bij afhaling vereffend te worden of 
indien een bestaand abonnement verlengd wordt, dient het steeds voorafgaand aan de verbruiksperiode betaald 
te worden. 

2. Geweigerde facturen moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend toegestuurd wor-
den of per mail naar info@parko.be. Zonder terugzending binnen de acht dagen, worden onze facturen be-
schouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn belastingsver-
plichtingen. 

3. Bij het (tijdelijk) opzeggen van een abonnement, dient de gebruiker Parko agb steeds  
schriftelijk (bij voorkeur via e-mail naar info@parko.be) op de hoogte te stellen voor de 15e dag van de maand 
voorafgaand op de maand van (tijdelijk) opzeg 
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4.Elk geschil naar aanleiding van onderhavig document dient beslecht te worden voor de rechtbanken van het 
arrondissement Kortrijk met uitsluiting van alle andere. 

5. In België zijn onze prijzen, behoudens andersduidende vermelding, exclusief BTW. Wij hebben het recht onze 
prijzen aan te passen indien er zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van 
één van de bestanddelen van onze kostprijs. 

6.Onze berekeningen zijn betaalbaar te Kortrijk, ten laatste op de vervaldag van de factuur en zonder korting, 
tenzij anders vermeld op de voorzijde. Parko agb behoudt zich het recht tot blokkeren van abonnementen of sta-
king van diensten bij ingebreke blijven van de betaling.  

7. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zullen er moratoire interesten aangerekend worden, volgens 
de wet van 2 augustus 2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van 15,00 euro. 

8. De facturen worden digitaal bezorgd op het e-mailadres opgegeven door de klant tenzij anders aangegeven 
door de klant. 

9. Bij opzeg temidden een aangerekende en/of verbruikte periode dient de volledige gefactureerde periode be-
taald te worden. 
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Financieel beheerder
15 2017_GR_00242 AGB Buda - Vereffening - Kwijting 

vereffenaar - definitieve ontbinding - 
Goedkeuren

15 - 2017_GR_00242 - AGB Buda - Vereffening - Kwijting vereffenaar - definitieve ontbinding - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Dit dossier behandelt de definitieve ontbinding van AGB Buda en overdracht vermogen en alle rechten 
en plichten aan de stad Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 14 november 2016 over te gaan tot de ontbinding en vereffening van 
het AGB Buda (opgericht 14 mei 2007) met ingang van 1 januari 2017 conform artikel 244 van het 
gemeentedecreet en duidde als vereffenaar de financieel beheerder van de stad Kortrijk aan. Conform het 
oprichtingsbesluit en de statuten vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 14 mei 2007 en goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit van 6 september 2007, werd overgegaan tot de vereffening-verdeling. Artikel 27 stipuleert 
dat indien de gemeenteraad beslist tot ontbinding en vereffening van Buda AGB, er een algemene inventaris 
wordt opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende de balans en de resultatenrekening. Na ontbinding 
en vereffening van Buda AGB worden, behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, alle rechten 
en plichten van het bedrijf overgenomen door de stad Kortrijk.

Argumentatie
Als bijlage in het verslag van de vereffenaar, opgesteld op 13 september 2017, wordt een overzicht 
gevoegd van de activa en passiva en wordt overgegaan tot de sluiting van de vereffening.

In het verslag van de vereffenaar wordt als conclusie gesteld:

"Het mandaat van de vereffenaar wordt beëindigd, rekening houdend met het feit dat er nog enkele 
afsluitende verrichtingen dienen te geschieden zoals de publicatie van de beëindiging van de vereffening in het 
Belgisch Staatsblad, het overschrijven van het saldo van de bankrekening van het AGB op de rekening van de 
stad Kortrijk en het afsluiten van de bankrekening van het AGB. "

 

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 244 van het Gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Neemt kennis van het verslag van de vereffenaar van 13 september 2017 met betrekking tot de 
vereffening van AGB Buda. Verleent goedkeuring aan de handelingen en rekeningen van de 
vereffenaar. Verleent kwijting aan de vereffenaar over de uitoefening van het mandaat.
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Punt 2
Verklaart de vereffening van het AGB Buda afgesloten vanaf heden. Door de sluiting van de 
vereffening, neemt het mandaat van de vereffenaar een einde vanaf heden.

Bijlagen
- Verslag vereffenaar.pdf
- jaarrekening 2016 (balans en resultatenrekening)01.pdf
- jaarrekening 2016 (balans + resultatenrekening) details .xls
- jaarrekening 2016 BBC.pdf
- jaarrekening 2016 neerlegging.pdf
- verslag revisor over rekening.pdf
- inventaris per 31 12 2016.pdf
- rekening vereffening per 13 sept 2017.pdf
- rekeninguittreksel ING .pdf

Basisonderwijs
16 2017_GR_00234 CBS201706  - Gemeentelijk onderwijs - 

Beginselverklaring neutraliteit  - Goedkeuren
16 - 2017_GR_00234 - CBS201706  - Gemeentelijk onderwijs - Beginselverklaring neutraliteit  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Valerie Provost

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit met het oog op een brede 
gedragenheid binnen het gemeentelijk onderwijsnet.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op het einde van de legislatuur 2009-2014 gaf de Vlaamse regering opdracht aan een bijzondere 
commissie om de haalbaarheid van één publiek net te onderzoeken. Het rapport van deze commissie 
werd echter afgewezen door het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en de OVSG 
(koepel van het gemeentelijk onderwijs). De 3 koepels wensen wel te komen tot een versterkte 
samenwerking tussen de openbare onderwijsverstrekkers. 

De basis voor deze versterkte samenwerking in het gesubsidiëerd officieel onderwijs vormt een 
beginselverklaring, opgesteld door OVSG, waarbij de neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt 
bevestigd. Aan alle gemeenten met eigen onderwijs werd gevraagd deze beginselverklaring goed te 
keuren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beginselverklaring goed te keuren.

Argumentatie
Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van 
neutraliteit. De beginselverklaring bevestigt de rol van het gemeentelijk onderwijs van de stad Kortrijk 
als neutrale onderwijsverstrekker.

De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent voor het stedelijk onderwijs.

Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort tot de 
autonomie van het schoolbestuur. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer 
voor het gemeentelijk onderwijs van de stad Kortrijk, waaronder de lokale projecten een plek vinden.
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De stad gaat door de goedkeuring het engagement aan om het eigen pedagogisch project, het eigen 
schoolreglement, de eigen onderwijspraktijk en arbeidsreglement hiermee in overeenstemming te 
brengen.

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

Besluit
Punt 1
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 
goed te keuren.

Punt 2
Het college van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.

Punt 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

Bijlagen
- 160621 brief neutraliteit (002).pdf
- 160620 Toelichting bij beginselverklaring.pdf
- 160620 Beginselverklaring neutraliteit gesubsdieerd off. ond.pdf



 

 

 

 

 

 

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs  
 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit.  
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in 
het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van 
leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen 
de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.  
 
 
WETTELIJK KADER 
 
Open voor iedereen  

- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra en 
academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel bepaalt dat 
een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht 
de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’. 

 
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind  

- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 
 

Democratisch burgerschap versterken  

- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtstaat en 
versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf organiseren, door een 
participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische 
samenleving. 

 
 

 
ACTIEF PLURALISME 
 
Verbondenheid stimuleren 

- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, 
aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. 
Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en 
cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun 
aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en 
leefgemeenschap en in de samenleving.  
 

Diversiteit erkennen en respecteren 

- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en 
cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, 
etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk 
stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige 
verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip 
opbrengen voor andere opvattingen.  

118/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



2 
 

 

 
Diversiteit als meerwaarde benutten 

- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 
meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen 
tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud 
(curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen 
en overtuigingen te stimuleren. 

 
 
 
 
LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST  
 
Lokale verankering  

- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze 
gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, 
socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en 
cultuursector. 
 

Wereldburgerschap 

- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze 
staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 

 
Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht) 

- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst 
ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze overtuiging in hun 
aanbod en in hun manier van werken. 
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Raadscommissie 2
Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
17 2017_GR_00254 VK 1300 - Verkaveling Oogststraat-

Peperstraat: verkavelen van grond in 43 
kavels voor woningbouw met nieuw  
openbaar domein - Goedkeuren

17 - 2017_GR_00254 - VK 1300 - Verkaveling Oogststraat-Peperstraat: verkavelen van grond in 43 kavels voor woningbouw met nieuw  openbaar domein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De BVBA Woningbouw Blomme heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden 
gelegen langs de Oogststraat. Het perceel wordt verdeeld in 43 loten, voor aaneengesloten 
eengezinswoningen.

De aanvraag voorziet nieuw openbaar domein, nl. weginfrastructuur en groenzones. De 
verkavelingsaanvraag wordt vergund door het College van Burgemeester en schepenen, het 
rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

Het studiebureau Verhaeghe & Partners heeft, in opdracht van de BVBA Woningbouw BLOMME het 
rooilijnplan/grondoverdrachtsplan en het wegenisdossier voor de verkaveling opgemaakt.  Op de 
plannen zijn de materialisatie, ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het openbaar domein 
aangeduid.

De aanvraag betreft gronden gelegen Oogststraat.

De aanvraag betreft een verkaveling van 43 kavels voor eengezinswoningen en 1 kavel voor 
gegroepeerd parkeren. De aanvraag omvat ook alle noodzakelijke werken om de 
verkavelingsvergunning tot uitvoering te kunnen brengen, meer bepaald het wegenisdossier met 
openbare groenstructuren, de sloop van een gedeelte van de bestaande hoeve, het vellen van bomen 
en opbreken van bestaande verharding. Er worden 13 rijwoningen voorzien langs de Oogststraat, 8 
woningen in de bestaande hoeveconfiguratie, en 22 woningen langs het nieuw aan te leggen woonerf.

Voor de realisatie van de verkaveling is nieuw openbaar domein nodig. Het geheel is opgevat als een 
nieuw woonerf met een nieuwe groenzone die aansluit op de groenzone van de aanpalende 
verkaveling.  

Bouwplaats: 

De verkaveling betreft de laatste fase van het stedelijk woongebied Oogststraat. De verkaveling heeft 
een oppervlakte van 1,94 ha en voorziet een menging van 43 aaneengesloten en halfopen 
ééngezinswoningen. Het betreffende perceel is begrensd door de Oogststraat, de R8 en de reeds 
gerealiseerde fase1 en 4 van het stedelijk woongebied. Op het perceel bevindt zich een 
hoevecomplex, ‘het Hoorntjeshof’ een historische hoeve, die opgenomen is in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. De hoeve is gebouwd in een U-vormige configuratie van woonhuis met stalling 
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gegroepeerd rond erf, baksteenbouw onder zadeldaken. Het hoevecomplex wordt grotendeels 
geïntegreerd in de verkaveling.

De verkaveling realiseert een differentiatie van woningen, met een relatief hoge dichtheid, in 
combinatie met groene en verharde, kwalitatieve open ruimte.

Omgeving:

De verkaveling bevindt zich nabij de kern van Heule en wordt omgeven door verkavelingen, die zowel 
residentieel als sociaal van aard zijn. De site wordt vanaf de R8 en de Oude Ieperseweg goed 
ontsloten. Het gebied situeert zich tussen de sociale woonwijk van de zuidwestvlaamse 
huisvestingsmaatschappij, de vrijstaande ééngezinswoningen langs de Oude Ieperseweg en de R8. 
Aansluitend op de R8 bevindt zich de ontsluitingsweg van de industriezone Waterven. De omgeving is 
in hoofdzaak een woonomgeving.

Historiek:

In 2006 werd het woonuitbreidingsgebied Oogststraat opgenomen in het GRUP "Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk" (MB 16 januari 2006) en herbestemd tot een nieuw stedelijk 
woongebied. Het GRUP bepaalt dat er eerst een inrichtingsstudie opgemaakt moet worden, vooraleer 
een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

Voor de invulling van het stedelijk woongebied zijn de volgende verkavelingsaanvragen goedgekeurd: 
De verkaveling HEU139 1036 ‘Oogststraat-Oude Ieperseweg', ref. ruimte en erfgoed 
5.00/34022/2369.1, vergund op 09.12.2008. (zie dossier 08-95217) en bijhorende 
verkavelingswijzigingen. 

De Verkavelingswijziging 1116 heu 139/1 (zie dossier 11-237503). De aanvraag betrof de wijziging 
van het lot 57, een kavel voor meergezinswoningen. De wijziging beoogt een zone voor 
ééngezinswoningen. Deze wijziging werd vergund in het cbs van 20/07/2011. 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

In het gemeentelijk structuurplan van Kortrijk (GR 8 november 2006) wordt het gebied aangeduid 
als centrumversterkend (zie GRS r81), een te ontwikkelen woongebied in de randstedelijke kern (zie 
GRS r87).

De verkaveling is deels gelegen binnen de grenzen van het BPA nr. 10 'Kransvijver' (MB 
02.03.1972). 

De verkaveling is gelegen binnen het GRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" 
(MB 16 januari 2006). Het gebied situeert zich binnen het stedelijk woongebied Peperstraat plan 7e en 
is begrensd door de Oogststraat, de Oude Ieperseweg en de R8. Het gebied is bestemd voor wonen, 
openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen.

Het GRUP vermeldt dat er eerst een inrichtingsstudie opgemaakt moet worden, vooraleer een 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

De inrichtingsstudie Oogststraat (zie dossier 08-91614), werd goedgekeurd in het cbs van 
25.03.2008.

Het inrichtingsplan beoogt een kwalitatieve stedelijke woonomgeving met aandacht voor de aanleg 
van het openbaar domein, integratie in de omgeving, fiets- en voetgangers-verbindingen, voldoende 
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kwalitatieve en toegankelijke open ruimte. De verkavelingsaanvraag is in overeenstemming met de 
bepalingen en richtlijnen van de inrichtingsstudie. 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van de plannen van aanleg.

 

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 09.06.2017 tot 08.07.2017. 
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Adviezen:

Het advies van team Planning & Openbaar Domein is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt 
gevolgd. De essentie van het advies:

Inplanting lichtpunten ter hoogte van fietspad staan verkeerd. 

Het betonnen pad komende van de verkaveling (lot17-18) moet ook rechtstreeks aansluiten op de 
Salamanderstraat. Verder moeten de aansluitingen van het betonnen pad worden afgerond. 

Het in- en uitrijden van de parkeergelegenheden moeten worden verbreed en afgeschuind onder een 
hoek van 45°. Dit om te vermijden dat de oprithoeken worden stuk gereden. Naast de parking moeten 
er geen hagen worden voorzien, dit belemmerd het uitstappen. Dit moet vervangen worden door lage 
onder beplanting (Lonicera) 

De bomen binnen de verkaveling moeten van klasse 2 zijn (12-14m hoog). De bomen (wilgen) ter 
hoogte van de Oogststraat mogen gerooid worden en nieuwe bomen moeten worden aangeplant. 
Daar het wegenisprofiel (zowel boven- als onderbouw) van de Oogststraat in de toekomst zal 
wijzigen, is de exacte locatie voor de aanplant van de nieuwe bomen nog niet gekend. Bijgevolg 
worden deze in een later stadium (niet binnen de verkavelingswerken) uitgevoerd. Ter compensatie 
moet hiervoor een bedrag gestort worden in de stadskas.

In de boomvakken moet onderbeplanting (heesters) worden voorzien i.p.v. gras.  Voor bomen die in  
verharding worden aangeplant moet 12m³ grond (en/of bomenzand) worden voorzien. 

Binnen het woonerf moeten de parkeervakken gemarkeerd worden met een letter P en moeten de 
juiste verkeersborden F12a (begin woonerf, groot formaat) en F12b (einde woonerf, groot formaat) 
worden geplaatst. 

Het 2m brede betonnen pad achter de loten 1-6 en 29-35 moet verlegd worden tegen de 
perceelgrens. Op deze manier krijgen we één groenstrook van 2m naast het pad i.p.v. versnipperd 
groen.  

Het kruiwagenpad moet worden aangelegd in dolomiet i.p.v. ternair zand. 

Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband met de uitvoering 
en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de netten van één of 
meerdere nutsmaatschappijen. 
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Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), moet 
er vóór de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe gescheiden 
rioolstel, aan de Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden voorgelegd van 
het private waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een keurder erkend door 
VLARIO (www.vlario.be) of de SVW (www.svw.be). 

Verder moet het As-built plan worden opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Deze richtlijnen 
kunnen opgevraagd worden bij de dienst Planning & Openbaar domein (dhr. Jouri Rotsaert - 056 27 
83 37).

 

Het advies van team Beheer Openbaar Domein met datum 04.07.2017 en referentie 2017-669 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Communicatie en Recht met datum 07.06.2017 en referentie ST is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer met datum 
30.06.2017 en referentie WT 2017 G 0325 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Fluvia Hulpverleningszone met datum 15.06.2017 en referentie BVK/U1700699 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van het agentschap wegen en verkeer met datum 27.06.2017 en referentie 
312/B/BVK/2017/3032 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Aquafin met datum 08.08.2017 en referentie KTR6A-WO 17913140 is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
Concept van de verkaveling:

Het verkavelingsplan beoogt een kwalitatieve stedelijke woonomgeving met aandacht voor de aanleg 
van het openbaar domein, integratie in de omgeving, fiets- en voetgangers-verbindingen, voldoende 
kwalitatieve en toegankelijke open ruimte. Het ontwerp speelt in op de bestaande context door: 

 de integratie van de ‘Hoorntjeshoeve in het woonproject

 de nieuwe wegen en doorsteken af te lijnen en aan te sluiten op de bestaande straten

 voetgangersdoorsteken te maken tussen de verschillende woonstraten

 fietsdoorsteken te realiseren die aansluiten op de bestaande fietswegen (najaar, door de 
overliggende sociale woonwijk) en onderdeel zullen vormen van de functionele fietsroute die 
Heule en Bissegem verbinden met het stadscentrum.

 De bufferzone langs de R8 op te laden met fietsverbinding, wadi en groenzone met natuurlijk-
recreatief speeldomein

Ontsluiting en openbaar domein: 

Om de verkaveling te realiseren is er nieuw openbaar domein nodig. De wegenis en groenzone is 
ontworpen in nauw overleg met het team Bouwen Milieu Wonen en het team Planning & openbaar 
domein.
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Woonerf

Het ontwerp voorziet twee doodlopende insteken loodrecht op de Oogststraat. Deze straten worden 
aangelegd in de vorm van een woonerf. Het hoeve-erf wordt geïntegreerd in het nieuwe woonerf. De 
2 wegen lopen dood op de bestaande groenzone en worden verbonden met de Salamanderstraat en 
de Kikkerstraat via voetgangersdoorsteken.

Het hoeve-erf blijft uitgevoerd in de typische kasseien, die ook verder in de verkaveling zullen gebruikt 
worden voor de invulling van de parkeervakken, de rest van het woonerf wordt aangelegd in grijze 
betonstraatstenen, zoals ook gebruikt is voor de aanleg van de wegenis in de omliggende 
verkavelingen.

Fietsverbinding

In de verkaveling worden fietsdoorsteken gerealiseerd die aansluiten op de bestaande fietswegen en 
onderdeel zullen vormen van de functionele fietsroute die Heule en Bissegem verbinden met het 
stadscentrum. De fietsverbinding takt aan op de bestaande paden en op de peperstraat ter hoogte 
van de fietsbrug richting Gullegem en wordt uitgevoerd in geborsteld beton, zoals ook zal gebruikt 
worden voor de vervollediging en/of heraanleg van de fietsroute. De kruiwagenpaden en 
voetgangersdoorsteken zijn voorzien in ternair zand en zouden beter in dolomiet aangelegd worden 
zoals opgelegd in het advies van Planning & openbaar domein. 

Groenzone

De bufferzone langs de R8 wordt doorgetrokken achter het woonerf, zodat aangesloten wordt op de 
reeds gerealiseerde groenzone van de aanpalende verkavelingen. Deze groenzone zal opgeladen 
worden met de fietsverbinding, wadi en groenaanleg met natuurlijk-recreatief speeldomein. De 
groenaanleg wordt gerealiseerd aan de hand van een wisselwerking van grasbezaaiing met 
haagstructuren, bermen en wadi’s zowel als natuurlijke speelelementen als akoestisch en visueel 
bufferend tov. de R8. 

In de groenzone worden 15 nieuwe bomen (esdoorns) aangeplant. In het woonerf worden 10 nieuwe 
bomen (esdoorns) aangeplant om de oorspronkelijke oprijlaan naar de hoeve te versterken. Er 
worden nog eens 8 esdoorns geplant tussen de parkeervakken en een steeneik op het hoeve-erf. Dit 
betekent 34 nieuwe bomen (van klasse 2, 12-14m hoog) ter compensatie van de 19 te vellen wilgen, 
die momenteel verspreid over het terrein staan.

De 18 bomen (wilgen) ter hoogte van de Oogststraat mogen gerooid worden en nieuwe bomen 
moeten worden aangeplant. Daar het wegenisprofiel (zowel boven- als onderbouw) van de 
Oogststraat in de toekomst zal wijzigen, is de exacte locatie voor de aanplant van de nieuwe bomen 
nog niet gekend. Bijgevolg worden deze in een later stadium (niet binnen de verkavelingswerken) 
uitgevoerd. Ter compensatie moet hiervoor een bedrag gestort worden in de stadskas.

Mobiliteit: 

Het voorziene woonerf is doodlopend enkel voor plaatselijk verkeer, met lage snelheid. Het nieuwe 
woonerf sluit aan op de bestaande wegen van de aanpalende verkaveling, met voetwegjes voor de 
trage weggebruikers.

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

De verkaveling voorziet 14 pp. in een gemeenschappelijke parkeerhaven, die privaat blijft en niet 
opgenomen wordt in het openbaar domein. 25 pp. worden aangeduid in het woonerf, op centrale 
plaatsen gepositioneerd en met groen ingekleed. 29 woningen in de verkaveling zullen beschikken 
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over een garage geïntegreerd in de woning en 13 woningen beschikken daarbovenop over een private 
oprit. Dit betekent 58pp (+13) voor 43 woongelegenheden, 1.33pp/woning, zodat de verkaveling 
voldoet aan de algemeen stedenbouwkundige verordening en geen noemenswaardige parkeerdruk zal 
meebrengen voor de bestaande residentiële omgeving.

Algemene conclusie:

Het verkavelingsontwerp is aanvaardbaar:

Het ontwerp integreert zich binnen de bestaande residentiële omgeving en de voorziene functies 
sluiten aan bij de aanwezige functies die de omgeving typeren.

De voorziene bouwloten maken het realiseren van woongelegenheden die beantwoorden aan een 
hedendaags normen van wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid mogelijk.

Het ontwerp voor de wegenis is aanvaardbaar:

De wegenis en groenzone is ontworpen in nauw overleg met het team Bouwen Milieu Wonen en het 
team Planning & openbaar domein.

Inzake de realisatie en de overdracht van het openbaar domein, zal een overeenkomst met de stad 
afgesloten worden.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
het bouwdossier. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over 
het rooilijnplan.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst VI. Geldigheidsduur en wijzigbaarheid, Afdeling 2 
Verkavelingsvergunningen

Art. 4.2.15. §1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond 
verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor 
bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze 
vergunningsplicht. Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het 
verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie.

§2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de 
verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden. 

Art. 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft 
alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals 
in het bijzonder:

de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan;

het wijzigen van het reliëf van de bodem;

het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

het afbreken van constructies. 
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Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat betreft de 
handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voldoet aan de 
vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die onderworpen 
zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning.

§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.

De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO)

Besluit
Punt 1
Inzake het stratentracé

- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein ifv. de verkaveling 
Oogststraat-Peperstraat, zoals voorgesteld op de plannen aanleg nieuwe wegenis en riolering, 
opgemaakt door het studiebureau Verhaeghe en Partners;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein stipt na te leven, meer bepaald:

Inplanting lichtpunten ter hoogte van fietspad staan verkeerd.

Het betonnen pad komende van de verkaveling (lot17-18) moet ook rechtstreeks aansluiten op 
de Salamanderstraat. Verder moeten de aansluitingen van het betonnen pad worden afgerond. 

Het in- en uitrijden van de parkeergelegenheden moeten worden verbreed en afgeschuind onder 
een hoek van 45°. Dit om te vermijden dat de oprithoeken worden stuk gereden. Naast de 
parking moeten er geen hagen worden voorzien, dit belemmert het uitstappen. Dit moet 
vervangen worden door lage onder beplanting (Lonicera). 

De bomen binnen de verkaveling moeten van klasse 2 zijn (12-14m hoog). De bomen (wilgen) 
ter hoogte van de Oogststraat mogen gerooid worden en nieuwe bomen moeten worden 
aangeplant. Daar het wegenisprofiel (zowel boven- als onderbouw) van de Oogststraat in de 
toekomst zal wijzigen, is de exacte locatie voor de aanplant van de nieuwe bomen nog niet 
gekend. Bijgevolg worden deze in een later stadium (niet binnen de verkavelingswerken) 
uitgevoerd. Ter compensatie moet hiervoor een bedrag gestort worden in de stadskas van 
€6.800,4 voor de aanplant van 9 nieuwe bomen.
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In de boomvakken moet onderbeplanting (heesters) worden voorzien i.p.v. gras.  Voor bomen 
die in  verharding worden aangeplant moet 12m³ grond (en/of bomenzand) worden voorzien. 

Binnen het woonerf moeten de parkeervakken gemarkeerd worden met een letter P en moeten 
de juiste verkeersborden F12a (begin woonerf, groot formaat) en F12b (einde woonerf, groot 
formaat) worden geplaatst. 

Het 2m brede betonnen pad achter de loten 1-6 en 29-35 moet verlegd worden tegen de 
perceelgrens. Op deze manier krijgen we één groenstrook van 2m naast het pad i.p.v. 
versnipperd groen.  

Het kruiwagenpad moet worden aangelegd in dolomiet i.p.v. ternair zand. 

Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband met de 
uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de 
netten van één of meerdere nutsmaatschappijen. 

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), 
moet er vóór de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe 
gescheiden rioolstel, aan de Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden 
voorgelegd van het private waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een 
keurder erkend door VLARIO (www.vlario.be) of de SVW (www.svw.be). 

Verder moet het As-built plan worden opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Deze 
richtlijnen kunnen opgevraagd worden bij de dienst Planning & Openbaar domein (dhr. Jouri 
Rotsaert - 056 27 83 37).

Het advies van team Beheer Openbaar Domein met datum 04.07.2017 en referentie 2017-669 stipt na 
te leven.

Het advies van team Communicatie en Recht met datum 07.06.2017 en referentie ST stipt na te 
leven.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer met datum 
30.06.2017 en referentie WT 2017 G 0325 stipt na te leven.

Het advies van Fluvia Hulpverleningszone met datum 15.06.2017 en referentie BVK/U1700699 stipt na 
te leven.

Het advies van het agentschap wegen en verkeer met datum 27.06.2017 en referentie 
312/B/BVK/2017/3032 stipt na te leven.

Het advies van Aquafin met datum 08.08.2017 en referentie KTR6A-WO stipt na te leven. 

Een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder andere volgende lasten en 
plichten: 

De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, 
elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor 
telecommunicatie; 

De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van de directie mobiliteit en infrastructuur zullen in deze 
overeenkomst worden vastgelegd; 
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Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de 
opgelegde infrastructuur. 

de vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit 
van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de 
toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans 
afgeleverde vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige 
vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar 
bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via 
http://www.gaselwest.be

Opmerkingen:

alle werken aan of onder het openbaar domein worden uitgevoerd door de zorgen van het 
Stadsbestuur, ten laste van de bouwheer;

elke inname van het openbaar domein (vb. plaatsen van stortcontainer, stellingen, enz...), dient 
vooraf aangevraagd aan het Stadsbestuur bij de directie Stadsplanning en –ontwikkeling;

deze vergunning betekent niet dat er geen rekening dient gehouden te worden met eventueel andere 
bestaande wettelijke of contractuele verplichtingen (inzonderheid betreffende erfdienstbaarheden, 
muurovernames, zichten en lichten...).

Bijlagen
- plan 1 omgevingsplan bestaande toestand.pdf
- plan 2 omgevingsplan gewenste toestand.pdf
- plan 3 rooilijnplan.pdf
- advies aquafin.pdf
- advies fluvia.pdf
- advies VMM.pdf
- advies wegen en verkeer.pdf
- advies B&amp;OD.pdf
- 1 grondplan aanleg nieuwe wegenis.pdf
- 2 dwarsprofielen aanleg nieuwe wegenis.pdf
- 4 riolering aanleg nieuwe wegenis.pdf
- 3 details aanleg nieuwe wegenis.pdf

18 2017_GR_00241 stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
2017/00158 - ventweg en rotonde 
Blekersstraat - zaak van de wegen  - 
Goedkeuren

18 - 2017_GR_00241 - stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2017/00158 - ventweg en rotonde Blekersstraat - zaak van de wegen  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
Conform het plan Nieuw Kortrijk wordt het openbaar domein op Campus Kortrijk Weide heraangelegd. 
In functie hiervan dienen de aansluitingen met de bestaande rotonde thv de Blekerstraat te worden 
geoptimaliseerd. De werken bevinden zich volledig binnen het bestaande wegtracé en in de zone 
voorbehouden voor openbare wegenis (cfr. RUP Kortrijk Weide).
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De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd door de stad ingediend bij de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. In functie van de te doorlopen procedure wordt de gemeenteraad 
gevraagd uitspraak te doen over de zaak van de wegen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De geplande werken bevinden zich langs de Burgemeester Lambrechtlaan (N8-R36). De westelijke 
ring verbindt de zuidelijke met de noordelijke Leieboorden en werd in de periode 2003-2006 
gerealiseerd. De overige wegen die aansluiten op de bestaande rotonde zijn gemeentewegen (oa. 
Blekerstraat, Botenkopersstraat).

Mede door de goede ontsluitingsmogelijkheden, kreeg het gebied nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden 
zoals de realisatie van Campus Kortrijk Weide, waardoor een herinrichting van de rotonde en 
optimalisatie van de aansluitingen zich nu opdringt.

De inhoud van het plan werd – voorafgaand aan het indienen van de bouwvergunningsaanvraag – 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 februari 2017.

Huidige situatie: 

De bestaande rotonde thv de Blekersstraat, is een enkelstrooksrotonde met vrijliggende fietspaden. 
De rijwegen en fietspaden zijn uitgevoerd in asfalt. De voetpaden werden uitgevoerd in kleinschalige 
materialen (betonstraatsteen 22x22) . De fietsoversteekplaatsen over de ringweg zijn in de 
middenberm voorzien van een opstelruimte. De zijstraten Blekersstraat en de toegangsweg naar 
Kortrijk Weide werden niet voorzien van een middengeleider. Dit omdat de intensiteiten hier veel lager 
liggen. 
De aansluiting van de Blekersstraat is voorzien voor zowel in- als uitgaand verkeer. 
De aansluiting met de Botenkopersstraat gebeurt niet rechtstreeks op de rotonde, maar gebeurt aan 
de noordkant, via een ventweg vanaf de Burgemeester Lambrechtlaan.

Zaak van de wegen: 

In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de heraanleg van de rotonde en 
ventweg, moet de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door de stad. Ruimte Vlaanderen is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 
Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen na kennisname van eventuele bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag.

Openbaar onderzoek: 

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen. 
Voor deze aanvraag diende in het kader van de vergunningsaanvraag geen openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. 

Argumentatie
De aanvraag betreft de optimalisatie van de bestaande rotonde thv de Blekersstraat. De bestaande 
funderingen worden zoveel als mogelijk behouden. De locatie van de rotonde, evenals het tracé van 
de Burgemeester Lambrechtlaan blijft ongewijzigd.
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In hoofdzaak worden de aansluitingen met de Botenkopers- en Blekersstraat en deze met Campus 
Kortrijk Weide geoptimaliseerd.

Concreet zijn de aanpassingswerken tweeledig:

- enerzijds dient met de realisatie van Campus Kortrijk Weide, de aansluiting met de bestaande 
rotonde te worden geoptimaliseerd.

- anderzijds omvat de aanvraag de aanleg van een ventweg welke aansluiting maakt vanuit de 
Havenkaai met de rotonde, via de Botenkopersstraat. De ventweg zal fungeren als ontsluitingsweg 
voor het verkeer, komende van de binnenstad, teneinde de Meers- en Blekersstraat te ontlasten. 
Parallel met de ventweg wordt een vrij liggend fietspad in tegenrichting aangelegd tussen rotonde en 
Meersstraat. De aansluiting met de Blekersstraat wordt hierbij omgevormd tot enkele richting, 
voorbehouden voor hoofdzakelijk plaatselijk verkeer. De bestaande ventweg naar de 
Botenkopersstraat wordt verwijderd. 

 

Bespreking project: 

Specifiek voor de zijtak met aansluiting op Kortrijk Weide, zorgt de aanpassing voor een naadloze 
aansluiting van de in aanbouw zijnde parking en evenementenplein met de westelijke ring.

Dit past binnen de bredere visie om te streven naar een optimale verbinding tussen de deelgebieden 
van de stad. Deze zullen de samenhang en verbinding tussen de binnenstad en Campus Kortrijk 
Weide enkel versterken.

De aanleg van de ventweg is in overeenstemming met het verkeerscirculatieplan van de stad, waarbij 
gemotoriseerd verkeer, komende van de binnenstad, via de Havenkaai en de Botenkopersstraat naar 
de westelijke ring wordt afgeleid en dus niet langer de Blekersstraat en bij uitbreiding Meersstraat – 
beiden woonstraten – stuurt.

Bij de heraanleg van de rotonde wordt aandacht besteed aan de fiets- en voetgangersverbindingen, 
waarbij het bestaande vrij liggende voet- en fietspad langs de rotonde behouden blijft. Met de aanleg 
van een nieuw fietspad langs de ventweg, wordt bovendien een nieuwe veilige fietsverbinding 
gerealiseerd naar de Havenkaai en bij uitbreiding het jaagpad langs de Leieboorden.

Het snelheidsregime binnen de projectzone blijft ongewijzigd nl. 50km/h. De weginrichting werd 
volgens deze randvoorwaarde ontworpen.

De materiaalkeuze werd afgestemd op het bestaande materiaalgebruik in de omgeving teneinde de 
leesbaarheid en uniformiteit te behouden, bovendien zullen de asfaltlagen binnen het volledige 
projectgebied vernieuwd worden.   

De bestaande wegkoffer wordt zoveel mogelijk behouden, enkel op plaatsen waar boordstenen 
verplaatst moeten worden (bochtstralen) wordt deze uitgebreid.

Bij het ontwerp werd gestreefd de aanwezige groenelementen maximaal te behouden en zullen 
gerooide bomen (2) opnieuw aangeplant worden (3) waardoor de bestaande bomenrij langs de 
westelijke ring behouden blijft. De zijbermen zullen opnieuw ingezaaid worden met gras cfr. de 
bestaande inrichting. 

Adviezen: 
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Op 6 juli 2017 bracht het agentschap Wegen en Verkeer een voorwaardelijk gunstig advies uit over de 
aanvraag: 

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies verleend. 
Het fietspad dient zoals op heden aangelegd en behouden te worden voor doorgaande fietsers langs 
de Burgemeester Lambrechtlaan, maw. doortrekken door voetpad. 
Dwarsende voetgangers zijn ondergeschikt. 
Blokmarkering fietsdwarsing over de R36 mag niet hernieuwd worden. 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel IV vergunningenbeleid, hoofdstuk II vergunningsplicht, 
afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5 Zaak van de wegen 
Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak 
van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel IV vergunningenbeleid, hoofdstuk II vergunningsplicht, afdeling 2

Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5 Zaak van de wegen

Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens 
het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van 
de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing 
mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor de herinrichitng rotonde Blekerstraat en aanleg ventweg, zoals voorgesteld op de bijhorende 
plannen, goed te keuren. 

Punt 2
De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit, mits bij uitvoering rekening 
gehouden wordt met volgende opmerkingen (cfr. advies AWV): 

- het fietspad dient zoals heden aangelegd en behouden te worden voor doorgaande fietsers langs de 
Burgemeester Lambrechtlaan, maw. doortrekken door voetpad waarbij dwarsende voetgangers 
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ondergeschikt zijn. 
- de blokmarkering fietsdwarsing over de R36 niet te hernieuwen. 

Bijlagen
- Grondplan bestaande toestand
- Grondplan ontworpen toestand
- Typedwarsprofielen  terreinprofiel
- beschrijvende nota

Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein
19 2017_GR_00243 B.O.D. Onderhoud grasmatten - 2018 - 

Voorwaarden en wijze van gunnen
19 - 2017_GR_00243 - B.O.D. Onderhoud grasmatten - 2018 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Karel Dendooven

Beknopte samenvatting
Het team beheer openbaar domein legt hierbij het bestek "B.O.D. onderhoud grasmatten 2018" ter 
goedkeuring voor.
De raming voor deze werken bedraagt 318.278,40 euro incl. BTW.

Dit dossier is 3 jaar verlengbaar. De totale raming voor 4 jaar bedraagt 1.273.113,60 euro incl. BTW.

De opdracht is voorbehouden aan sociale economie. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Tot en met 2013 zorgde het team beheer openbaar domein zelf voor het onderhoud van de 
grasmatten te Kortrijk.
Door de vermindering van het aantal personeelsleden kon dit team deze taak niet meer uitvoeren en 
werd op 28 april 2014 door het college gekozen om het onderhoud van de grasmatten uit te besteden 
aan sociale economie. 

De huidige aanneming voor het onderhoud van de grasmatten is bijna afgelopen. 

We wensen via een gelijkaardige aanneming voorbehouden aan de sociale economie verder te 
werken, daar het grasrijden volgens bestek goed werd uitgevoerd in de bijna afgelopen aanneming.

De opdracht is voorbehouden aan werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en 
professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel heeft. Werkplaatsen, ondernemers 
en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden worden aanvaard.

Argumentatie
Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale 
tewerkstelling.
Dit voor 4000 uren, geraamd op 318.278,40 euro incl. BTW. (De prijs wordt bepaald voor een 
volledige ploeg. Namelijk 1 meewerkende begeleider, 3 arbeiders en alle machines en materiaal 
volgens beschrijving).

De dienstopdracht bestaat uit:
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 maaien van gazon intensief
 indien nodig ruimen van afgemaaide plantdelen
 afranden
 afboorden gazon
 verwijderen bladeren,...
 met de hand maaien rond alle hindernissen
 greppels en aanliggende trottoirs vrijmaken met bosmaaier met stalen borstel / 

gazontrimmer.  Dit enkel bij aangrenzend trottoir graszone zonder privéaangelanden.
 andere handelingen gelint aan gazononderhoud.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Hierbij leggen we het bestek 'B.O.D. onderhoud grasmatten 2018' ter goedkeuring voor.  
De kostprijs voor 2018 van deze dienst ramen wij op 318.278,40 euro (incl. BTW).
Op artikel: 
2018/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015
2019/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015
2020/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015
2021/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015
worden de nodige kredieten voorzien.

Dit dossier is 3 jaar verlengbaar. De totale raming voor 4 jaarbedraagt 1.273.113,60 euro incl. BTW.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare procedure.

De mogelijkheid wordt voorzien, overeenkomstig art. 26§ 1-2° b van de wet van 17 juni 2016 op de 
overheidsopdrachten, om voor maximaal de 3 volgende jaren na het eerste jaar, dit dossier te gunnen 
volgens de onderhandelingsprocedure aan dezelfde aannemer waaraan deze opdracht zal gegund 
worden. De aannemer dient per aangetekende brief zijn kandidaatstelling voor deze verlenging aan te 
vragen.  Deze kandidaatstelling dient te gebeuren voor het einde van het lopende dossier.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Dit dossier is 3 jaar verlengbaar. Totale raming 4 jaar = 1.273.113,60 euro incl. BTW

Op artikel 2018/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden 
de nodige kredieten voorzien. De kostprijs van deze werken ramen wij op 318.278,40 euro (incl. 
BTW).

Op artikel 2019/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden 
de nodige kredieten voorzien. De kostprijs van deze werken ramen wij op 318.278,40 euro (incl. 
BTW).

Op artikel 2020/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden 
de nodige kredieten voorzien. De kostprijs van deze werken ramen wij op 318.278,40 euro (incl. 
BTW).

Op artikel 2021/ IE GEEN/actie GBB-CBS/ item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden 
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de nodige kredieten voorzien. De kostprijs van deze werken ramen wij op 318.278,40 euro (incl. 
BTW).

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Onderhoud grasmatten 2018, 
nr 2017/1324, opgemaakt door het team beheer openbaar domein. 

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare procedure.

Bijlagen
- cbs 28 april 2014 punt HD5 - gunning.pdf
- 20171324_2017_08_30_Bestek - Model 3P.pdf
- 20171324_basisopdracht Raming.pdf

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein
20 2017_GR_00246 B.O.D. Huisaansluitingen 2018-2020 - 

2017/1253 - Uitvoeren en herstellen van 
huisaansluitingen op de stadsriolering 2018-
2020. - Voorwaarden en wijze van gunnen

20 - 2017_GR_00246 - B.O.D. Huisaansluitingen 2018-2020 - 2017/1253 - Uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering 2018-2020. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Alexander Godefroid

Beknopte samenvatting
De huidige aanneming voor het uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering is 
bijna afgelopen. Het team Beheer Openbaar Domein legt hierbij dan ook het nieuwe bestek "B.O.D. 
Huisaansluitingen 2018-2020 - 2017/1253" ter goedkeuring voor. De kostprijs van deze opdracht 
ramen wij op een totaalbedragvan € 450.000,00 (excl. BTW) en dit voor een periode van 3 jaar.

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige aanneming voor het uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering is 
bijna afgelopen. Het team Beheer Openbaar Domein legt hierbij dan ook het nieuwe bestek "B.O.D. 
Huisaansluitingen 2018-2020 - 2017/1253" ter goedkeuring voor.

Argumentatie
Het is de bedoeling om met deze aanneming volgende werken uit te voeren:

 uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen op de stadsriolering
 herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering
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De kostprijs van deze opdracht ramen we op € 450.000,00 (excl. BTW) voor een periode van 3 jaar. 
De kostprijs per jaar ramen we op € 150.000,00 (excl. BTW). De BTW is aftrekbaar binnen dit dossier. 
De gunning van deze opdracht gebeurt op basis van de eenheidsprijzen.

Gezien de aard van het bestek kiezen we voor een openbare procedure als wijze van gunnen met als 
enige criterium de prijs.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een open procedure.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De totale uitgave voor deze opdracht ramen we op een bedrag van € 450.000,00 (excl. BTW), dit voor 
een periode van 3 jaar. De jaarlijkse uitgave ramen we op € 150.000,00 (excl. BTW).

In 2018 moet er volgend budget voorzien worden:

 € 150.000,00 (excl. BTW) op artikel 2018 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 0310-01 / algemeen 
rekeningnummer 2280000

In 2019 moet er volgend budget voorzien worden:

 € 150.000,00 (excl. BTW) op artikel 2019/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 0310-01 / algemeen 
rekeningnummer 2280000

In 2020 moet er volgend budget voorzien worden:

 € 150.000,00 (excl. BTW) op artikel 2020/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 0310-01 / algemeen 
rekeningnummer 2280000

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering 
2018-2020 - bestek B.O.D. Huisaansluitingen 2018-2020 - 2017/1253", opgemaakt door team Beheer 
Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Te kiezen voor de openbare procedure als wijze van gunnen conform de Wet van 17 juni 2016 op de 
Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten.

Bijlagen
- 20171253_Raming.xls
- 20171253_2017_09_14_Bestek - Model 3P_1.doc

21 2017_GR_00247 Parkeren - parkeerplaats voor personen met 
een handicap in de Doorniksesteenweg t.h.v. 
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nr. 176 en Meensestraat t.h.v. nrs. 37 en 39 
(gewestwegen) - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

21 - 2017_GR_00247 - Parkeren - parkeerplaats voor personen met een handicap in de Doorniksesteenweg t.h.v. nr. 176 en Meensestraat t.h.v. nrs. 37 en 39 (gewestwegen) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Dit dossier bevat het voorstel om in de Doorniksesteenweg t.h.v. nr. 176 en Meensestraat t.h.v. nrs. 
37 en 39 twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan te brengen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Twee mindervalide bewoners die in hun woonomgeving moeilijk een parkeerplaats vinden, vragen om 
in de Doorniksesteenweg en Meensestraat een parkeerplaats te voorzien voor personen met een 
handicap.

Argumentatie
Beide aanvragers voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een parkeerplaats voor personen 
met een handicap, nabij de woonplaats.

De bevoegde wegbeheerder AWV verleende reeds gunstig advies.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 
1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 
6.5 en 9);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Advies
Carl Dewaele
Geen advies ontvangen
Carl
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Graag jouw advies

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement i.v.m. het aanbrengen van twee parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap in de Doorniksesteenweg t.h.v. nr. 176 en de Meensestraat t.h.v. nrs. 37 en 39 als volgt vast 
te stellen:

Artikel 1

§1 In de Doorniksesteenweg t.h.v. nr. 176 brengen we een parkeerplaats voor personen met een 
handicap aan.

§2 Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker gebracht worden door het aanbrengen van een 
bord E9a met mindervaliden-embleem en de voorziene markering.

Artikel 2

§1 In de Meensestraat t.h.v. nrs. 37 en 39 brengen we een parkeerplaats voor personen met een 
handicap aan.

§2 Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruiker gebracht worden door het aanbrengen van een 
bord E9a met mindervaliden-embleem en de voorziene markering.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Planning en Openbaar Domein
22 2017_GR_00245 Aanvullend reglement (gemeentewegen) voor 

het invoeren van fietsstraten. - Fietsstraat in 
de Abdijkaai en de Spinnerijkaai.  - 
Goedkeuren

22 - 2017_GR_00245 - Aanvullend reglement (gemeentewegen) voor het invoeren van fietsstraten. - Fietsstraat in de Abdijkaai en de Spinnerijkaai.  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Voorliggend aanvullend reglement voorziet het invoeren van fietsstraten in de Abdijkaai en de 
Spinnerijkaai tussen de Gentsesteenweg en de private toegang van nv Clem. Daarnaast wordt een 
parkeerverbod voorzien tussen de Damastweversstraat en de Tapijtweversstraat, kant bebouwing. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het jaagpad langs het kanaal Kortrijk Bossuit is bijna vervolledigd (asfaltering stuk tussen de 
Luipaardbrug en de Deerlijksestraat verwacht tegen 1 november) door W&Z, waardoor een 
belangrijke functionele verbinding ontstaat tussen de Deerlijkstraat (Zwevegem, Sint Lodewijk) en de 
jaagpaden langs de Leie in Kortrijk. De Abdijkaai en Spinnerijkaai vormen op vandaag een ‘missing 
link’ tussen dit nieuwe jaagpad en de Leie.
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De Abdijkaai en Spinnerijkaai hebben een beperkte breedte waardoor gemengd verkeer het enige 
haalbare profiel is. Op vandaag zijn er geen voorzieningen of specifieke markeringen voor fietsers. 

Argumentatie
De Abdijkaai en Spinnerijkaai kunnen ingericht worden als fietsstraat omwille van volgende redenen:

 Beperkte verkeerscirculatie: de Abdijkaai is enkelrichting tot aan de Schuttersstraat en 
doodlopend voorbij dit kruispunt. De Spinnerijkaai is enkelrichting tot aan de private toegang 
nv Clem en dubbelrichting voor het resterend gedeelte. In dit stuk dubbelrichting wordt 
voorgesteld om te werken met fietssuggestiestroken als ondersteuning van het gemengd 
verkeer in plaats van een fietsstraat.

 Fietsroute: deze fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van het Bovenlokale Functionele 
Fietsnetwerk (BFF) en is geselecteerd als Fietssnelweg (de F374). Voor meer informatie over 
de fietssnelwegen: www.fietssnelwegen.be. De Spinnerijkaai en Abdijkaai vormen een missing 
link tussen de fietssnelweg F374 en de jaagpaden langs de Leie (fietssnelweg F371). Met 
andere woorden een missing link tussen 2 heel hoogwaardige fietsinfrastructuren.

 Openbaar vervoer: er is geen regulier openbaar vervoer op deze verbindingen. Busvervoer 
gemengd met fietsers in fietsstraten wordt afgeraden.

 Intensiteiten: de verkeersintensiteit op de Spinnerijkaai is relatief laag (1420 voertuigen per 
dag), ondanks de functie ervan als lokale ontsluitingsweg (voor de wijk Venning). De 
verkeersintensiteit in de Abdijkaai is nooit gemeten, maar aangenomen zeer laag gezien het 
doodlopend karakter van de weg. Fietsintensiteiten: cijfers uit 2010 tonen lage intensiteiten 
(41 fietsers per dag), maar toen was het jaagpad nog niet gerealiseerd. Op vandaag moet het 
stuk tussen de Luipaardbrug en de Deerlijksestraat (Zwevegem) nog geasfalteerd worden 
door W&Z.  Met de maatregel ‘fietsstraat’ in de Abdijkaai en Spinnerijkaai willen we 
anticiperen op de volledige realisatie en de verwachte toename aan fietsers op deze 
verbinding.

 Vormgeving: de provincie plant signalisatie en markeringen langsheen de fietssnelweg F374, 
conform de huisstijl van de fietssnelwegen. Meer specifiek gaat het hier over bewegwijzering 
en herkenbaarheid door middel van logo’s. We willen met de fietsstraten en de 
suggestiestroken hieraan anticiperen en de fietsroute als een geheel vormgeven. De 
markering en realisatie van de fietsstraat in de Abdijkaai is nog voorzien voor najaar 2017, de 
fietsstraat en suggestiestroken in de Spinnerijkaai na het zomerverlof van 2018. Naast de 
wettelijke signalisatie voorzien we fietsemblemen, pijlen en grondmarkeringen van het bord 
F111.

 Wegprofiel: de beide straten hebben een smal wegprofiel. Dit profiel ondersteunt het 
gemengde gebruik van auto’s met fietsers en maakt inhalen van fietsers die centraler op de 
rijweg fietsen moeilijker. 

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2).

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 

http://www.fietssnelwegen.be/
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1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 
(art.6.5 en 9)

 de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad. | Investeren in fietsinfrastructuur.

Besluit
Punt 1
Artikel 1:

§1. De volledige Abdijkaai en Spinnerijkaai tussen de Gentsesteenweg en de private toegang van nv 
Clem worden fietsstraat.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het bord F111-begin 
van de fietsstraat en F113 – einde van de fietsstraat. De F111 en F113 worden aangebracht ter 
hoogte van de kruispunten Gentsesteenweg/Abdijkaai, Abdijkaai/Schuttersstraat, de Abdijkaai ter 
hoogte van het kruispunt met het jaagpad, de Spinnerijkaai/Gentsesteenweg en Spinnerijkaai ter 
hoogte van de private toegang van nv Clem.

Artikel 2:

§1. Tussen de Damastweverstraat en Tapijtweversstraat, kant bebouwing, wordt een parkeerverbod 
ingevoerd.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door een onderbroken gele 
streep.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Raadscommissie 3
An Vandersteene

Evenementen en Verenigingen
23 2017_GR_00244 Gebruikersreglement - Gebruik van een 

stedelijk lokaal dat niet in het 
standaardaanbod zit van door de stad ter 
beschikking gestelde lokalen.  - Goedkeuren

23 - 2017_GR_00244 - Gebruikersreglement - Gebruik van een stedelijk lokaal dat niet in het standaardaanbod zit van door de stad ter beschikking gestelde lokalen.  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jan Balcaen



140/147 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beknopte samenvatting
Een groot aantal stadslokalen worden dagdagelijks verhuurd aan allerlei verenigingen en organisaties en 
daarvoor bestaan er duidelijke gebruiks- en retributiesystemen, vastgelegd in diverse reglementen.
Soms krijgen we ook vragen voor het gebruik van lokalen die doorgaans niet ter beschikking gesteld worden en 
waarvoor er geen specifieke regelgeving bestaat.
Het is wenselijk om ook voor deze lokalen een objectieve, samenhangende en logische aanpak te hanteren. 
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werden reeds de retributie tarieven goedgekeurd voor het gebruik van 
stedelijke lokalen die niet in het standaardaanbod zitten van ter beschikking gestelde lokalen. Nu wordt er ook 
een gebruikersreglement voorgesteld voor deze lokalen.  

Beschrijving
Aanleiding en context
Een groot aantal stadslokalen worden dagdagelijks verhuurd aan allerlei verenigingen en organisaties 
en daarvoor bestaan er duidelijke gebruiks- en retributiesystemen, vastgelegd in diverse reglementen.
Soms krijgen we ook vragen voor het gebruik van lokalen die doorgaans niet ter beschikking gesteld 
worden en waarvoor er geen specifieke regelgeving bestaat.
Het is wenselijk om ook voor deze lokalen een samenhangende en logische aanpak te hanteren. 
In de gemeenteraad van 3 juli 2017 werden reeds de retributie tarieven goedgekeurd voor het 
gebruik van stedelijke lokalen die niet in het standaardaanbod zitten van ter beschikking gestelde 
lokalen. 
Nu wordt er ook een gebruikersreglement voorgesteld voor deze lokalen. 

Argumentatie
Het is immers belangrijk dat de spelregels voor de aanvragers van de lokalen duidelijk zijn. Vandaar 
dat we een gebruikersreglement opstelden met een aantal basisregels. De concrete gebruiksafspraken 
worden geval per geval in een gebruiksovereenkomst vastgelegd

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Punt 1
Het gebruikersreglement - Gebruik van een stedelijk lokaal dat niet in het standaardaanbod zit van door de 
stad ter beschikking gestelde lokalen, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- Gebruikersreglement voor het gebruik van een stedelijk lokaal dat niet in het 

standaardaanbod zit van door de stad ter beschikking gestelde lokalen.docx
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Arne Vandendriessche

Staf
24 2017_GR_00189 Interne controle - Jaarlijkse rapportering 

(mei 2016 - maart 2017) - Aktename
24 - 2017_GR_00189 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (mei 2016 - maart 2017) - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
Jaarlijks brengt de secretaris verslag uit aan de gemeenteraad over de werkzaamheden ihkv van de 
interne controle over de voorbije periode (1 mei 2016 - 31 maart 2017).

Beschrijving
Aanleiding en context
Huidige nota bevat een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden van de secretaris mbt de 
interne controle (organisatiebeheersing) van de stad Kortrijk. De secretaris brengt hierover jaarlijks 
verslag uit.

Interne controle (organisatiebeheersing) is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen 
zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen, de naleving van 
wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het 
efficiënt en economisch gebruik van de middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen 
van fraude.

Het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk is vooral gericht op organsiatieverbetering via 
organisatiebrede verbetertrajecten. Jaarlijks gebeurt er een rapportering aan de gemeenteraad over 
de vooruitgang van de verbeteracties/interne verbetertrajecten.

Een situering van het begrip interne controle en het wetgevend kader is bijgevoegd als bijlage.

Argumentatie
Het jaarverslag mbt  de jaarlijkse rapportering (mei 2016 - maart 2017)  is toegevoegd als formele 
bijlage. Hieronder volgt de inhoudstafel.

A. Voortgangsrapportering op basis van de 6 dimensies van interne controle         

 A1. Rapportering van de prioritaire interne verbetertrajecten  

  1.      aandacht voor teams en leidinggevenden

  2.      interne communicatie

  3.      Projectmanagement

  4.      Dienstverlening

A2. Rapportering van de niet-prioritaire verbetertrajecten 

A. 2.1. Het inductiebeleid

A. 2.2. Nog meer draagkracht voor de recente veranderingen
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A. 2.3. Waardering en erkenning, aandacht voor de menselijke organisatie

A. 2.4. Het voeren van kennis- en informatiemanagement, met daaraan verbonden het  verhogen van 
de bescherming van vertrouwelijke informatie, toegangsbeheer en software systemen.

 A.2.5. Het strategisch beheer en sterker opvolgen en bewaken van samenwerkingsverbanden met 
externe partners, zodat de uitbestede activiteiten sterk beheerst worden.

A3. Andere acties in het kader van de kwalitatieve uitbouw van de organisatie

1.      Het bereiken van doelstellingen

1.1.   De cockpit    

 2.      De naleving van wetgeving en procedures  

2.1.   Naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten

2.2.   Opstart cash-less gelijkvloers van het administratief stadhuis

3.      De beschikbaarheid van betrouwbare informatie

4.      Het efficiënt en economisch gebruik van de middelen

4.1.   Opvolging personeelskredieten

4.2.   Opstart elektronische verdeling van de inkomende briefwisseling

4.3.   De invoering van het Stadhuis op Afspraak  evenals de introductie van het cash-less  gelijkvloers

4.4.   De  overname van de taken van de PZ Vlas door de stad Kortrijk in het kader van de inname 
openbaar domein.

5. De bescherming van de activa 

6. Het voorkomen van fraude                                                                                      

B. Verslaggeving van uitgevoerde audits en inspecties

B.1. Korte samenvatting uitgevoerd inspecties in de voorbije periode                            

B.2. Korte samenvatting van audits uitgevoerd in de voorbije periode

C. Planning 2017- 2018     

 Advies van het managementteam                                                                                   

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

Besluit
Punt 1
neemt akte van de jaarlijkse rapportering van de interne controle (1 mei 2016 - 31 maart 2017) aan 
de gemeenteraad.
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Bijlagen
- Intern auditcomite  september 2017.pdf
- Jaarverslag interne controle - jaarlijkse rapportering (mei 2016 - maart 2017)-20170703.docx
- II Voortgangsapportering  Projectmanagement GR 2016-2017.docx
- II Voortgangsrapportering Aandacht voor teams en leidinggevenden 2016 - 2017.docx
- II Voortgangsrapportering Interne communicatie 2016- 2017.docx
- II  Voortgangsrapportering Dienstverlening 2016-2017.docx
- I Plan van aanpak Aandacht voor teams en leidinggevenden 2016-2017.docx
- I Plan van Aanpak dienstverlening 2016-2017.docx
- I Plan van Aanpak Projectmanagement 2016-2017.docx
- I Plan van aanpak Interne Communicatie 2016-2017.docx
- Korte situering van het begrip interne controle en het wetgevend kader.docx
- Goesting traject

Servicepunt
25 2017_GR_00255 2017/1035 - Raamovereenkomst voor 

schoonmaakproducten en - materialen voor 4 
jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen

25 - 2017_GR_00255 - 2017/1035 - Raamovereenkomst voor schoonmaakproducten en - materialen voor 4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sylvie Vanackere

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor van het dossier " Raamovereenkomst voor 
schoonmaakproducten en -materialen voor 4 jaar".

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige raamcontract voor de aankoop van schoonmaakproducten, -materialen en hygiënische 
papierwaren loopt af op 31/12/2017. Het aankoopteam stelt voor om dit opnieuw te vernieuwen.

Argumentatie
Algemeen
De huidige raamovereenkomst omhelst de aankoop van schoonmaakproducten, -materialen en 
hygiënische papierwaren. Om praktische en technische redenen stelt het aankoopteam voor om het 
dossier op te splitsen in 2 dossiers nl.: de aankoop van hygiënische papierwaren en de aankoop van 
schoonmaakproducten en -materialen.

Het aankoopteam stelt voor om voor de aankoop van hygiënische papierwaren een beroep te doen op 
de raamovereenkomst waarbij de Vlaamse overheid fungeert als aankoopcentrale. Dit wordt in een 
andere nota verder uitgewerkt.

Wat betreft de aankoop van schoonmaakproducten en -materialen stelt het aankoopteam voor om 
een raamovereenkomst op te stellen voor een periode van 4 jaar (2018-2021).

Raming en procedure
De raming voor de afname van schoonmaakproducten en -materialen bedraagt 192.152,00 EUR incl. 
BTW voor 4 jaar. Het aankoopteam stelt voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking op te starten, conform de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, § 1, 1° (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet 
bereikt).
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Duurzaamheid
Gezien het huidig bestuur veel belang hecht aan de factor duurzaamheid, is deze ook opgenomen als 
gunningscriterium.

Naar afvalbeleid toe zijn er verschillende eisen opgenomen bij de technische voorwaarden: bij 
herbruikbare verpakkingen, blijft dit ten laste van de leverancier. Hij neemt dit gratis terug, reinigt en 
ontsmet alles en brengt dit terug in omloop. Alle extra inspanningen die relevant zijn voor Stad 
Kortrijk kunnen extra punten opbrengen voor de inschrijver met een maximum van 5.

Daarnaast kan de inschrijver ook extra punten krijgen bij alle acties en/of producten die de 
duurzaamheid voor de huidig omschreven opdracht ten goede komt met een maximum van 5. Dit 
moeten wel elementen zijn die die onmiddellijk operationeel zijn m.a.w. “toekomstige” acties zijn niet 
relevant.

Inventaris en ecologische producten
In de inventaris zijn de producten opgenomen die het meest werden besteld in de laatste 2 jaren. 
Hierop dienen de inschrijvers hun EHP op te geven. De goedkoopste inschrijver krijgt de meeste 
punten.

Producten die niet in de inventaris zijn opgenomen kunnen via catalogus worden aangekocht. De 
inschrijvers dienen per productgroep hun kortingspercentage op te geven. Via een case-study zullen 
10 gelijkaardige producten per leverancier worden vergeleken. De goedkoopste inschrijver krijgt de 
meeste punten.

Onder de groep schoonmaakproducten bevat de meetstaat zowel standaard alsook producten met een 
Europees ecolabel. De inventaris bevat 22 verplichte ecologische producten.

De algemene technische criteria zijn gedetailleerd opgesteld naar service en kwaliteit toe. De kwaliteit 
en de samenstelling van de aangeboden producten moeten voldoen aan alle specifieke wettelijke 
bepalingen. Dit dient aangetoond te worden via de technische en veiligheidsfiches van de producten 
en/of milieulabels.

Het aankoopteam stelt voor om te gunnen op volgende criteria: prijs en duurzaamheid (ecologische 
producten zijn sowieso opgenomen in de meetstaat). Er worden 80 punten toegekend aan de 
goedkoopste leverancier op de producten van de inventaris. Er worden 10 punten toegekend aan de 
goedkoopste leverancier op de overige producten uit de catalogus. Er worden max. 10 punten 
toegekend aan de leverancier die het best scoort op het duurzame gegeven.

De vergelijking van de offertes gebeurt d.m.v. gunningscriteria.

Nr. Beschrijving Gewicht
1 Prijs (korting inbegrepen E.H.P.) 80
2 Korting op de volledige catalogus 10
3 duurzaamheid 10
3.1 Afvalreductie 5
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3.2 Duurzame productie en/of acties 5
   
 Totaal gewicht gunningscriteria 100

Extra bepalingen

Er is geen afnameplicht en geen exclusiviteit. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar.

De inschrijver dient over een webshop te beschikken waarbij het voor elk van de entiteiten mogelijk is 
hun bestelling door te geven. Aan deze webshop zijn tal van minimumeisen verbonden zoals oa.: 
aanmaken van verschillende accounts per leveringsadres; historieken bijhouden; raadplegen 
technische fiches; enz. De inschrijvers dienen een omschrijving hiervan op te geven en toegang geven 
aan het aankoopteam om alle vereisten af te toetsen via een 'demo' account van hun webshop.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, § 1, 1° (limiet van 
209.000,00 euro excl. btw niet bereikt).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Over de volledige duurtijd van de overeenkomst het geraamde bedrag van 192.252 EUR over 4 jaar 
(2018-2021) incl. 21% BTW
GBB-CBS/0119-01/6103001
Indicatief per jaar: 48.038 EUR incl 21% btw

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in het bestek 2017/1035, opgemaakt door de 
directie bedrijfsvoering, voor wat betreft het raamcontract voor schoonmaakproducten en -materialen.

Punt 2
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Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, conform de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 
41, § 1, 1° (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet bereikt)

Bijlagen
- Bestek 2017/1035.doc
- Raming.xls


