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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Kelly Detavernier

Financieel beheerder
1 2017_GR_00319 FIGGA - Kapitaalverhoging FIGGA in functie 

van de splitsing FIGGA naar GASELWEST en 
ZEFIER - Intekenen

1 - 2017_GR_00319 - FIGGA - Kapitaalverhoging FIGGA in functie van de splitsing FIGGA naar GASELWEST en ZEFIER - Intekenen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
In uitvoering van het splitsingsvoorstel van FIGGA naar ZEFIER en GASELWEST dient een beperkte 
kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande kapitaalverhogingen doorgevoerd te 
worden, deze maken namelijk deel uit van de opschortende voorwaarden bij de splitsing.  Tevens 
wordt de mogelijkheid gecreëerd om overtollige reserves aan de gemeenten uit te keren.  De stad 
dient hieraan zijn goedkeuring te geven en daardoor in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA 
op 18 december 2017.  Op de agenda van deze buitengewone vergadering staat naast o.a. de 
splitsing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, ook een kapitaalsverhoging.  Deze 
nota behandelt specifiek de kapitaalsverhoging.

De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied 
verschillende strategische participaties aan.  In uitvoering van het splitsingsvoorstel van FIGGA naar 
ZEFIER en GASELWEST dient een beperkte kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande 
kapitaalverhogingen doorgevoerd te worden, deze maken namelijk deel uit van de opschortende 
voorwaarden.

Ook na deze operatie worden nog niet alle financieel vaste activa door het kapitaal gedekt, voor 
sommige besturen zijn er voldoende reserves opgebouwd, voor enkele dient bijgestort te worden.  
FIGGA wenst tegelijk de mogelijkheid te bieden overtollige reserves uit te keren aan de gemeenten.

Naar aanleiding hiervan legt de raad van bestuur van FIGGA een bijkomende kapitaalverhoging voor, 
ook deze wordt maximaal gedekt door incorporatie van reserves en aanwending van rekening courant 
middelen.  

Argumentatie
Voor de stad Kortrijk betekent dit :

* een kapitaalverhoging Fa tbv W4F door incorporatie van reserves voor een bedrag van 297.800 € 
vertegenwoordigd door 11.912 aandelen.

* het volstorten van kapitaal uit het verleden voor een bedrag van 358.931,78 € door incorporatie van 
reserves.

* een kapitaalverhoging  Publigas door incorporatie van reserves voor een bedrag van 333.400 € 
vertegenwoordigd door 13.336 aandelen.
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* een kapitaalverhoging Publi-T door incorporatie van reserves voor een bedrag van 36.475 € 
vertegenwoordigd door 1.459 aandelen.

* een kapitaalverhoging W4F door incorporatie van reserves voor een bedrag van 51.750 € 
vertegenwoordigd door 2.070 aandelen.

De stad Kortrijk dient derhalve geen stortingen te doen aan Figga.

Hierbij zal aan de stad Kortrijk een bedrag van 41.700 € uitbetaald worden door liquidatie van de 
rekening courant van de stad Kortrijk bij FIGGA.

Bovendien kan eveneens een bedrag van 292.361,72 € als saldo van de uitkeerbare vrije reserves in 
de schoot van FIGGA aan de stad Kortrijk uitbetaald worden.

Het voorzien dividend 2017 voor het luik GASELWEST bedraagt 588.532,02 € en zal uitgekeerd 
worden in juni 2018.

Het voorzien dividend 2017 voor het luik ZEFIER bedraagt 17.817,82 € en zal uitgekeerd worden in 
2019.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
De stad dient geen cash te volstorten.

Besluit
Punt 1
Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, 
aanwending en storting van de rekening courant en de storting van overtollige reserves bij wijze van 
tussentijds dividend.

In te tekenen op 28.777 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 719.425 €.

Het niet volstort opgevraagd kapitaal voor een nominaal bedrag van 358.931,78 € te volstorten.

Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 1.078.356,78 €.

FIGGA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie reserves en 
liquidatie rekening courant voor een bedrag van 41.700 € te storten aan de gemeente voor 31/12.

Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor een 
totaal bedrag van 5.087.931,67 €, het aandeel van de stad hierin bedraagt 292.361,72 €.

Punt 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan :  FIGGA, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4b2, 
1000 Brussel en de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
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Bijlagen
- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FIGGA - BIJKOMENDE STUKKEN EN 

AGENDAPUNTEN.pdf

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
2 2017_GR_00305 Financieringsintercommunale voor de 

gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag 
en toelichting

2 - 2017_GR_00305 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Catherine Waelkens in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).
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3 2017_GR_00306 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - 
Buitengewone algemene vergadering van 18 
december 2017 - Goedkeuren agenda - 
Bepalen mandaat vertegenwoordiger

3 - 2017_GR_00306 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Figga nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn buitengewone algemene vergadering op 18 
december 2017. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze buitengewone algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering 
te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga 
op 18 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te 
bepalen.

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt samengesteld:

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

1. Statutaire benoemingen.

2. Statutaire mededelingen.

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en 
Zefier CVBA.

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd en 
uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze 
kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers;

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal 
tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-
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Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, 
Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa;

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de 
vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, 
voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de 
Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het 
Wetboek van vennootschappen, met name:

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en 
van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b) de volgende bijzondere verslagen:

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 
van het Wetboek van vennootschappen;

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en 
de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van 
vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 
activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap 
tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de 
splitsing besluit.

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als 
de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de 
gemeenten van Gaselwest:

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
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(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met 
zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 
splitsing;

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur.

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan 
de raad van bestuur om:

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand 
te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de 
vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel;

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 
overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 
verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder 
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn;

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

Toelichting bij punt 4, 5 en 6 van de dagorde

Het notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering is de juridische uitwerking van alle 
principes die zijn weergegeven en afspraken die zijn gemaakt in het splitsingsvoorstel.

Voor Figga zijn er enkele punten waarop wij nog even de aandacht vestigen, met name punt 4, 5 en 6 
van de dagorde, zijnde de verhogingen van het kapitaal door incorporatie van reserves en de 
middelen op rekening courant. De investeringen zijn destijds immers niet met kapitaal maar deels met 
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(onbeschikbare) reserves en liquiditeiten gefinancierd. Het is evenwel aangewezen binnen Zefier over 
een correcte kapitaalbasis te beschikken voor het deel van de Figga-deelnemers in de betrokken 
rekeningsectoren. Daarom wordt voorgesteld de middelen die destijds zijn geïnvesteerd om te zetten 
in kapitaal.

Deze incorporatie heeft geen enkele impact op de winstverdeling of andere vermogensrechten. Per 
deelnemer worden de beschikbare reserves en/of rekening courant met een bedrag verlaagd en met 
eenzelfde bedrag wordt het kapitaal verhoogd. Het bedrag kan u terugvinden op de individuele 
splitsingsbalans die is bezorgd op de passiefzijde onder de posten onbeschikbare reserves. Het is dit 
bedrag dat in het kapitaal wordt geïncorporeerd. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
negatieve reserves op de DNB-activiteit. Voor deze bedragen wordt gevraagd door de gemeente in de 
mate van het mogelijke volstorting te voorzien voor 31/12/2017. Bij de stukken is een apart 
gedetailleerd overzicht per gemeente opgenomen.

---

Per brief van 16 oktober 2017 ontving de stad een nazending met bijkomende stukken en 
agendapunten.

De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied 
verschillende strategische participaties aan. In uitvoering van het splitsingsvoorstel van FIGGA naar 
ZEFIER en GASELWEST dient een beperkte kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande 
kapitaal verhogingen doorgevoerd te worden, deze maken deel uit van de opschortende voorwaarden.

Ook na deze operatie worden nog niet alle financieel vaste activa door het kapitaal gedekt, voor 
sommige besturen zijn er ruime voldoende reserves opgebouwd, voor enkele dient bijgestort te 
worden. De raad van bestuur wenst correct in de boeken te laten opnemen en tegelijk de 
mogelijkheid te bieden overtollige reserves uit te keren aan de gemeenten.

Naar aanleiding hiervan legt de raad van bestuur een bijkomende kapitaalverhoging voor, ook deze 
wordt maximaal gedekt door incorporatie van reserves en aanwending van rekening courant 
middelen.

Hiervoor worden volgende agendapunten toegevoegd aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december :

Agendapunt 2.bis :

 Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves.
 Uitkering van een tussentijds dividend;
 Inschrijvingen op de kapitaalverhoging.
 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

In bijlage (bijlagen behorende bij de nazending hebben het voorvoegsel nz) een overzicht van de 
interne balans per gemeente per 30/6, dit is een momentopname welke nog kan wijzigen per 31/12, 
een overzicht van de kapitaalbewegingen en een voorstel van financiering. Als gevolg van deze 
verhoging kan FIGGA na de algemene vergadering overgaan tot een maximale storting van vrije 
reserves en middelen op rekening courant aan de gemeenten.

Figga vraagt om de kapitaalverhoging voor te leggen aan de gemeenteraad, waarbij Figga rekening 
houdt met een maximale volstorting (dwz maximale stemrechten en dividenden in zowel Gaselwest als 
Zefier).
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Indien FIGGA geen raadsbesluit ontvangt, blijven de betrokken financieel vaste activa gefinancierd uit 
de reserves, vandaar de vraag om dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

In bijlage tevens aanvullende stukken met betrekking tot de algemene vergadering van FIGGA, met 
name het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 
Wetboek van vennootschappen (in twee delen) en een document met frequently asked questions 
(hetgeen ter kennisgeving wordt bezorgd en geen beslissingspunt vormt).

---

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren A. Cnudde en S. Vanneste aan te 
duiden als vertegenwoordigers en de heer P. Lombaerts aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 9 december 2016.

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

Bijlagen
- A  FG-BAV-CO-20171218 GEMEENTEN.pdf
- E Krachtlijnen herstructurering versie 20170904.pdf
- E Statutenwijziging Figga.pdf
- E Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging Figga.pdf
- Splitsingsvoorstel.pdf
- Bijzonder verslag Raad van Bestuur.pdf
- G Bijlage 1 - Financiele analyse Figga 20170630.pdf
- G Bijlage 2 - Berekening nieuwe aandelen per gemeente.pdf
- berekening per gemeente - Kortrijk.pdf
- G Bijlage 3 - Balans GASELWEST 2017-6 pr v2 zdt.pdf
- G Bijlage 3 - Balans GASELWEST Vlaanderen 2017-6 pr v2 zdt.pdf
- G Bijlage 3 - Balans GASELWEST-ZUID 2017-6 pr v2 zdt.pdf
- G Bijlage 4 - Balans Zefier 20170908.pdf
- G Bijlage 5 - Waarderingsrapport Figga.pdf
- G Bijlage 6.1 - Splitsing drie luiken.pdf
- G Bijlage 6.2 - Toekenning nieuwe aandelen per gemeente.pdf
- G Bijlage 7 - Ontwerp statutenwijzigingen Gaselwest.pdf
- G Bijlage 8 - Statuten Zefier oprichting 20170907.pdf
- nz01-Brief FIGGA kapitaalverhoging.pdf
- nz02-bijlage 1 FIGGA  overzicht kapitaalbewegingen.pdf
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- nz03-Kortrijk (002).pdf
- nz04-FIGGA - revisoraal controleverslag splitsing deel 1 getekend (002).pdf
- nz05-FIGGA - revisoraal controleverslag splitsing deel 2 getekend (002).pdf
- nz06-FG-BAV-20171218 - FAQ.pdf
- geconsolideerde statuten 2014.pdf
- GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag over de uitoefening van zijn 
mandaat en de toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit 
van het Westen (Gaselwest).

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag over de uitoefening van zijn 
mandaat en de toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit 
van het Westen (Gaselwest).

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 23 juni 2017.
Gaselwest is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Besluit
Punt 1



14/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).
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5 - 2017_GR_00287 - Gaselwest. Buitengewone Algemene vergadering van 18 december 2017. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Gaselwest nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar buitengewone algemene vergadering op 18 
december 2017.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 18 september 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Gaselwest op 18 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 23 juni 2017.
Gaselwest is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

De agenda werd door de raad van bestuur op 8 september 2017 als volgt samengesteld:

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van 
deel Figga in Gaselwest

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met 
name:

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en 
van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

b. de volgende bijzondere verslagen:
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(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 
van het Wetboek van vennootschappen;

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en 
de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van 
vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering 
die tot de splitsing besluit.

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling.

1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij 
de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als 
de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga:

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President 
Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met 
zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;

c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 
splitsing;

d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal 
ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in 
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel 
door toevoeging van volgende activiteiten:

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en 
Publi-T,

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsver-eniging voor 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten 
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of 
het realiseren van in-vesteringen die voorzien zijn in hun budget en

(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
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en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van 
het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 
juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 
37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming 
te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het 
ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging voor 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten 
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden 
rechten.

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 
ondernemingen Publi-T en Publigas.

1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 
het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van 
de raad van bestuur.

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten 
g., h. en i., om:

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor 
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel;

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en brutowaarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en 
de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2017;

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 
het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
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g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende 
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn;

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest aan 
Eandis System Operator cvba.

4. Statutaire benoemingen.

5. Statutaire mededelingen.

------

INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING 

De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen 
overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk 
een gedeelte van de activiteiten van Figga overnemen.

Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten 
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse inter-gemeentelijke 
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief 
in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere 
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-
distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.

De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische 
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, 
waaronder Gaselwest. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de 
eventuele betrokken leningen over.

Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 
1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributie-netbeheerder (Ae en Ag) 
en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij 
Gaselwest, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.

Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga partij is 
en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.

Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekening-sectoren 
met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de 
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splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en 
plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht 
bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing 
ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en Zefier in 
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen 
die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en 
verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is 
gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening van de 
deelnemers gefinancierd werden.

STATUTENWIJZIGINGEN 

Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.

De voornaamste statutenwijzigingen zijn :

- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het 
verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige financierings-vereniging Figga voor 
1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 
aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun 
budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;

- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen;

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;

- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen 
Ate per gemeente/stad;

- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 
participaties;

- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeen-ten/steden verleend 
om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de 
gemeente/stad toekomende dividenden;

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het 
kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die 
zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van 
hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte 
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg;

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
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- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen;

- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 
worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen 
financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financierings-vereniging overgenomen.

------

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

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er werd gunstig advies door Financiën Algemeen gegeven

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 18 december 2017.

Punt 2
zijn goedkeuring te hechten aan

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van een 
deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en 
passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits 
toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van aandelen Apt voor de 
deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de 
deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale 
waarde, volledig volgestort,

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest,

onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga

Punt 3
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de aangeduide vertegenwoordiger aan de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest op 18 december 2017 op te dragen de (overige) op de 
agenda geplaatste punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden 
genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- Nazending gemeenten.pdf
- nazending-Agp 1 - Verslag commissaris - splitsing.pdf
- z-GLW AV 2017-06-23 - statuten - gecoord. versie.pdf
- 00-Oproeping gemeenten.pdf
- 01-Agp 1 - Voorstel inkanteling - overzicht documenten.pdf
- 02-Agp 1 - Voorstel inkanteling - algemene toelichting.pdf
- 03-Agp 1 - Splitsingsvoorstel.pdf
- 04-Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - splitsing door overneming.pdf
- 05-Agp 1 - Statutenwijzigingen - commentaarnota.pdf
- 06-Agp 1 - Statutenwijzigingen - ontwerp.pdf
- 07-Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - doelwijziging.pdf
- 08-Agp 1 - Verslag commissaris - doelwijziging.pdf
- 09-Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - nemen van participaties.pdf
- 10-Agp 2 - Bespreking art 44 decreet intergemeentelijke samenwerking.pdf
- 11-Agp 2 - Strategienota 2018.pdf
- 12-Agp 2 - Strategienota 2018 - tabellen.pdf
- 13-Agp 3 - Volmachtverlening inzake bestellingen.pdf
- 14-Agp 4 - Statutaire benoemingen.pdf
- 15-Agp 5 - Statutaire mededelingen.pdf
- GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf

6 2017_GR_00308 De Watergroep - Bijzondere algemene 
vergadering 8 december 2017

6 - 2017_GR_00308 - De Watergroep - Bijzondere algemene vergadering 8 december 2017

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De bijzondere algemene vergadering van De Watergroep vindt plaats op 8 december 2017.
Op de agenda staat een statutenwijziging.
Deze nota behandelt het mandaat van de vertegenwoordiger.

Beschrijving
Aanleiding en context
De bijzondere algemene vergadering van De Watergroep vindt plaats op 8 december 2017.

Argumentatie
Er is één agendapunt, zijnde een statutenwijziging.
In bijlage een uitgebreide toelichting van de statutenwijziging.
Hieonder een schematische samenvatting:

Raad van bestuur NU TOEKOMST

Ten hoogste 18 leden + voorzitter Max. 13 leden, voorzitter 
inbegrepen
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Benoemd door de algemene 
vergadering op voordracht van 
vennoten:

8 bestuurders

Benoemd door de algemene 
vergadering op voordracht van 
vennoten:

4 bestuurders

Benoemd door Vlaamse regering 
opvoordracht door vennoten:4 
bestuurders

Benoemd door Vlaamse regering 
opvoordracht door vennoten:1 
bestuurder,4 kandidaten 
voorgedragen door 
vennotenvergadering (1 per 
provincie)

Opmerking: momenteel 2 
onafhankelijkebestuurders die de 
plaats innemen van 2 bestuurders 
benoemd door de Vlaamse 
regering

Benoemd door Vlaamse regering 
op voordracht door raad van 
bestuur:max. 5 
onafhankelijkebestuurders

Benoemd door Vlaamse 
regering:voorzitter + 4 
bestuurders

Benoemd door Vlaamse regering:3 
bestuurders, waaronder voorzitter

Looptijd mandaat:6 jaar Looptijd mandaat:5 jaar

NB: Van de 13 bestuurders worden er 5 voorgedragen door de vennoten.

 

Provinciale comités 
aandeelhoudersbestuur NU

TOEKOMST

4 provinciale comités drinkwater 1 aandeelhoudersbestuur

•provinciaal georganiseerd

•zelfde agendapunten=> 
aansluiten in andere provincie is 
mogelijk

•aandacht voor regiogebonden 
thema’s

3 Riopactcomités 1 aandeelhoudersbestuur, namelijk 
het Riopactcomité

•één vergadering

•vergaderplaats kan wisselen

Min. 2/per jaar Min. 4/per jaar
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Bureaus •worden geschrapt

•agenda aandeelhoudersbestuur 
voorbereid door directiecomité, 
afgestemd met raad van bestuur

•vergadering 
aandeelhoudersbestuur 
voorgezeten door afgevaardigde 
directiecomité

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

Besluit
Punt 1
De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de voorgestelde 
statutenwijziging goed te keuren.

Bijlagen
- agenda-bav-2017.pdf
- voorstel-statutenwijziging.pdf
- 06-11-2017-toelichting-statutenwijziging.pdf

7 2017_GR_00288 Vereniging Ons Tehuis - 
Meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019, 
budgetwijziging_1, budget 2018

7 - 2017_GR_00288 - Vereniging Ons Tehuis - Meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019, budgetwijziging_1, budget 2018

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De Vereniging Ons Tehuis legt haar meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019 ter goedkeuring en de 
budgetwijziging_1 2017 en het budget 2018 voor kennisname voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 24 oktober 2017 volgende documenten aan de 
gemeenteraad voor te leggen:
1- Budgetwijziging_1 2017
2- Meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019
3- Budget 2018

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.
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Conform Omzendbrief BB 2013/06 moet, in geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere 
OCMW’s de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget als het past binnen het meerjarenplan.

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren.

Punt 2
Kennis te nemen van de budgetwijziging_1 2017 van de Vereniging Ons Tehuis.

Punt 3
Kennis te nemen van het budget 2018 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
- brief 24-10-2017.pdf
- Budgetwijziging_1 2017.pdf
- Meerjarenplanaanpassing_3 2014-2019.pdf
- Budget 2018.pdf
- statuten VOT.pdf
- Omzendbrief_BB_2013_6.pdf

8 2017_GR_00309 Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw - Algemene vergadering 6 
december 2017

8 - 2017_GR_00309 - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Algemene vergadering 6 december 2017

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De algemene vergadering van de VVSG vindt plaats op 6 december 2017.
Op de agenda staat een statutenwijziging.
Deze nota behandelt het mandaat van de vertegenwoordiger.

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) vindt 
plaats op 6 december 2017

Argumentatie
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
 Toelichting en goedkeuring begroting 2018 (bijlage 1 en 2)
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 Wijzigingen aan de statuten VVSG vzw – goedkeuring (bijlage 3)

 Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de statutenwijziging:

1 Gebruik van de benaming algemeen directeur

Door de groei van de VVSG vzw is er sedert vele jaren intern sprake van de algemeen directeur, de 
zakelijk directeur en andere directeurs. De huidige statuten zijn daarover onduidelijk en dit kan tot 
verwarring leiden.

Om dit te vermijden worden volgende wijzigingen voorgesteld:

In de statuten wordt het woord "directeur" vervangen door het woord "algemeen directeur".

Dit is het geval in:

 - artikel 12/§1
 - artikel 14§1
 - artikel 20§1
 - artikel 20§2
 - artikel 22 eerste alinea
 - artikel 23
 - Hoofdstuk IV4. De algemeen directeur
 - artikel 24

2 Statuut "werknemer bestuurder"

De vereniging van vzw’s VSDC wijst op een zekere ongerijmdheid bij vzw’s waar de statuten voorzien 
in een "bestuurder-directeur" zoals dat het geval is bij de VVSG vzw. Deze combinatie is niet evident 
omdat bewezen dient te worden dat de werknemer-bestuurder onder het gezag werkt van de raad 
van bestuur. De RSZ zou bijvoorbeeld kunnen spreken van schijnzelfstandigheid.

De VSDC wijst er op dat er elementen moeten zijn die aantonen dat de werknemer in ondergeschikt 
verband werkt.

Daarom worden volgende wijzigingen voorgesteld:

In artikel 16 worden de stemmingen van de raad van bestuur geregeld. Hieraan wordt een vierde 
paragraaf toegevoegd:

"De bestuurder-algemeen directeur wordt niet betrokken bij beraadslagingen en beslissingen op de 
Raad van Bestuur die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden".

3 Handtekeningbevoegdheid algemeen directeur

Uit artikel 20 en artikel 24 blijkt dat alleen de algemeen directeur de vzw kan verbinden, tenzij bij een 
optreden in rechte.

Om de vlotte werking van de vereniging te waarborgen en de continuïteit te garanderen bij 
afwezigheden van de algemeen directeur wordt volgende paragraaf toegevoegd onderaan artikel 24:

"De raad van bestuur of bij hoogdringendheid het directiecomité kan de handtekeningbevoegdheid 
van de algemeen directeur, zoals in voorgaande paragraaf beschreven, bij diens onbeschikbaarheid, 
voor een bepaalde tijd overdragen aan de zakelijk directeur of een andere directeur van de 
vereniging."
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4 Uitnodiging algemene vergadering

Artikel 11 Par. 2 4de alinea beschrijft de wijze waarop de uitnodigingen worden verstuurd.

"De uitnodigingen voor de gewone zowel als voor de buitengewone zittingen moeten minstens drie 
volle weken op voorhand bij gewone brief gericht worden aan de leden".

Om in te spelen op meer moderne wijzen van uitnodiging wordt deze alinea vervangen door:

"De uitnodigingen voor de gewone zowel als voor de buitengewone zittingen moeten minstens drie 
volle weken op voorhand gericht worden aan de leden".

 

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

Besluit
Punt 1
De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de voorgestelde 
statutenwijziging goed te keuren.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de overige punten 
op de agenda van deze vergadering, waarvoor een beslissing is vereist, goed te keuren.

Bijlagen
- 20171110_mj_MAIL_CBS AV 6 december 2017.pdf
- Begroting_2018_AV_nota.pdf
- Begroting 2018 inclusief Madou.pdf
- 2017 wijziging statuten VVSG vzw v2.pdf

9 2017_GR_00304 Ombudsdienst - Aanstellen van een 
ombudsman/-vrouw - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

9 - 2017_GR_00304 - Ombudsdienst - Aanstellen van een ombudsman/-vrouw - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Plan Nieuw Kortrijk, beschrijft in haar eerste engagement “een stad die luistert en dialogeert” , dat 
inwoners soms de overtuiging of indruk hebben dat ze niet correct behandeld zijn. Om dit op een 
onafhankelijke manier te bekijken en naar oplossingen te zoeken werd een ombudsman aangesteld. 
Dit mandaat loopt nu ten einde, zodat een nieuwe ombudsman of -vrouw moet aangesteld worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Plan Nieuw Kortrijk, beschrijft in haar eerste engagement “een stad die luistert en dialogeert” , dat 
inwoners soms de overtuiging of indruk hebben dat ze niet correct behandeld zijn. Een 
ombudsman/vrouw kan dit op een onafhankelijke manier bekijken en naar oplossingen zoeken.

Op dit moment beschikt stad Kortrijk over een goed draaiend meldpunt 1777.  Hierbij gaat het over 
een interne klachtenbehandeling. Dit betekent dat meldingen en klachten worden onderzocht en 
behandeld door de stadsdienst waarop ze betrekking hebben.

Dit in tegenstelling tot een ombudsdienst die een externe klachtenbehandeling is. Klachten worden 
niet meer door de betrokken dienst zelf behandeld. Een ombudsdienst is bijgevolg het sluitstuk van de 
informatiefunctie en de interne klachtenbehandeling.

In de gemeenteraadszitting van 13 oktober 2014 werd de heer Ch. Deleu aangesteld als ombudsman. 
Dit mandaat loopt nu ten einde.
Ten einde een nieuwe ombudsman of -vrouw te kunnen aanstellen, dienen de voorwaarden en de 
wijze van gunnen vastgesteld te worden.

 

Argumentatie
Taak
Concreet: alle klachten komen eerst bij het Meldpunt 1777. Ook al richt de klager zich tot de 
ombudsdienst, dan stuurt de ombudsdienst deze eerst naar het Meldpunt 1777 om als 
tweedelijnsmelding te worden behandeld. Dit betekent dat alle meldingen eerst worden geregistreerd 
door het Meldpunt 1777 en doorgestuurd aan de bevoegde stadsdienst voor behandeling. Het is de 
bevoegde stadsdienst die ook een antwoord stuurt aan de verzoeker (klager). Pas als de verzoeker 
geen genoegen heeft met het antwoord of het antwoord niet voldoet (bv. toepassing van wetgeving, 
procedures, …) dan pas gaat de klacht over naar de ombudsdienst. De ombudsdienst beslist dan in 
alle neutraliteit en onafhankelijkheid van de bevoegde stadsdienst een nieuw onderzoek te openen. Er 
is dus sprake van een intensieve samenwerking tussen het Meldpunt 1777 en de ombudsdienst.

Profiel
De ombudsman/vrouw als klachtenbehandelaar is een persoon

- die werkt in strikte neutraliteit en onpartijdigheid
- die onafhankelijk is van college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad
- die ervaring heeft in een bemiddelingsfunctie
- die het beroepsgeheim respecteert
- die onderzoeksbevoegdheid heeft en vrij is van spreken
- die geen beslissingen kan opleggen of schorsen
- die aanbevelingen kan doen aan het college van burgemeester en schepenen
- die niet betrokken is geweest bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft
- die de schriftelijke correspondentie niet heeft ondertekend die aanleiding heeft gegeven tot de klacht
- die onafhankelijk is van het onderzoek.

Wijze van gunnen 
In toepassing van artikel 42 §1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten wordt 
een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (maximaal bedrag van 
135.000 euro, excl. BTW).

Gunningscriterium
Tijdens een gesprek met de kandidaten door het bureau van de fractieleiders wordt gepeild naar de 
kwalitatieve invulling van de opdracht van ombudsman/vrouw. Op basis van dit gesprek legt het 
bureau van de fractieleiders een unamiem voorstel voor aan de gemeenteraad, die beslist.
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Van de ombudsman/vrouw wordt gevraagd dat hij/zij een duidelijk maatschappelijk profiel heeft als 
brug tussen de burger en de stad. Om goed te functioneren moet hij/zij in staat zijn een groot moreel 
gezag te verwerven.

De kwaliteit van de werking van de ombudsdienst wordt voornamelijk bepaald door de deskundigheid, 
de objectiviteit en de zorgvuldigheid die de dienst aan de dag legt bij de behandeling van klachten en 
bij het formuleren van voorstellen en adviezen.

Voor een kwaliteitsvolle werking moet de ombudsman/vrouw goed op de hoogte zijn van:
- de werking en de structuur van de stad Kortrijk
- de werking van het overheidsapparaat.
 

 

 

Juridische grond
Artikel 198 gemeentedecreet

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel 2018/01.01.08/0119-036159999 - raming €5.000/ jaar vanaf 2018 gedurende 3 jaar.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de voorwaarden voor de ombudsfunctie, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, in 
toepassing van artikel 42 §1, 1°a van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten.

Bijlagen
- mail van Christian Deleu ivm einde mandaat.pdf
- Voorwaarden en wijze van gunnen ombudsfunctie.pdf

10 2017_GR_00303 Immobiliën (2017/008) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te MARKE-
KORTRIJK - Torkonjestraat/Victor 
Desmetstraat om in te lijven in het openbaar 
domein. - Goedkeuren



28/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

10 - 2017_GR_00303 - Immobiliën (2017/008) - Kosteloze overname van gronden gelegen te MARKE-KORTRIJK - Torkonjestraat/Victor Desmetstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door de BVBA UNIPROJECT dienen naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling aan de 
Torkonjestraat/Victor Desmetstraat te MARKE-KORTRIJK gronden afgestaan te worden. Deze 
kosteloze grondafstand gebeurt om de betrokken gronden in te lijven in het openbaar domein. De 
ontwerpakte tot kosteloze grondafstand werd opgemaakt door een notaris naar keuze van de 
overdragers. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de opgemaakte ontwerpakte. 
Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings-en 
vernietigingstermijn kan de akte tot kosteloze grondafstand dan effectief door de notaris verleden 
worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22.07.2013 
verkavelingswijzigingsvergunning aan de NV TRICON BOUW, voor het herverkavelen van een perceel 
grond gelegen aan de Torkonjestraat te MARKE-KORTRIJK  in 11 kavels (verkavelingsvergunning 
1174, MAR 051/2). Voor de verkavelingswijziging diende ook nieuwe wegenis aangelegd te worden, 
met name de Victor Desmetstraat werd aangelegd.

Bij het verlenen van de verkavelingswijzigingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden 
die in het openbaar domein dienen opgenomen te worden kosteloos aan de stad dienen overgedragen 
te worden. Er werd dan ook een eenzijdige verbintenis dd. 11.03.2014 door de NV HYBOMA, 
gevolmachtigde voor de BVBA UNIPROJECT (grondeigenaar), onderschreven.

Argumentatie
De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 17.01.2014, opgemaakt door Studiebureau 
Verhaeghe en Partners. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische 
Stadsontwikkeling.

De over te nemen grond heeft een oppervlakte van 20 are 37 ca en is deel van het perceel kadastraal 
gekend of gekend geweest 6e afdeling, sectie B nummer 383K.

De BVBA UNIPROJECTS, stelde notaris Jean-Charles De Witte aan om de akte tot kosteloze 
grondafstand op te maken. Op heden ligt een ontwerp van de akte tot kosteloze grondafstand voor. 
Het komt aan de gemeenteraad toe om de tekst van deze ontwerpakte goed te keuren.

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

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

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

Besluit
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Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 20 a 37 ca uitgeruste 
grond, kadastraal gekend 6e afdeling, sectie B, nummer 383 K, gelegen aan de Torkonjestraat/Victor 
Desmetstraat te MARKE-KORTRIJK, jegens de BVBA UNIPROJECT, om reden van openbaar nut, meer 
bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad.

Bijlagen
- verkavelingswijzigingsvergunning dd. 22.07.2013 .pdf
- eenzijdige verbintenis kosteloze grondafstand.pdf
- opmetingsplan.pdf
- ontwerpakte.pdf
- gunstig advies POD.pdf
- gunstig advies BOD.pdf
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HET JAAR *** 
 Op  
 Voor ons, Meester Jean-Charles DE WITTE, Notaris te Kortrijk, die zijn 
ambt uitoefent in de vennootschap “De Witte & Castelein, Geassocieerde 
Notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 59. 
 ZIJN VERSCHENEN : 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
“UNIPROJECT”, met zetel te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 14. 
 Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BE 
0536.429.893 
 Opgericht onder de benaming “Immpuls” bij akte verleden voor Notaris 
Jean-Charles De Witte, te Kortrijk op 28 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2013, onder nummer 13303861. 
 Waarvan de statuten werden gewijzigd met wijziging van de 
maatschappelijke benaming in de huidige bij proces-verbaal opgemaakt door 
Geassocieerd Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk op 16 december 2013, 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013 
onder nummer 13307977. 
 Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door 2 zaakvoerders, 
gezamenlijk optredend: 
 - Mevrouw BAUWENS, Kristien, Anna Maria, wonende te 8510 Marke, 
Pieter Breughelstraat 14, rijksregister nummer 65.08.08-144.67; 
 - De Heer VERVISCH, Bruno, Maria Pol, wonende te 8500 Kortrijk, 
Marionetten 19, rijksregister nummer 68.11.26-167.73. 
 Tot zaakvoerders benoemd bij de oprichting en bekendgemaakt als 
voormeld. 
 Hierna genoemd “de overdragende partij”. 
 De STAD KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54. 

 Ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0207.494.678. 
 Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 §1 van het 

Gemeentedecreet door:  

- de Heer Piet Joris LOMBAERTS, voorzitter van de gemeenteraad, geboren 

te Gent op 24 oktober 1962, rijksregisternummer 591-8655490-88, wonende te 8500 

Kortrijk, Sint-Denijseweg 64;  
 - de Heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, geboren te Gent op 18 maart 

1968, wonende te 8501 Kortrijk-Heule, Vlaschaard 56. 
 Handelend overeenkomstig artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de Stad Kortrijk van ***, 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte zal gehecht 
blijven, maar niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden 
worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 
1, 4e lid Hypotheekwet. 
   Hierna genoemd “de overnemende partij”. 
 VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

De verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen van de stad Kortrijk op 22 juli 2013 met dossiernummer 1174 houdt 
nagemelde bepaling in: 
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… 
“BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 22 JULI 2013 HET VOLGENDE: 
… 
Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk 

tot regeling van onder andere volgende lasten en plichten: 
1. De kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te 

worden bij het openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het 
openbaar groen;” 

 OVERDRACHT. 
 De overdracht gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 
voor de opname in het openbaar domein. 

De overdragende partij draagt over onder de waarborgen als naar recht en 
voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen, bezwarende 
overschrijvingen of welkdanige andere beletselen aan de overnemende partij die 
aanvaardt: 

STAD KORTRIJK, zesde afdeling Marke 
Een perceel grond gelegen Torkonjestraat, gekadastreerd volgens titel 

onder sectie B deel van nummer 383/K en thans gekadastreerd volgens kadastrale 
legger sectie B deel van nummer 383KP0000, met nieuw gereserveerd 
perceelsnummer 0383B2P0000, voor een oppervlakte volgens hierna vermelde 
meting van twintig aren zevenendertig centiaren (2.037 m2). 
 PLAN EN PERCEELSIDENTIFICATIE: 
 Voorschreven goed staat afgebeeld onder lot A op een metingsplan 
opgemaakt door landmeter Timo Lootens, te Zedelgem 17 januari 2014, onder 
plannummer ***. 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
referentienummer 34006-10309 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn 
getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter 
overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen 
toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 
 De kosten van het metingsplan, ten laste van de overdragende partij,   
bedragen * (€ *), inclusief  BTW. 

De kadastrale gegevens in deze akte vermeld, worden niet gewaarborgd en 
worden enkel ten titel van inlichting gegeven.  

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UNIPROJECT”, 
voornoemd, werd eigenaar van voorschreven goed ingevolge aankoop onder grotere 
oppervlakte jegens de echtgenoten Ockier-Vantomme, te Kortrijk, blijkens akte 
verleden voor Notaris Christoph Castelein, te Kortrijk op 31 juli 2013, 
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, formaliteit 64-T-
09/08/2013-06247. 
 De overnemende partij zal met de hierboven aangehaalde oorsprong van 
eigendom genoegen moeten nemen en geen andere titel kunnen vorderen dan een 
afschrift van onderhavige akte. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze overdracht is toegestaan en aanvaard mits de volgende lasten, bedingen 

en voorwaarden : 
 1. Eigendom – genot – gebruik – belastingen 
 De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed niet verhuurd is, 
en vrij is van elk persoonlijk of zakelijk genotsrecht, en van iedere feitelijke 
bezetting. 

De overnemende partij zal de eigendom, het genot en vrij gebruik van het 
overgedragen goed hebben vanaf heden, met last voor hem er vanaf heden alle 
hoegenaamde belastingen, lasten en taksen van te dragen. 
 2. Staat van het goed – oppervlakte – erfdienstbaarheden 
 2.1. Het goed wordt overgedragen in de staat en de toestand waarin het zich 
bevindt. 
 De overdragende partij is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken 
die de overnemende partij  zelf heeft kunnen vaststellen. De overnemende partij 
verklaart formeel het overgedragen goed aandachtig bezocht te hebben. 
 De overnemende partij is zonder verhaal tegen de overdragende partij voor 
verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de overdragende partij daar geen 
kennis van had. De overdragende partij verklaart dat er, naar haar weten, geen 
verborgen gebreken aanwezig zijn in de goederen. 

De overnemende partij zal geen aanspraak maken op enige vergoeding 
noch op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs voor gebreken van de 
grond of van de ondergrond. 

2.2. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg van oppervlakte, al 
overtrof het verschil in meer of min één/twintigste, blijvende het verschil in meer 
of in min ten bate of schade van de overnemende partij, zonder verhaal tegen de 
overdragende partij. 
 2.3. Het goed wordt overgedragen met alle heersende en lijdende, zichtbare 
en niet zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende rechten en erfdienstbaarheden 
waarmee ze zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn. Het staat de overnemende 
partij vrij zich tegen de nadelige te verzetten, of er zich van te bevrijden, en de 
voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en 
op eigen risico, en zonder verhaal jegens de overdragende partij te kunnen 
uitoefenen. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten er geen andere 
erfdienstbaarheden of verplichtingen aangaande het overgedragen goed bestaan dan 
deze vermeld in de hierna aangehaalde verdelingsakte verleden voor 
ondergetekende notaris. 

De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed naar hun weten 
niet het voorwerp zijn geweest van overeenkomsten die afwijken van het gemeen 
recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren, hagen en afsluitingen die 
de begrenzing vormen van het verkochte goed en de aanpalende eigendommen. 
 3. Voorkooprechten 

De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed met geen enkel 
conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht zijn bezwaard, noch met een 
verkoopbelofte, een optierecht of met een recht van wederinkoop. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten, het goed met geen enkel 
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wettelijk of reglementair recht van wederinkoop, voorkoop- of voorkeurrecht 
bezwaard zijn en dat het geen woning betreft, waaraan renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van artikelen 18/2 
en 90 van de Vlaamse Wooncode. 

4. Kosten 
Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit deze zullen door de 

overdragende partij gedragen en betaald worden. 
           VERKAVELINGSPLAN 
 Het verkavelingsplan van de gronden te Kortrijk (Marke) waarvan de 
voorschreven onroerende goederen deel uitmaken, werd opgemaakt door 
Studiebureau Verhaeghe & Partners te 8210 Loppem, op 17 januari 2013 en werd 
gehecht aan de verdelingsakte waarvan sprake hierna. 
           VERKAVELINGSVERGUNNING 
 Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk heeft de 
verkaveling vergund in zitting van 22 juli 2013, dossier nummer 1174.  
           VERDELINGSAKTE 
 In uitvoering van artikel 101 paragraaf 3 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van het Vlaams gewest, werd 
de akte verdeling van de te verkavelen gronden opgemaakt door Notaris Jean-
Charles De Witte te Kortrijk, op 25 augustus 2015, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 augustus daarna, formaliteit nummer 065-T-
27/08/2015-06625. 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 1. Stedenbouw en ruimtelijke ordening 

1.1. Informatieplicht overnemende partij 
De overnemende partij erkent ingelicht te zijn geweest omtrent de 

mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen in te 
winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van de goederen en omtrent het 
milieu. 

1.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 
A. Plannen- en vergunningenregister 
De instrumenterende Notaris heeft aan de Stad Kortrijk gevraagd een 

stedenbouwkundig uittreksel met betrekking tot voorschreven goed af te leveren. 
Daarop heeft de stad Kortrijk bij antwoordschrijven van 6 juni 2017 

meegedeeld over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister te 
beschikken en bijgevolg werd een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd. 

B. Toepassing van artikel 5.2.1. VCRO 
1° De Notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. 

VCRO, dit op basis van de verklaringen van de overdragende partij, de 
stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de gemeente, de hypotheekstaat 
en het stedenbouwkundig uittreksel: 

- dat voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning 
is afgegeven, met uitzondering van:  

“- plaatsen van een electriciteitscabine de dato 01/08/2014 (dossier 
gemeente 2014/00320); 

- Slopen van gebouwen en uitbreken verharding in functie van een 
verkavelingsaanvraag de dato 03/06/2013 (dossier gemeente 
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2013/00089); 
- Bouwen van 2 driegevelwoningen de dato 19/10/2015 (dossier 

gemeente 2015/00490); 
- Bouwen loods de dato 09/06/1983 (dossier gemeente 19830162); 
- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed 

volgens het plannenregister (en volgens de brief van de stad Kortrijk de dato 6 
juni 2017 is:  

“Gewestplan Kortrijk, 4 november 1977 
Plan_id: 2.22_00007_00001 
Datum beslissing: 04/11/1977 
Beslissende instantie: Koninklijk Besluit 
Stadium: goedgekeurd 
Plannaam: Besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 

houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het 
gewestplan Kortrijk op het grondgebied van de gemeenten …, Kortrijk, … 

Plan_id: 2.22_00007_00005 
Datum beslissing: 10/11/1998 
Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering 
Stadium: goedgekeurd. 
Het perceel is gelegen in woongebieden 
… 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Plannaam: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Plan_id: 2.12_00005_00001 
Datum beslissing: 20/01/2006 
Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering 
Stadium: Besluit tot goedkeuring 
Bestemming 1: Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 

overdruk.” 
- dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de 

overdragende partij, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43; 

- dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld 
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht; 

- dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 
projectbesluit zoals voorzien in het decreet betreffende de complexe projecten; 

- dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing 
is de dato 22 juli 2013; 

2° De Notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1. VCRO. Deze bepaling, 
waarvan de overnemende partij erkent kopie te hebben ontvangen, omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 

3° De verkrijger verklaart dat hij betreffende het goed een 
stedenbouwkundig uittreksel verleend de dato 6 juni 2017 heeft ontvangen. 

4° De overdragende partij verklaart dat bovenbeschreven goed niet het 
voorwerp is van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest 
waaruit de mogelijkheid blijkt om op het goed één van de handelingen of werken 
bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te 
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behouden en dat hij niets verzekert omtrent de mogelijkheid om op het goed één 
van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten 
of te behouden. 

C. Planbaten 
De overdragende partij verklaart tevens geen kennis te hebben van enige 

planbatenheffing. 
2. Bepalingen in verband met de bodemtoestand 
2.1. De overdragende partij verklaart dat de grond voorwerp van 

onderhavige akte een risicogrond is.  
2.2. De overdragende partij verklaart dat de overnemende partij vóór het 

sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud 
van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 4 april 2017 in 
overeenstemming met artikel 101, § 1 van genoemd Decreet. 

Dit bodemattest bepaalt:  
“2 Inhoud van het bodemattest 

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 

1.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris 

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting 

aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

1.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit 

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere 

maatregelen worden uitgevoerd. 

1.2.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende 

verplichtingen: 

- Het eindevaluatieonderzoek van 29.07.2014 werd bij de OVAM 

ingediend op 14.08.2014. Hierop werd door de OVAM een 

eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de 

bodemsaneringswerken zoals beschreven in het beperkt 

bodemsaneringsproject d.d. 23.07.2010. Door de uitgevoerde 

bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de 

bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd beperkt 

bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen 

bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet 

geen verdere maatregelen noodzakelijk. 

1.3 Documenten over de bodemkwaliteit 

1.3.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging 

DATUM: 19.07.1996 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Verkennend bodem- en grondwateronderzoek op een herstel-en 

onderhoudswerkplaats voor Heftrucks uitgebaat door N.V. “Werner 

Ockier” te Marke 

AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA 

DATUM: 30.04.2010 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 
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TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Ockier Forklifts NV, 

Torkonjestraat 75 te 8510 Marke (CO169/D043-R01) 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 23.07.2010 

TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject 

TITEL: Beperkt bodemsaneringsproject: Handel in monteren en herstellen 

van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 29.07.2010 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Handel in monteren en herstellen 

van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 Marke, 

CO169/D043-R02 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 14.06.2013 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Actualisatie oriënterend bodemonderzoek – Handel in monteren 

en herstellen van Heftrucks Ockier Forklifts NV – Torkonjestraat 75 – 8510 

Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 29.07.2014 

TYPE: Eindevaluatieonderzoek 

TITEL: Eindevaluatieonderzoek: voormalige handel in monteren en 

herstellen van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 

Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”. 
2.2. De overdragende partij verklaart tevens dat sinds het laatste 

oriënterend bodemonderzoek :  
- er ondertussen geen schadegeval is opgetreden; 
- de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond overeenstemt met 

de omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust;  
- de bestemming van de te onderzoeken grond conform de geldende 

plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen ondertussen niet gewijzigd 
is, waardoor strengere bodemsaneringsnormen van toepassing zijn. 

Deze verklaringen hebben als gevolg dat het laatste oriënterend 
bodemonderzoek onbeperkt geldig blijft.  

2.3. De overdragende partij verklaart verder met betrekking tot het 
overgedragen goed verder geen weet te hebben van bodemverontreiniging die 
schade kan berokkenen aan de overnemende partij of aan derden, of die aanleiding 
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende partij te goeder 
trouw afgelegd werd, neemt de overnemende partij de risico’s voor eventuele 
bodemverontreiniging en de schade, zowel als de kosten die daaruit kunnen 
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voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdragende partij hiervoor tot geen 
vrijwaring zal gehouden zijn. 

2.4. De instrumenterende Notaris wijst de overnemende partij er tot slot op 
dat: 

- het bovenstaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al 
dan niet zuiver zijn van de bodem en geen garantie biedt dat in de toekomst geen 
bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn; 

- de regels inzake grondverzet onverkort van toepassing blijven. 
 3. Onteigening – onroerend patrimonium – rooilijn  

De overdragende partij verklaart dat bij zijn weten het goed:  
- niet het voorwerp is geweest van een voornemen tot onteigening; 
- niet getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn;  
- niet belast is met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel 

van een openbare macht of een derde; 
- niet valt onder het toepassingsgebied van het bosdecreet of het 

duinendecreet. 
 4. Waterparagraaf 

4.1. Blijkens opzoeking gedaan de dato 2 juni 2017, verklaart de 
minuuthoudende Notaris in navolging van artikel 68-7 § 4 van de Wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat het hierboven vermeld goed niet 
gelegen is in een risicozone voor overstromingen.  
 Blijkens zelfde opzoeking, verklaart de minuuthoudende Notaris in 
navolging van artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, dat het hierboven vermeld goed: 

- gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient 
begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme 
weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstromen); 

- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder 
dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond 
of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) 
een overstroming plaatsvindt); 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
4.2. De overdragende partij verklaart dat het verkochte goed bij zijn weten 

nooit is overstroomd. 
 5. Stookolietank 
 De overdragende partij verklaart dat in het verkochte goed noch een 
ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is, en dat er bij zijn 
weten nooit een tank aanwezig was of werd verwijderd. 

PRIJS 
 De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, 
overeenkomstig en in uitvoering van een voorlopige overeenkomst opgemaakt 
tussen de overdragende partij en de overnemende partij. 
 VERKLARING PRO FISCO 
 De overnemende  partij verzoekt, gezien werd vermeld in de voorafgaande 
uiteenzetting, om de kosteloze registratie voorzien door artikel 2.9.6.0.3, 1° VCF.  
 FISCALE VERKLARINGEN 
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 1.Verklaring Belasting op de Toegevoegde Waarde 
De instrumenterende Notaris heeft aan de partijen lezing gegeven van het 

artikel 62, § 2 en 73 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
 Daarover door ons ondervraagd hebben de verschijners  verklaard: 

1. De Stad Kortrijk, voornoemd, heeft verklaard onderworpen te zijn aan 
de belasting op de toegevoegde waarde enkel onder nummer BE 0207.494.678. 
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"UNIPROJECT", voornoemd, heeft verklaard onderworpen te zijn aan de belasting 
op de toegevoegde waarde enkel onder nummer BE 0536.429.893. 
 2. Recht op geschriften 
 Gezien huidige aankoop past in het kader van het maatschappelijk doel en 
ten algemene nutte is, maakt de overnemende partij aanspraak op de vrijstelling van 
het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het Wetboek der diverse rechten 
en taksen. 
 BEVESTIGING IDENTITEIT – BEKWAAMHEID  
 1. Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de Notaris de identiteit van 
de partijen te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen 
in het rijksregister. 

2. De Notaris waarmerkt de juistheid van de burgerlijke stand van de 
partijen en van hun woonplaats op het zicht van officiële stukken door de 
Hypotheekwet vereist. 

3. De verschijners verklaren de nodige handelingsbekwaamheid te hebben 
om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een 
beschermingsmaatregel of een beschikkingsbeperking, niet in staat van 
faillissement te verkeren, noch te vallen onder een procedure van reorganisatie in 
het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 
ondernemingen. 
 WOONSTKEUZE 
 Tot uitvoering van deze akte kiezen de partijen woonst in hun 
respectievelijke maatschappelijke zetel. 
 SLOTBEPALINGEN 
 1. De verschijners erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9, § 1, alinea’s 2 en 
3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris 
tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, 
hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat 
elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten 
bijstaan door een raadsman. De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten 
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen 
waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad 
verstrekken. 
 De verschijners hebben verklaard dat zich in de rechtshandelingen voorwerp 
van onderhavige akte volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en 
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en 
deze aanvaarden. 
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 De verschijners bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft 
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige 
akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
 2. De verschijners bevestigen voor zoveel als nodig dat de vroegere akten 
waar in onderhavige akte naar verwezen wordt samen met onderhavige akte één 
geheel vormen, om samen als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar te 
zijn. 
 3. De verschijners verklaren dat onderhavige akte de juiste en volledige 
weergave is van hun overeenkomst, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van 
deze akte zouden afwijken van deze vermeld in de onderhandse 
verkoopsovereenkomst. 
 WAARVAN AKTE 
 Gedaan en verleden te Kortrijk, op datum als hierboven vermeld, waarbij de 
partijen verklaren en erkennen: 

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens 
vijf werkdagen vóór het verlijden dezer, namelijk op ***; 

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen bevat in artikel 12, alinea’s 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat 
evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde 
ontwerp; voor het overige werd de akte gedeeltelijk voorgelezen; 

3. dat de gehele akte door Notaris werd toegelicht ten behoeve van de 
comparanten. 

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen 
getekend met ons, Notaris. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein aan de Doomanstraat/Burgemeester 
Margotstraat te AALBEKE-KORTRIJK dienen door de intercommunale Leiedal kosteloos gronden 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
Naar aanleiding van de realisatie van een bedrijventerrein aan de Doomanstraat/Burgemeester 
Margotstraat te AALBEKE-KORTRIJK werd een overeenkomst dd. 10.03.2008 tussen de stad en de 
intercommunale Leiedal gesloten inzake de aanleg van de infrastructuur- en nutsvoorzieningen. Deze 
overeenkomst voorziet ook in de kosteloze grondafstand van de wegenis en het openbaar groen voor 
opname in het openbaar domein.

Argumentatie
Op het opmetingsplan dd. 27.05.2016, opgemaakt door landmeter Ivan Wyseur, zijn de over te 
dragen gronden aangeduid. Het gaat om de gronden op het plan aangeduid als lot D1 en lot D2:

 lot D1: 9 a 27 ca te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9e 
afdeling, sectie B, nummer 126A;

 lot D2: 6 a 73 ca te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9e 
afdeling, sectie B nummer 126A.

Het opmetingsplan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling, 
team Planning en Openbaar Domein.

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.
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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 volgende percelen grond:

 9 a 27 ca (aangeduid als lot D1 op het opmetingsplan dd. 27.05.2015, opgemaakt door 
landmeter Ivan Wyseur), deel van perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9e 
afdeling, sectie B, nummer 126a en

 6 a 73 ca (aangeduid als lot D2 op het opmetingsplan dd. 27.05.2015, opgemaakt door 
landmeter Ivan Wyseur), deel van perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 9e 
afdeling, sectie B nummer 126a,

de akte zal verleden worden na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn vanwege de 
toezichthoudende overheid.

Bijlagen
- overeenkomst dd. 10.03.2008.pdf
- opmetingsplan.pdf
- advies RES.pdf
- ontwerpakte.pdf
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GRATIS GRONDAFSTAND 
 
Op …………………………….. tweeduizend zeventien.  
 
Zijn voor mij, Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris bij de 
afdeling Vastgoedtransacties, verschenen: 
 
1) De “INTERCOMMUNALE LEIEDAL”, waarvan de zetel gevestigd is 
te Kortrijk, President Kennedypark 10, kortweg genoemd “LEIEDAL” 
intergemeentelijk samenwerkingsverband , beheerst door het Decreet 
van zes juli tweeduizend en één, houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, met ondernemingsnummer 0205.350.681 en BTW-
nummer BE 205.350.681; 
Gesticht bij onderhandse akte van negen juni negentienhonderd zestig, 
geregistreerd, en waarvan de statuten, in ontwerp goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van negenentwintig maart negentienhonderd zestig, 
gepubliceerd werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
vijfentwintig juni negentienhonderd zestig, onder nr. 18.648. 
De statuten werden laatst gewijzigd bij beslissing van de algemene 
vergadering waarbij de notulen, gepubliceerd in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van veertien juli tweeduizend zestien onder 
nummer 16099099 en goedgekeurd bij ministerieel besluit op 29 
augustus 2016 
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: 04303-001  
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). 

Handelend in uitvoering van een beslissing van de Raad van Bestuur 
van 22 september 2017.  

    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; 

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 het gemeenteraadsbesluit van 
………. ……. ……… waarvan een éénsluidend uittreksel hieraan 
gehecht zal blijven, en waarvan de ondergetekende Vlaamse 
commissaris bevestigt dat dit besluit uitvoerbaar is ingevolge het 
verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende 
overheden kan worden geschorst of vernietigd. 

Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
 

AFGESTANE EIGENDOM 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
STAD KORTRIJK  - NEGENDE AFDELING  (AALBEKE 34001) 
a) Een perceel grond met een oppervlakte van negen are 
zevenentwintig centiare (09a 27ca) met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer B 126 S P0000, gelegen Sterrehoek - 
Doomanstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd als bouwland, 
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sectie B nummer 126 N P0000 ( voorheen deel van 126 A P0000) met 
een oppervlakte volgens kadaster van  achtendertig are zesendertig 
centiare (38a 36ca). Afgebeeld als Lot D1 op nagenoemd plan. 
b) Een perceel grond met een oppervlakte van zes are drieënzeventig 
centiare (06a 73ca) met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer B 126 T P0000, gelegen Sterrehoek - 
Doomanstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd als bouwland, 
sectie B nummer 126 N P0000 ( voorheen deel van 126 A P0000) met 
een oppervlakte volgens kadaster van  achtendertig are zesendertig 
centiare (38a 36ca). Afgebeeld als Lot D2 op nagenoemd plan. 

Hierna genoemd “het goed”. 
Plan 
Dit goed staat afgebeeld als lot nummer D1 en D2 op het 
opmetingsplan, opgemaakt op 27 mei 2015 door Ivan Wyseur, 
landmeter, plan waarvan de partijen verklaren kennis te hebben 
genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 34001/10068. Dit plan en de 
referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben bij akte verleden vóór de 
Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen op 24 juli 1980, 
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Kortrijk, op 28 augustus 
1980, boek 1410, nummer 15.  
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 afstand heeft tot doel om een deel van de groenzones en de 
aangelegde parkeerstrook, voorzien in het inrichtingsplan “Doomanstraat”  
(vergund op 2 mei 2007) toe te voegen aan het openbaar domein van de 
Stad Kortrijk. 
 

VOORWAARDEN 
Deze afstand wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen aan de verkrijger voor vrij, zuiver en niet 
bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende 
overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding, noch 
wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond (dit alles 
onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek 
"Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger aangeduide 
oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al 
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overtrof het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de 
verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager.  
Het goed wordt overgedragen met al zijn zichtbare en verborgen 
gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt overgedragen met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op het voorschreven goed, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens overgedragen met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de stad Kortrijk van 4 
oktober 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, met als bestemming 
‘ambachtelijke bedrijven en KMO’s’; 
Het goed is gelegen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
2.13_00138_00001 ‘Solitaire vakantiewoningen, goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie op 25 juni 2015. 
2) voor het goed werd een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt op 
18 maart 2008 voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en 
groenaanleg, dossiernummer 2007/00191; 
3) met betrekking tot het goed werd geen dagvaarding uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing 
gewezen; 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 
van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het 
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decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
5) Op het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeurbesluit of een 
projectbesluit.  
7) Het goed is gelegen binnen het inrichtingsplan “Doomanstraat” (zone 
voor tuinaanlegbedrijven) vergund op 02/05/2007. Bij beslissing van de 
raad van bestuur van Intercommunale Leiedal van 24 januari 2014 werd 
beslist om de activiteiten te verruimen naar lokale ambachten. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing en 
er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd noch werd 
geweigerd. 
De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het voorschreven 
goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige 
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed: 
- niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 

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

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris. 
7. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond 
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 4 oktober 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 
milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake niet 
gemelde of vergunde inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in 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 7 maart 2016, luidt  als volgt: 

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens 
met betrekking tot de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van 
deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, paragraaf 1 
van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat het voorliggende bodemattest 
geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven. 
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp 
uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig 
wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
9. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a) Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en na opzoekingen op de door de 
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overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij 
zijn weten, het overgedragen 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.  
11. Voorbehoud 
Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goed zouden 
bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken geen deel 
uit van deze overdracht en worden voorbehouden aan wie er recht op 
zou hebben. 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het goed kunnen bevinden. Alle installaties en 
leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de 
overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze overdracht 
en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient 
zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn 
van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden 
voor de onkosten, schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden 
voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 

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

VERGOEDING 
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard,  zonder beding van 
prijs, overeenkomstig het doel van deze afstand, zoals hiervoor 
vermeld. De overgedragen goederen worden ingelijfd in het openbaar 
domein van de Stad Kortrijk. 
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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 BE0205.350.681 . 
2. Registratierechten 
Kosteloze Registratie 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
 

SLOTBEPALINGEN 
1. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen 
enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdrager. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen: identiteitskaart(en). 
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; 

49/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

Blad 5 van 5 
04303-001 

- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te 
zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De akte werd integraal voorgelezen. 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 wordt de akte ondertekend 
door de instrumenterende ambtenaar en in naam van de partijen. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
In zitting van 12 februari 2015 besliste de deputatie de bouw en exploitatie, door de stad Kortrijk, van 
het regionaal erfgoeddepot op de KGM-site financieel te ondersteunen met een bedrag van maximum 
2.000.000 euro. Hieraan werden twee voorwaarden verbonden, zijnde een zakelijk recht voor de 
provincie op het gebouw en de nodige garanties voor de exploitatie ervan. De met de provincie 
gevoerde onderhandelingen resulteerden in een ontwerp van akte van erfpacht en een ontwerp van 
overeenkomst van kosteloos gebruik. Beide teksten worden hierbij ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 12 februari 2015 besliste de deputatie de bouw en exploitatie, door de stad Kortrijk, van 
het regionaal erfgoeddepot op de KGM-site financieel te ondersteunen met een bedrag van maximum 
2.000.000 euro. Hieraan werden twee voorwaarden verbonden, zijnde een zakelijk recht voor de 
provincie op het gebouw en de nodige garanties voor de exploitatie ervan. De met de Provincie 
gevoerde onderhandelingen resulteerden in een ontwerp van akte van erfpacht en een ontwerp van 
overeenkomst van kosteloos gebruik.

Argumentatie
In haar besluit van 12 februari 2015 stelde de Provincie de volgende toekenningsvoorwaarden voor de 
betoelaging voorop:

"Ten eerste een zakelijk recht voor de provincie, zodat de provincie pro rata mede-eigenaar is van het 
gebouw dat opgericht wordt pro rata de investeringsmiddelen (geraamd) van de provincie enerzijds 
en de investeringsmiddelen (geraamd) en de waarde van de grond van de stad Kortrijk anderzijds, ten 
tweede geboden garanties voor de exploitatie (stad Kortrijk en zuidwest)” (sic).

Naar de Provincie toe werd de boodschap meegegeven dat mede-eigendom moeilijk hanteerbaar was 
in de praktijk. Voorgesteld werd via een samenwerkingsovereenkomst een bepaling op te nemen in 
die zin dat het goed gedurende x-jaar niet vervreemd zou worden en niet van bestemming zou 
veranderen. Dit is gebruikelijk bij andere subsidieverleners zoals Toerisme Vlaanderen.

Hierop kwam het tegenvoorstel van de Provincie om haar het (volledige) gebouw met grond in 
erfpacht te geven, waarna zij het gebouw in kosteloos gebruik zou geven aan de stad.

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 25 september 2017 akte van dit 
voorstel van de Provincie en besliste dat er verder moest onderhandeld worden met de Provincie 
omtrent de opgelegde toekenningsvoorwaarden (modaliteiten van de erfpacht en het kosteloos 
gebruik) die als al te zwaar werden ervaren.

Deze onderhandelingen resulteerden in twee ontwerpteksten die thans ter goedkeuring door de 
gemeenteraad worden voorgelegd nadat het college er al principieel mee instemde in zitting van 30 
oktober 2017. De deputatie stemde met de teksten in,in zitting van 09 november 2017. In de loop van 
december wordt de provincieraad verzocht zijn goedkeuring te verlenen.
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In beide teksten (erfpacht aan de Provincie en vervolgens kosteloos gebruik aan de stad) wordt het 
voorwerp van de overeenkomst duidelijk beperkt tot het deel van de KGM-site dat bestemd is voor de 
bouw van het erfgoeddepot. Er wordt ook bepaald dat het gebruik van een deel van het in erfpacht 
gegeven gebouw voorbehouden wordt voor de stad Kortrijk als depotruimte voor het stadsarchief. 
Bemerk dat de subsidie bedoeld was voor de bouw van uitsluitend een regionaal erfgoeddepot maar 
deze gedeeltelijke exclusieve stadsbestemming wordt dus aanvaard. Belangrijk ook is dat de duur van 
de erfpacht beperkt wordt van 99 jaar (initieel door de Provincie vooropgesteld) tot 30 jaar. De 
bestemming gedurende die 30 jaar van het erfgoeddepot wordt nauwkeurig beschreven ("...lokaal en 
regionaal erfgoeddepot, in een 50/50 verhouding, dat tegemoet komt aan de noden van het cultureel 
erfgoed dat aanwezig is op het grondgebied van minstens volgende gemeenten en steden: Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, 
Wevelgem en Zwevegem."). Ook wordt niet langer vastgehouden aan de eis tot het verkrijgen van 
een voorafgaande goedkeuring van de Provincie voor het uitvoeren van veranderingen en 
verbeteringen. Er is enkel nog een meldingsplicht naar de Provincie toe. Verder verdwijnt de 
aanvankelijk vooropgezette mogelijkheid in hoofde van de Provincie om de overeenkomst onmiddellijk 
te beëindigen bij contractuele wanprestatie van de stad. Er wordt voorzien in een sommatie bij 
aangetekende brief waarna zo nodig partijen moeten samen zitten om de geschillen te regelen. 
Wanneer de Provincie de ontbinding van de overeenkomst van kosteloos gebruik beoogt moet ze dat 
vorderen voor de bevoegde rechtbank. In tegenstelling tot voorheen heeft de stad nu ook het recht 
delen van het erfgoeddepot in gebruik te geven of te verhuren zonder voorafgaand akkoord van de 
Provincie. Uiteraard moet wel steeds de bestemming voor ogen worden gehouden, dit is de rode 
draad doorheen gans het dossier. Als canon betaalt de Provincie een eenmalige vergoeding van 
2.000.000 euro, zijnde het destijds toegezegde bedrag van de betoelaging. Dit alles kan als een zeer 
evenwichtig compromis beschouwd worden.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Betoelaging van 2.000.000 euro (door de Provincie volledig voor 2017 vastgelegd).

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de Provincie tot vooreerst inerfpachtneming van het 
volledige stadsgebouw, met medegaande grond, waarin het regionaal erfgoeddepot is vervat en 
vervolgens kosteloze ingebruikgeving ervan aan de stad Kortrijk onder de voorwaarden vastgelegd in 
de overgemaakte ontwerpteksten.

Bijlagen
- Erfgoeddepot,definitief ontwerp van erfpachtakte.doc
- Erfgoeddepot,definitief opmetingsplan.pdf
- Erfgoeddepot,definitief ontwerp van gebruiksovereenkomst.doc
- Ergoeddepot,definitief ontwerp plan indeling bovenverdieping.pdf
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13 - 2017_GR_00337 - Bestuurszaken - waarnemend financieel beheerder - delegatie

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Conform artikel 81 van het gemeentedecreet regelt de gemeenteraad de vervanging van de financieel 
beheerder ingeval van afwezigheid of verhindering. Er wordt in ieder geval voorzien in een 
waarnemend financieel beheerder als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of 
bij vacature van het ambt. Deze regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is delegeerbaar aan het 
college van burgemeester en schepenen. Daarnaast bepaalt artikel 81 van het gemeentedecreet 
uitdrukkelijk dat de gemeenteraad de effectieve aanstelling van een waarnemend financieel 
beheerder  kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.
Hierbij wordt voorgesteld de regelingsbevoegdheid voor de vervanging van de financieel beheerder en 
de aanstelling van een waarnemer te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 81 van het gemeentedecreet regelt de gemeenteraad de vervanging van de financieel 
beheerder ingeval van afwezigheid of verhindering. Er wordt in ieder geval voorzien in een 
waarnemend financieel beheerder als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of 
bij vacature van het ambt. Deze regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is delegeerbaar aan het 
college van burgemeester en schepenen. Daarnaast bepaalt artikel 81 van het gemeentedecreet 
uitdrukkelijk dat de gemeenteraad de effectieve aanstelling van een waarnemend financieel 
beheerder  kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie
Artikel 81 van het gemeentedecreet laat dus een zeer ruime lokale autonomie toe. Het is de bedoeling 
dat op maat van de eigen organisatie een regeling wordt uitgewerkt.

Het is belangrijk dat, in voorkomend geval, op een vlotte en snelle manier kan overgegaan worden tot 
de aanstelling van een waarnemer.

Er wordt dan ook voorgesteld de regelingsbevoegdheid voor de vervanging van de financieel 
beheerder en de aanstelling van een waarnemend financieel beheerder te delegeren aan het college 
van burgemeester en schepenen.

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

Besluit
Punt 1
De regelingsbevoegdheid voor de vervanging van de financieel beheerder, alsook de aanstelling van 
een waarnemend financieel beheerder in geval van afwezigheid of verhindering van de financieel 
beheerder of vacature van het ambt te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Staf
14 2017_GR_00294 Overeenkomst betreffende de aanwerving 
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van personeel belast met de begeleiding van 
gerechtelijke maatregelen voor de periode 
2016-2019. - Afsluiten overeenkomst voor de 
periode 2016-2019. - Goedkeuren

14 - 2017_GR_00294 - Overeenkomst betreffende de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de periode 2016-2019. - Afsluiten overeenkomst voor de periode 2016-2019. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Koen Verhaege

Beknopte samenvatting
Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 1 januari 2016 t.e.m. 31 
december 2019 een overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor een periode van 4 jaar 
(en niet langer voor telkens één jaar), af te sluiten met de Federale OverheidsDienst (verder F.O.D.) 
Justitie. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om comform artikel 42-43 van het gemeentedecreet deze 
overeenkomst goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks sluit de stad Kortrijk een "overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen" af met de 
F.O.D. Justitie. Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast waaraan de stad moet voldoen om 
subsidies te krijgen voor de tewerkstelling van personeel dat - aan onderstaande -  invulling geeft:

De toelage is bedoeld voor de begeleiding van:

- opleidingen die zijn opgelegd op grond van: art 216ter, §1, Wetboek van Strafvordering, art. 
37octies tot 37undecies Strafwetboek en art. 1 en 1bis van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie. Een opleiding is een aanbod ontwikkeld voor justitiabelen, 
waarvan het aantal uur vastligt en de inhoud op voorhand omschreven is en waarbij het uitgangspunt 
de inbreuk is.

- behandeling die zijn opgelegd op grond van: art. 216ter, §1, Wetboek van Strafvordering, art. 
37octies tot 37undecies Strafwetboek, art. 1 en 1bis van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, art. 35 tot 38 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis. Een behandeling is een aanbod ontwikkeld voor justitiabelen, waarbij de duur 
en de inhoud grotendeels worden afgestemd op de justitiabele en waarbij het uitgangspunt de 
inbreuk is.

De toelage is tevens bedoeld voor de aanwerving van:

1 persoon, niveau A, VTE en

2 personen, niveau B, VTE.

 

De overeenkomst 2016 werd aangepast aan de nieuwe uitvoeringsbesluiten die op 31 december 2015 
werden gepubliceerd en die de wet van 12 mei 2014 (BS 2 juli 2014) tot wijziging van de wet van 30 
maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft, in 
uitvoering brengen. De uitvoeringsbesluiten traden in werking op 1 januari 2016.

De krachtlijnen van de nieuwe regelgeving zijn:
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1. Uitbreiding toepassingsgebied: naast steden/gemeenten kunnen vanaf 1 januari '16 ook 
provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen zonder winstoogmerk en 
stichtingen van openbaar nut een overeenkomst afsluiten.

2. Duur van de overeenkomst: de overeenkomsten worden per 1 januari '16 opgesteld voor een 
periode van 4 jaar en zijn verlengbaar. De evaluatie, controle en uitbetaling blijven evenwel op 
jaarlijkse basis en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten.

3. Introductie enveloppesysteem: naar analogie met het subsidiesysteem van de Strategische 
Veiligheids- en PreventiePlannen wordt een jaarlijkse enveloppefinanciering geïntroduceerd. De 
subsidiëring gebeurt op basis van het aantal toegekende VTE's (voor Kortrijk: 3 VTE, 1 niveau A en 2 
niveau B) en er zijn quota bepaald voor de personeelskosten, de actiemiddelen en de werkingskosten.

De bedragen worden jaarlijks toegekend door de Ministerraad.  Zoals ieder jaar is de uitbetaling 
afhankelijk van deze goedkeuring en het voorradig zijn van de beschikbare kredieten.

4. Introductie van werkingsmiddelen en een verhoging van de maximale 
personeelstoelage.

2015

In 2015 bedroeg de maximale financiële tussenkomst (enkel in personeelskosten): 1 voltijds 
personeelslid niveau A: 1 maal € 39.662,96 en 2 voltijdse personeelsleden niveau B: 2 maal € 
32.226,16 = € 64.452,32. In totaal kreeg de stad Kortrijk, tot en met het werkingsjaar 2015, 
jaarlijks een maximale tussenkomst van de Staat van € 104.115,28.

2016

Vanaf 2016 worden de maximale forfaitaire tussenkomsten in personeelskosten 
opgetrokken naar: voor een A-niveau die full-time werkt: € 54.547,28 en voor een B-niveau die full-
time werkt: € 41.892,71. Daarnaast worden er eveneens actiemiddelen en werkingskosten toegekend. 
 

Rekening houdend met de nieuwe uitvoeringsbesluiten bedraagt de enveloppe van de stad Kortrijk 
vanaf 1/1/2016, op jaarbasis, € 153.332,70.

Dit bedrag is samengesteld uit:

- personeelskosten: de maximale forfaitaire toelage voor de 3 VTE (1 VTE A en 2 VTE B) : 
138.332,70 euro en

- actiemiddelen: administratieve kosten = € 3000, reiskosten = € 3000, investeringen = € 7500 en

- werkingskosten: € 1500 euro. 

De totale enveloppe bedraagt: € 153.332,70. In tegenstelling tot 2015 krijgen we nu 
jaarlijks € 49.217,42 meer.

5. Expliciteren van doelstellingen en verplichtingen. De nieuwe uitvoeringsbesluiten expliciteren 
de na te streven doelstellingen van de gesubsidieerde diensten.

6. Introductie van nieuwe kwantitatieve subsidiecriteria. Er werden nieuwe criteria uitgewerkt 
voor de werkstraf, er werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types omkadering van 
de werkstraf, er werd voorzien in een 'uitbreidingsnorm'...
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Jaarlijks zal de stad Kortrijk - en dit voor de werkingsjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 - een maximale 
forfaitaire toelage krijgen van € 153.332,70. Dit bedrag wordt jaarlijks toegekend door de 
Ministerraad.  Zoals ieder jaar is de uitbetaling afhankelijk van deze goedkeuring en het voorradig zijn 
van de beschikbare kredieten. Deze toelage wordt voorzien mits het afsluiten van de overeenkomst en 
mits het nakomen van de opgelegde voorwaarden.

Argumentatie
Opdat de stad Kortrijk - voor de werkingsjaren 2016, 2017, 2018 en 2019, terug subsidies kan 
ontvangen voor de personeelsleden die invulling geven aan de "overeenkomst alternatieve 
gerechtelijke maatregelen" dient de stad - in concreto de gemeenteraad - de overeenkomst goed te 
keuren. De overeenkomst voor 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt nu pas voorgelegd aan het College 
van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad omdat ze pas op 04/10/2017 werd 
doorgestuurd (cfr. bijlage 5 en bijlage 6).

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | Aanpakken 
van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling.

Besluit
Punt 1
de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2016-2019, zoals in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- Bijlage 2: brief Departement welzijn, Volksgezondheid en gezin..pdf
- Bijlage 5: Brief m.b.t. de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2016-2019.pdf
- Bijlage 6: Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2016-2019.pdf
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Rudolf Scherpereel

Musea en Erfgoed
15 2017_GR_00289 regionaal erfgoeddepot  - wijziging 

samenwerkingsovereenkomst Kortrijk - 
prioritaire partners - zuidwest  - Principiële 
goedkeuring

15 - 2017_GR_00289 - regionaal erfgoeddepot  - wijziging samenwerkingsovereenkomst Kortrijk - prioritaire partners - zuidwest  - Principiële goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Isabelle De Jaegere

Beknopte samenvatting
Deze nota behandelt de recente wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst voor het regionale 
erfgoeddepot, reeds goedgekeurd in het CBS van 18/07/16 dat wordt opgericht op de site Vier Linden 
in Heule.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het regionale erfgoeddepot binnen het Plan Nieuw Kortrijk.

actie 2 : 'een stad die verjongt en vergroent'

Vanuit 'Kortrijk Klimaatstad' heeft de Kortrijkse stadscoalitie de ambitie om Kortrijk om te vormen tot 
een echte klimaatstad en aan te sluiten bij het burgemeestersconvenant. Hiermee engageert het 
bestuur zich om tegen 2020 de Europese doelstelling van een vermindering van de CO2 uitstoot met 
20% te overtreffen. De stad zet in op een duurzame werking en groene energie. Het erfgoeddepot 
wordt een duurzaam depot gestoeld op de basisprincipes van 'het Denemarken concept' waarin 
optimale bewaaromstandigheden voor collecties worden verzoend met een uiterst lage energievraag.

actie 9 : 'een stad met veel goesting en ambiance'

Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten op onze historische troeven. We maken 
werk van één visie rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van stad en OCMW. We 
dragen zorg voor onze erfgoedcollecties door het creëren van optimale bewaaromstandigheden en 
zetten onze topstukken in de kijker.

Argumentatie
Stand van zaken

In zitting van 18 juli 2016 besliste het college het exploitatiemodel en de basisprincipes voor de 
samenwerking goed te keuren.  De principes, prijsberekening en de samenwerkingsovereenkomst 
werden in een voortraject uitgewerkt door de teamcoach musea en erfgoed, de projectarchitect, de 
partnergemeentes en erfgoed zuidwest.  De diverse stappen uit het voortraject waarbij het 
exploitatiemodel, het ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst tot stand zijn gekomen en die de 
regionale gedragenheid onderstreept, werden voorgelegd.

De achterliggende basisfilosofie werd verankerd in een samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde 
duur.  De samenwerkingsovereenkomst legt de principes vast tot herberekening van de prijs bij 
aanvang van elke legislatuur, de communicatie rond het depot en de basisprincipes tot een sterke 
onderlinge samenwerking.  De overeenkomst wordt getekend door alle lokalen besturen in Zuid-West-
Vlaanderen die in het traject willen meestappen. 
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Na oplevering van het Erfgoeddepot zullen lokale besturen op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst concrete huurcontracten afsluiten voor het gebruik van het 
Erfgoeddepot.  Deze huurcontracten worden afgestemd op de BBC-cyclus.

Tussen 18 juli 2016 en oktober 2017 zijn er een aantal beslissingen gevallen die de huurprijs 
beïnvloeden:

 In 2016 en 2017 ontving de stad een negatieve beslissing vanuit het Fonds voor Culturele 
Infrastructuur (FOCI). Tegelijk werd in september duidelijk dat de minister de inkanteling van 
Westflandrica voor een gelijkaardig bedrag van € 500.000 subsidieert.  Deze middelen worden 
dus geïntegreerd in het prijsmodel.

 Door het inkantelen van Westflandrica worden meer vierkante meters ingenomen in de 
depotruimtes en ook in de werkruimtes. Ook dit verlaagt de huurprijs per m²

 De totale kostprijs van de bouw en inrichting is gestegen, wat een lichte stijging van de prijs 
per m² betekent . 

De resulterende simulatie komt uit op 105,6 euro per jaar of 8,8 euro per maand.

De wijzigingen in de tekst worden hieronder opgesomd (oude versie samenwerkingsovereenkomst = 
cursief):

Artikel 3: Omschrijving van de verbintenis van de stad Kortrijk

- artikel 3.3: de stad Kortrijk engageert zich tot de inname van 2000 m² in het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen en de bijhorende jaarlijkse kost.

Artikel 3.3 werd geschrapt omwille van de gewijzigde noden en de inkanteling van Westflandrica.

(Noot: artikel 3 bestond uit 6 paragrafen en in de gewijzigde versie nog uit 5)

Artikel 8: Opstartfase

- artikel 8.1: in de eerste gebruiksperiode, die eindigt in 2019, wordt de basishuurprijs berekend na de 
oplevering van het erfgoeddepot. De stad Kortrijk streeft daarbij naar een basishuurprijs die maximaal 
€ 8,6/m²/maand zal bedragen

Artikel 8.1 wordt als volgt in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen:

Artikel 8.1. In de eerste gebruiksperiode, die eindigt in 2025, wordt de basishuurprijs berekend na de 
oplevering van het erfgoeddepot. De stad Kortrijk stelt zich daarbij garant dat de basishuurprijs 
maximaal € 8,8/m²/maand zal bedragen.

- artikel 8.3: De Stad Kortrijk kan ten allen tijde eenzijdig deze samenwerkingsovereenkomst 
beëindigen wanneer de subsidies van de provincie West-Vlaanderen (€ 2.000.000) of FOCI (€ 
500.000) niet toegezegd worden.

Zowel de subsidies van de provincie West-Vlaanderen als de €500.000 zijn ondertussen toegezegd. Er 
is een mogelijkheid om vanaf 2020 structurele werkingssubsidies te ontvangen binnen het 
decreet Onroerend Erfgoed daarom werd samenwerkingsovereenkomst aangepast:

- artikel 8.3: Bij eventuele toezegging van structurele werkingssubsides voor de werking en uitbating 
van het erfgoeddepot zal de Stad Kortrijk in overleg met de partners deze inkomsten opnemen in het 
exploitatiemodel, zoals voorzien in artikel 6.4.d.

Artikel 9: evaluatie, conflicten, opvolging en beëindiging
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- artikel 9.2: Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of 
uitvoering van onderhavige overeenkomst zullen definitief beslecht worden door arbitrage. Daartoe 
stelt elke partij een arbiter aan en deze twee arbiters kiezen samen een derde arbiter. De plaats van 
arbitrage is Kortrijk. De taal van de arbitrage zal verplicht het Nederlands zijn. De toepasselijke 
rechtsregels zijn die van het Belgisch recht. De kosten voor de arbitrage worden door partijen ten 
laste genomen, elk voor de helft. De partijen sluiten uitdrukkelijk de mogelijkheid uit van enige 
vordering tot nietigverklaring tegen de arbitrale uitspraak, voor zover zulks krachtens het toepasselijke 
recht mogelijk is.

In artikel 9 werd punt 9.2 i.v.m. de zware procedure van arbitrage, in overleg met de juridische dienst 
van de stad, geschrapt ten voordele van de volgende vermelding:

Artikel 9.2. De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.

 

Zuidwest zal de lokale besturen  in Zuid-West-Vlaanderen uitnodigen om de 
samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan het schepencollege en de 
Gemeenteraad .

 

 

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

Besluit
Punt 1
de wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst voor het regionaal erfgoeddepot goed te keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- nieuw versie samenwerkingsovereenkomst
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Samenwerkingsovereenkomst Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen 

Artikel 1: Wie 
Titulatuur en optredende presonen aan te passen naar lokale situatie (bv. voorzitter GR als 
ondertekenaar). Desgewenst kan ook Leiedal formeel als partner intekenen, ook al biedt artikel 1.2 
ook die optie. 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
 
de Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht,  
 
hierna genoemd “de Stad Kortrijk”; 
 
en 
 
de Gemeente Anzegem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden XXX, XXX, en mevrouw Sonja Nuyttens, waarnemend gemeentesecretaris, handelende 
in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering 
van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht;  
 
en 
 
de Gemeente Avelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden de heer Lieven Vantieghem, burgemeester, en de heer David Claus, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Claude Croes, burgemeester, en mevrouw Trees Longueville, gemeentesecretaris, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder voorbehoud van bestuurlijk 
toezicht; 
 
en 
 
de Stad Harelbeke, voor wie optreden de heer Michaël Vannieuwenhuyze, voorzitter van de 
gemeenteraad, en de heer Carlo Daelman, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid 
in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 
Gemeenteraad van …/…/2015 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Gemeente Kuurne, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Francis Benoit, burgemeester, en mevrouw Veronique Vanhoutte, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
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de Gemeente Lendelede, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden mevrouw Carine Dewaele, burgemeester, en de heer Christophe Vandecasteele, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
Stad Menen, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden 
mevrouw Martine Fournier, burgemeester, en de heer Eric Algoet, stadssecretaris, handelende in hun 
gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een 
beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en onder voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Gemeente Spiere-Helkijn, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreden de heer Dirk Walraet, burgemeester, en de heer Wout Lefebvre, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Stad Waregem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Stad Wervik, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Youro Casier, burgemeester, en de heer Philippe Verraes, stadssecretaris, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en onder voorbehoud van 
bestuurlijk toezicht; 
en 
 
de Gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden de heer Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt Parmentier, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/2015 en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
en 
 
de Gemeente Zwevegem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreden de heer Marc Doutreluingne, burgemeester, en de heer Jan Vanlangenhove, 
gemeentesecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van …/…/… en onder 
voorbehoud van bestuurlijk toezicht; 
 
allen hierboven genoemden samen “de prioritaire partners” 
 
en  
 
de projectvereniging zuidwest, vertegenwoordigd door de heer Pietro Iacopucci, voorzitter, en de 
heer Marnix Theys, coördinator, handelend in uitvoering van een beslissing van de Raad van bestuur 
van …/…/…, hierna genoemd “zuidwest” 
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Artikel 2: Doel en looptijd van de samenwerkingsovereenkomst 
 

1) De stad Kortrijk bouwt met de steun van zuidwest en de provincie West-Vlaanderen een 
hoogwaardig en duurzaam erfgoeddepot voor het bewaren van erfgoedcollecties uit Zuid-
West-Vlaanderen. De gemeenten van het arrondissement Kortrijk en de stad Wervik vormen 
hierbij de doelgroep en kunnen intekenen als prioritaire partner. Deze 
samenwerkingsovereenkomst regelt de principes die de stad Kortrijk en de lokale besturen 
van de betrokken gemeenten wensen te hanteren voor het permanent bewaren van de 
collecties in dit depot. Modaliteiten voor tijdelijke opslag of andere vormen van handling 
maken geen deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. 

2) Deze basisprincipes gelden evenzeer t.a.v. de verzelfstandigde agentschappen van de 
hiervoor vermelde gemeente(n) en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van deze 
gemeenten. Telkenmale er sprake is van prioritaire partner dient hieronder begrepen te 
worden de gemeente met in begrip van de verzelfstandigde agentschappen en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

3) Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 9 jaar en kan 
stilzwijgend verlengd worden. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de 
eerste dag van de maand volgend op de datum van de laatste ondertekening.  

Artikel 3: Omschrijving van de verbintenis van Stad Kortrijk 
 

1) De Stad Kortrijk engageert zich om de netto-investeringen voor de realisatie, inrichting, 
instandhouding en onderhoud van het gebouw te pre-financieren. Deze netto-investeringen 
omvatten de niet-gesubsidieerde investeringen, incl. ontwerpkosten, excl. de waarde van het 
terrein en excl. mogelijke financiële kosten verbonden aan de investeringen. 

2) De Stad Kortrijk engageert zich tot de exploitatie van het erfgoeddepot voor Zuid-West-
Vlaanderen gedurende minstens 20 jaar. In deze exploitatie wordt de aansturing van het 
depot voorzien, het gebouwenbeheer, de monitoring van de bewaring, het opvolging van de 
consultatie ter plaatse én het klaarzetten voor transport.  

3) De stad Kortrijk engageert zich tot de inname van minstens 2000 m² in het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen en de bijhorende jaarlijkse kost. 

4) De Stad Kortrijk verbindt zich er toe, zowel voor zichzelf als voor zijn rechtsopvolgers, 
prioritaire partner als een bevoorrechte partner van het erfgoeddepot voor Zuid-West-
Vlaanderen in te schrijven. Dit engagement zal als verplicht na te leven clausule ingeschreven 
worden in alle overeenkomsten die aangegaan worden met derden in verband met het beheer 
en uitbating het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen. 

5) Dit bevoorrecht partnerschap omvat enerzijds de voorrang bij het innemen van depotruimte en 
anderzijds de garantie om te huren aan de basishuurprijs.  

6) De Stad Kortrijk promoot het gebruik van het erfgoeddepot ten aanzien van derden. 
  

Artikel 4: Omschrijving van de verbintenis van de prioritaire partner 
 

1) De prioritaire partner engageert zich om via zuidwest het dossier van het erfgoeddepot voor 
Zuid-West-Vlaanderen op te volgen en mogelijke subsidieaanvragen expliciet en actief te 
ondersteunen. 

2) De prioritaire partner engageert zich om prioritair doch niet exclusief samen te werken met het 
erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen bij het bewaren van de collectie buiten de 
gemeentegrenzen. Dit betekent dat voor deze bewaarnoden steeds eerst de mogelijkheden in 
het regionaal erfgoeddepot worden besproken, voor andere oplossingen worden gezocht. 

3) De prioritaire partner engageert zich om de collectiestukken aan te leveren volgens de normen 
die het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen voorschrijft om zo schade aan andere 
collecties te vermijden én verder schade aan de eigen collectie te voorkomen.  

4) De prioritaire partner engageert zich om op basis van een afzonderlijke contract (zie artikel 7) 
jaarlijks een bijdrage te betalen, per ingenomen m², op basis van de basishuurprijs voorzien in 
artikel 6. 

5) De prioritaire partner promoot het gebruik van het erfgoeddepot ten aanzien van derden. 
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Artikel 5: Omschrijving van de verbintenis van zuidwest 
1) Tot 31 december 2019 zuidwest engageert zich om de prioritaire partners, vanuit haar 

erfgoedconvenantswerking te begeleiden in lokale erfgoedzorgen en in de participatie in het 
erfgoeddepot. 

2) Tot 31 december 2019 organiseert zuidwest de jaarlijkse opvolging van het project in haar 
werkgroepen en raad van bestuur, waarin alle partners formeel vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 6: principes achter de basishuurprijs 
 

1) Na overleg met alle partners wordt de huurprijs (€/m²/maand) voor de prioritaire partners op 
basis van dit artikel vastgelegd door de Stad Kortrijk, dit in het eerste jaar van de 
gemeentelijke beleidsperiode en geldig van het tweede jaar van de gemeentelijke 
beleidsperiode tot en met het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode die daarop 
volgt. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. 

2) De huurprijs (€/m²/maand) wordt berekend op basis van de netto kost voor de stad Kortrijk 
gedeeld door het aantal effectief ingenomen vierkante meter. In formulevorm: 

netto kost 
Huurprijs (€/m²/maand) = ---------------------------------------- x index 
    aantal effectief ingenomen m² 

3) Het “aantal effectief ingenomen vierkante meters” wordt telkens bepaald in het eerste jaar van 
de beleidsperiode. 

4) De “netto kost” wordt berekend op basis van onderstaande parameters: 
a. De afschrijving van de netto-investeringen a rato 30 jaar voor gebouwen en 10 jaar 

voor inrichting en meubilair. Mogelijke financiële kosten die hieraan verbonden zijn, 
worden niet gerekend. 

b. De afschrijving van mogelijke instandhoudingskosten. 
c. De exploitatiekost en onderhoudskost voor het integrale gebouw voor administratie, 

facility, personeel en werking. 
d. De opbrengsten uit verhuur van vierkante meters aan niet-prioritaire partners en 

subsidies. 
 

Artikel 7: basisprincipes in- en uitstapmogelijkheden 
 

1) De prioritaire partner kan op elk moment van de gemeentelijke beleidsperiode effectief 
gebruiker worden van het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen. Daartoe moet een 
afzonderlijke gebruikerscontract gesloten worden met de Stad Kortrijk. De prioritaire partner 
engageert zich tot en met het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode die daarop 
volgt. De stad Kortrijk krijgt de nodige tijd om de nodige voorbereidingen te treffen én kan in 
vookomend geval kosten (afschrijvingen) voor aangepast meubilair doorrekenen. De 
prioritaire partner engageert zich daarbij voor de organisatie van alle transport naar het depot. 

2) De prioritaire partner kan in het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode kosteloos 
uitstappen en engageert zich dan tot het wegnemen van de collecties voor 31 december van 
dat jaar.  

3) De stad Kortrijk en de prioritaire partner sluiten een gebruikerscontract af dat de modaliteiten 
verder verfijnt, maar de basisprincipes uit deze samenwerkingsovereenkomst garandeert. Dit 
gebruikerscontract duurt tot het eind van het eerste jaar van de gemeentelijke beleidsperiode 
en kan stilzwijgend verlengd worden. 

 

Artikel 8: opstartfase 
 

1) In de eerste gebruiksperiode, die eindigt in 2025, wordt de basishuurprijs berekend na de 
oplevering van het erfgoeddepot. De stad Kortrijk stelt zich daarbij garant dat de basishuuprijs 
maximaal €8,8/m²/maand zal bedragen. 

2) Voor prioritaire partners die in de ontwerpfase van het gebouw een schriftelijk engagement tot 
gebruik aangaan, wordt binnen de marges van de investeringsenveloppe het nodige meubilair 
voorzien, zonder dat de kosten hiervoor worden aangerekend. 
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3) Bij eventuele toezegging van structurele werkingssubsides voor de werking en uitbating van 
het erfgoeddepot zal de Stad Kortrijk in overleg met de partners deze inkomsten opnemen in 
het exploitatiemodel, zoals voorzien in artikel 6.4.d.  

Artikel 9: evaluatie, conflicten, opvolging en beëindiging 
 

1) De Stad Kortrijk, en de prioritaire partners evalueren jaarlijks de financiële en inhoudelijke 
verslaggeving. Dit gebeurt binnen de stuurgroep erfgoed en raad van bestuur van zuidwest, of 
in de ontstentenis van zuidwest, in een gelijkaardig intergemeentelijk overlegniveau.  

2) De rechtbanken te kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. 
 
Iedere partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 

 
Namens partner 

 
 
Datum, locatie Datum, locatie 
 
Naam Naam 
Functie functie 
 

Namens partner  
 
 
Datum, locatie Datum, locatie 
 
Naam Naam 
Functie functie 
 

Namens partner 
 
 
Datum, locatie Datum, locatie 
 
Naam Naam 
Functie functie 
 

Namens partner 
 
 
Datum, locatie Datum, locatie 
 
Naam Naam 
Functie functie 
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Werk, Economie, Leren en Toerisme
16 2017_GR_00295 Beleid voor handel en horeca - Stedelijk 

reglement ter versterking van de 
economische bedrijvigheid in de kernen van 
de stad Kortrijk - wijziging art. 24 
voorwaarden starterspremie - Goedkeuren

16 - 2017_GR_00295 - Beleid voor handel en horeca - Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk - wijziging art. 24 voorwaarden starterspremie - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Wouter Lecluyse

Beknopte samenvatting
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst, naar aanleiding van een goedgekeurde 
starterspremie waarbij twee starterspremies konden toegekend worden voor éénzelfde vennootschap, 
een wijziging aan te brengen in het Stedelijk reglement ter versterking van de economische 
bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk. Concreet wordt voorgesteld om in artikel 24 van het 
voornoemde reglement (voorwaarden starterspremie) te voorzien dat er maximaal één starterspremie 
per actief ondernemingsnummer toegekend kan worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in ztting van 8 mei 2017 het nieuwe Stedelijk reglement ter versterking van 
de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk goed.

Het college behandelde al enkele aanvragen en stelde vast dat er volgens dit reglement aan 
verschillende natuurlijke personen die voldoen aan de definitie van startende ondernemer (= "Een 
zelfstandig ondernemer die sinds minder dan twee jaar onderworpen is aan het sociaal statuut van 
zelfstandigen in hoofdberoep") een starterspremie kan toegekend worden, ook als zij samen één 
vennootschap oprichten. Concreet kunnen dus twee of meerdere natuurlijke personen die voldoen aan 
de definitie en één vennootschap oprichten in aanmerking komen voor twee of meerdere 
starterspremies.

Het college wenst dit te wijzigen.

Argumentatie
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst naar aanleiding van het feit dat er recent een 
aanvraag binnen kwam, waarbij volgens het reglement twee starterspremies aan twee natuurlijke 
personen kunnen toegekend worden, bij opstart of overname van één vennootschap, een wijziging 
aan te brengen aan het Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de 
kernen van de stad Kortrijk. Het College wenst dat de starterspremie voor één enkele actieve 
vennootschap ook maximaal één keer kan toegekend worden.

Dit vereist een wijziging aan artikel 24 van het Stedelijk reglement ter versterking van de economische 
bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk, de voorwaarden bij toekenning van de starterspremie. 
Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd:

"- De starterspremie kan voor één actief ondernemingsnummer maximaal één keer toegekend 
worden."

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
In artikel 24 van het Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de 
kernen van de stad Kortrijk een 8ste lid toe te voegen:

"- Per actief ondernemingsnummer kan maximaal één starterspremie toegekend worden."

Punt 2
Het aangepaste "Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen 
van de stad Kortrijk", zoals opgenomen als bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- GR_Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de 

stad Kortrijk
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Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de 

kernen van de stad Kortrijk 

Hoofdstuk 1: Algemene principes en definities 

Artikel 1. Algemene principes 

Het stadsbestuur van Kortrijk wil Kortrijk als trendy winkelstad blijvend stimuleren. Binnen 

de beperking van het goedgekeurde budget, voorziet de stad hiervoor toelages voor: 

a. Ondernemers die zich willen vestigen in één van de aangeduide kerngebieden 

A. het ondersteunen van Kortrijkse handelaars en horeca-ondernemers die hun 

bestaande zaak naar een kerngebied willen verhuizen: “de verhuispremie”; 

B. het reactiveren van een leegstaande commerciële panden: “de 

activeringspremie”; 

b. Investeringen in bestaande commerciële panden, gelegen in één van de aangeduide 

kerngebieden: 

A. het samenvoegen van meerdere commerciële ruimtes tot één enkele grotere 

handelsruimte: “samenvoegpremie”; 

B. het verfraaien of renoveren van de gevel van een commercieel pand: “de 

gevelrenovatiepremie”; 

C. het toegankelijk maken van bovenliggende entiteiten gekoppeld aan een 

commercieel pand via een aparte toegang: “premie wonen/werken boven 

winkels”. 

c. Het inhoudelijk ondersteunen van ondernemers door een tussenkomst voor kosten 

voor vorming en advies die ze inwinnen bij de opstart van de zaak: “de 

starterspremie”; 

 

Artikel 2. Definities 

a. Handelszaak 

Elke onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen 

vereist is en die tot hoofddoel heeft de uitoefening van kleinhandel, namelijk een 

rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen en/of diensten aan 

eindgebruikers, met inbegrip van de horeca. 

b. Handelaar 

De uitbater, natuurlijke persoon of rechtspersoon, van de handelszaak. 

c. Handelspand 

Een onroerend goed, waarin een handelaar een handelszaak uitbaat, met uitsluiting 

van alle delen van een onroerend goed die niet uitsluitend worden gebruikt voor de 

uitbating van de handelszaak. 

d. Commerciële oppervlakte 

De oppervlakte bestemd voor verkoop en vrij toegankelijk voor iedere langskomende 

consument. Deze ruimte dient hoofdzakelijk voor de verkoop van 

goederen/diensten. Opslagruimtes, personeelsruimtes, ontvangstruimtes voor 

klanten die niet vrij toegankelijk zijn, etc. horen hier niet bij. 
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e. Structureel leegstaand handelspand 

Een commercieel pand dat werd opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister 

overeenkomstig het reglement “Leegstandsheffing op gebouwen” is een structureel 

leegstaand handelspand. 

Indien het pand niet werd opgenomen in het voornoemd register, kan de leegstand 

bewezen worden door een attest van een notaris of erkend vastgoedmakelaar die 

verklaart dat het pand minimaal 1 jaar leeg staat, vergezeld van een document 

waaruit blijkt dat er een abnormaal laag verbruik is van nutsvoorzieningen. 

f. Kerngebieden 

De gebieden zoals bepaald in het Strategisch Commercieel Plan voor Handel en 

Horeca (hoofdstuk 4) dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november 

2016. 

g. Sfeergebied 

De gebieden binnen het kerngebied Centrum Kortrijk, zoals bepaald in het 

Strategisch Commercieel Plan voor Handel en Horeca (hoofdstuk 4) dat werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november 2016. 

h. Startende ondernemer 

Een zelfstandige ondernemer die sinds minder dan twee aansluitende jaren 

onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep. 

i. Handelsoverleg 

Een overlegvergadering, georganiseerd door de stad Kortrijk, onder voorzitterschap 

van de schepen bevoegd voor economie of een vertegenwoordiger, waarin voor elk 

kerngebied één vertegenwoordiger uitgenodigd wordt. 

Het handelsoverleg fungeert als adviesorgaan voor de uitvoering van dit reglement. 

j. Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 

De stedelijke adviesraad die waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met 

een handicap en hun deelname aan het maatschappelijk leven wil bevorderen. Deze 

adviesraad fungeert als adviesorgaan voor de toekenning van de bonus 

toegankelijkheid. 

k. Stedelijke database Kortrijk Zaait 

De database beschreven in het ‘Reglement leegstandsheffing op gebouwen’ waar 

gebouwen opgenomen worden die kunnen aangewend worden voor (tijdelijke) 

invullingen onder de voorwaarden voorzien in het ‘Reglement leegstandsheffing op 

gebouwen’. 
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Hoofdstuk 2: Verhuispremie 

Artikel 3. Doel 

De verhuispremie heeft tot doel om de aantrekkingskracht van de kernen te verhogen door 

handelaars te stimuleren om hun handelszaak te relocaliseren van buiten de kerngebieden naar 

een kerngebied en/of sfeergebied met het juiste profiel. 

Artikel 4. Voorwaarden 

De premie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

• De handelaar een bestaande handelszaak uitbaat, gelegen op het grondgebied van de 

stad Kortrijk en niet gelegen binnen één van de kerngebieden. 

• De handelszaak verplaatst wordt naar een handelspand gelegen binnen een kerngebied. 

• De handelaar beroep doet op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of 

bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van de 

onderneming. 

• De activiteiten van de gerelocaliseerde handelszaak stemmen overeen met het handels-

/horeca- of dienstenprofiel van het betrokken kerngebied, desgevallend het betrokken 

sfeergebied. 

• Het handelspand stedenbouwkundig vergund is of geacht wordt stedenbouwkundig 

vergund te zijn en eventuele werken conform de vergunning uitgevoerd werden. 

• Voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak. 

• De handelaar een overeenkomst heeft afgesloten die meer dan 1 jaar loopt voor het 

gebruik van het pand, dit kan over een handelshuurovereenkomst gaan of een 

aankoopakte van het pand. 

 

Artikel 5. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• De aanvrager doet tot 5 jaar na betaalbaarstelling van de premie beroep op de diensten 

van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, 

fiscale en financiële beheer van de onderneming. 

• Na de verhuis baat de handelaar de gerelocaliseerde handelszaak effectief uit voor een 

minimale duur van 5 jaar. 

 

Artikel 6. Bedrag 

Een premie van 25% van de investeringskosten exclusief BTW kan worden toegekend aan de 

handelaar die een bestaande handelszaak verhuist van buiten de kerngebieden naar een 

kerngebied. De premie bedraagt maximaal € 10.000,00. 
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Hoofdstuk 3: Activeringspremie 

Artikel 7. Doel 

De activeringspremie heeft tot doel om de aantrekkingskracht van de kernen te verhogen door 

handelaars te stimuleren om hun handelszaak te vestigen in een structureel leegstaand pand, 

gelegen binnen één van de kerngebieden van de stad Kortrijk. 

Artikel 8. Voorwaarden 

De premie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

• Een structureel leegstaand handelspand, gelegen in één van de kerngebieden van de 

stad Kortrijk, wordt ingevuld door een nieuwe handelszaak of door een bijkomende 

vestiging van een bestaande handelszaak. 

• De activiteiten van de nieuw gevestigde handelszaak stemmen overeen met het handels-

/horeca- of dienstenprofiel van het betrokken kerngebied, desgevallend het betrokken 

sfeergebied. 

• De handelaar beroep doet op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of 

bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van de 

onderneming. 

• Het handelspand stedenbouwkundig vergund is of geacht wordt stedenbouwkundig 

vergund te zijn en de eventuele werken conform de geldende stedenbouwkundige 

voorschriften en/of conform de stedenbouwkundige vergunning uitgevoerd werden. 

• Voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak. 

• Er door de handelaar een overeenkomst werd afgesloten die meer dan 1 jaar loopt voor 

het gebruik van het pand, dit kan over een handelshuurovereenkomst gaan of een 

aankoopakte van het pand. 

• De vestiging van de handelszaak mag niet tot gevolg hebben dat er nieuwe leegstand 

wordt gecreëerd binnen de kerngebieden. 

 

Artikel 9. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• De aanvrager doet tot 5 jaar na betaalbaarstelling van de premie beroep op de diensten 

van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, 

fiscale en financiële beheer van de onderneming. 

• Na de toekenning van de premie baat de handelaar dit pand effectief uit voor een 

periode van minimaal 5 jaar 

 

Artikel 10. Bedrag 

Een premie van 25% van de investeringskosten exclusief BTW kan worden toegekend aan de 

onderneming die een handelszaak vestigt in een structureel leegstaand pand. 

De premie bedraagt maximaal € 5.000,00. 
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Hoofdstuk 4: Samenvoegpremie 

Artikel 11. Doel 

De samenvoegpremie heeft tot doel om de aantrekkingskracht van de kernen te verhogen door 

het aantal kleinere handelspanden te verminderen en te komen tot grotere handelspanden. 

Artikel 12. Voorwaarden 

De premie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

• De samen te voegen handelspanden waarvoor de premie wordt aangevraagd moeten in 

één van de kerngebieden gelegen zijn. 

• Het samenvoegen van de handelspanden is stedenbouwkundig vergund en de werken 

worden conform de vergunning uitgevoerd. 

 

Artikel 13. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• Eén maand na het verkrijgen van de premie wordt er effectief een handelszaak uitgebaat 

of wordt het pand aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV. 

• Na het verkrijgen van de premie dient de commerciële bestemming van het pand 

minimaal 5 jaar behouden te blijven. 

• Indien het pand één jaar na de betaalbaarstelling van de premie nog niet uitgebaat 

wordt als handelszaak, wordt het pand ambtshalve opgenomen in de stedelijke database 

Kortrijk Zaait. 

 

Artikel 14. Bedrag 

Een premie van 25% van de investeringskosten exclusief BTW kan worden toegekend aan 

diegene die twee of meerdere handelspaden samenvoegt tot één handelspand in één van de 

kerngebieden van Kortrijk. De premie bedraagt maximaal € 15.000,00. 
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Hoofdstuk 5: Gevelrenovatiepremie 

Artikel 15. Doel 

De gevelrenovatiepremie heeft tot doel om de aantrekkingskracht van de kernen te verhogen 

door het verbeteren van het aanzicht van de handelspanden. 

Artikel 16. Voorwaarden 

De premie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

• Het handelspand waarvoor de premie aangevraagd wordt moet in één van de 

kerngebieden gelegen zijn. 

• Het renoveren van de gevel van het handelspand is stedenbouwkundig vergund en de 

werken worden conform de vergunning uitgevoerd. 

• Er werd in de laatste 10 jaar nog geen gevelrenovatiepremie toegekend voor het 

betrokken pand. 

• De kosten voor de gevelrenovatie bedragen minimaal € 2.500 exclusief BTW. 

• Het louter aanbrengen van een uithangbord aan de zaak kan niet in aanmerking komen 

voor de gevelrenovatiepremie. 

 

Artikel 17. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• Eén maand na het verkrijgen van de premie wordt er effectief een handelszaak uitgebaat 

of wordt het pand aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV. 

• Na het verkrijgen van de premie dient de commerciële bestemming van het pand 

minimaal 5 jaar behouden te blijven. 

• Indien het pand één jaar na de betaalbaarstelling van de premie nog niet uitgebaat 

wordt als handelszaak, wordt het pand ambtshalve opgenomen in de stedelijke database 

Kortrijk Zaait. 

 

Artikel 18. Bedrag 

Een premie van 25% van de investeringskosten exclusief BTW kan worden toegekend aan 

diegene die een gevel van een handelspand, gelegen in één van de kerngebieden van Kortrijk, 

renoveert. De premie bedraagt maximaal € 7.500,00. 
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Hoofdstuk 6: Premie wonen/werken boven winkels 

Artikel 19. Doel 

De premie wonen/werken boven winkels heeft tot doel om de bovenliggende verdiepingen van 

commerciële panden te activeren door deze entiteiten betreedbaar te maken via een aparte 

toegang.  

Artikel 20. Voorwaarden 

De premie wonen/werken boven winkels kan worden aangevraagd op voorwaarde dat: 

• Het pand waarvoor de premie aangevraagd wordt moet in één van de kerngebieden 

gelegen zijn. 

• Alle bestaande en nieuw gecreëerde entiteiten zijn rechtstreeks toegankelijk vanop het 

openbaar domein. 

• Elke functie moet bereikbaar zijn of bereikbaar gemaakt worden zonder dat een andere 

functie moet betreden worden. 

• Het betreedbaar maken van de bovenliggende verdiepingen is stedenbouwkundig 

vergund en de werken worden conform de vergunning uitgevoerd. 

• De kosten voor de het betreedbaar maken van de bovenliggende entiteiten bedragen 

minimaal € 2.500 exclusief BTW. 

 

Artikel 21. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• Eén maand na toekenning van de premie wordt de entiteit gebruikt overeenkomstig de 

functie, of aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV. 

 

Artikel 22. Bedrag 

Een premie van 25% van de investeringskosten exclusief BTW kan worden toegekend aan 

diegene die de bovenliggende verdiepingen van een commercieel pand activeert door deze 

betreedbaar te maken via een aparte toegang. 

De premie bedraagt maximaal € 7.500,00. 
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Hoofdstuk 7: Starterspremie 

Artikel 23. Doel 

De premie voor bijkomende vorming en advies heeft tot doel om de slaagkansen van startende 

ondernemers te verhogen door startende ondernemers bij de opstart van hun zaak te stimuleren 

om bijkomende vormingen te volgen en/of professionele adviezen in te winnen. 

Artikel 24. Voorwaarden 

De premie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat: 

• De aanvrager van de premie is een startende zelfstandige ondernemer. 

• De aanvrager van de premie doet beroep op de diensten van een erkend boekhouder, 

accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van 

de onderneming. 

• Het advies/vorming werd ingewonnen/gevolgd in functie van de opstart als zelfstandig 

ondernemer. 

• De kosten voor de vorming of het advies bedragen minimaal € 100,00. 

• Vorming en opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de 

hoofdactiviteiten van de ondernemer kunnen niet in aanmerking genomen worden voor 

betoelaging (bijvoorbeeld: bedrijfsbeheer, cursus vastgoedmakelaar, …) 

• Reguliere kosten die te maken hebben met de bedrijfsvoering, kunnen niet in 

aanmerking genomen worden voor betoelaging (bijvoorbeeld: kosten voor het voeren 

van de boekhouding of invullen van BTW aangiftes, notariskosten …) 

• De ondernemer heeft nog geen beroep gedaan op deze premie. 

• Per actief ondernemingsnummer kan maximaal één starterspremie toegekend worden. 

 

Artikel 25. Voorwaarden na betaalbaarstelling van de premie 

• De aanvrager doet tot 5 jaar na betaalbaarstelling van de premie beroep op de diensten 

van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, 

fiscale en financiële beheer van de onderneming. 

 

Artikel 26. Bedrag 

Een premie van 50% van de kosten exclusief BTW kan worden toegekend aan startende 

zelfstandige ondernemers die advies inwinnen of vormingen volgen in functie van de opstart als 

zelfstandig ondernemer. De premie bedraagt maximaal € 500,00. 
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Hoofdstuk 8: Aanvragen, behandeling en toekenning van de premie 

Artikel 27. Aanvraagdossier 

Een aanvraag tot bekomen van de premie gebeurt digitaal via de website van de stad Kortrijk, in 

voorkomend geval vóór aanvang van de werken. 

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn: 

Bij de premies vermeld onder artikel 1 §a en §b (verhuispremie, activeringspremie, 

samenvoegpremie, gevelrenovatiepremie en premie wonen/werken boven winkels): 

• Volledig ingevuld aanvraagformulier. 

• Een document waaruit het gebruiks- en/of bouwrecht van de aanvrager voor het 

betrokken pand blijkt, zijnde: een kopie van de onderhandse koopovereenkomst, de 

notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het gebruiks- 

en/of bouwrecht blijkt. In het geval van een huurovereenkomst, dient dit te gaan om een 

huurovereenkomst die niet valt onder het decreet houdende de huur van korte duur 

voor handel en ambacht. 

• Een beschrijving van het project. Voor de activeringspremie en de verhuispremie een 

businessplan over een periode van twee jaar. 

• Een raming van de geplande kosten die in aanmerking komen voor een gedeeltelijke 

terugbetaling. 

• In voorkomend geval: de (aanvraag tot ) stedenbouwkundige vergunning. 

• In voorkomend geval: een overeenkomst tussen de eigenaar / huurder waaruit blijkt dat 

beiden akkoord gaan met de uitvoering van de werken. 

Bij de premie vermeld onder artikel 1 §c (éénmalige premie voor bijkomende vorming en advies): 

• Volledig ingevuld aanvraagformulier. 

• Een attest, afgeleverd door het sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de 

activiteiten sinds minder dan twee jaar in hoofdberoep worden uitgeoefend. 

• Een beschrijving van de ondernemer/onderneming en de activiteiten onder de vorm van 

een businessplan over een periode van twee jaar. 

• Een opgave van de gewenste adviezen en gewenste opleidingen met leverancier en 

kostenraming. 

 

Artikel 28. Behandeling van de premies 

Binnen de 45 dagen na indiening zal de stad het dossier volledig en ontvankelijk verklaren of zal 

de stad meer informatie opvragen. 

Bij onvolledig dossier dient de vraag om meer informatie binnen een termijn van 30 dagen 

beantwoord te worden door de aanvrager. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt het dossier 

als nietig beschouwd. 
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Artikel 29. Advies door het handelsoverleg 

Volledig en ontvankelijk verklaarde dossiers worden voor advies voorgelegd aan het 

handelsoverleg. Het handelsoverleg vindt minstens 3 keer per jaar plaats Het advies kan ook per 

e-mail ingewonnen worden. 

Het handelsoverleg adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over de toekenning 

van de premie. Het handelsoverleg kan de aanvrager uitnodigen en/of bijkomende vragen stellen 

over het dossier in functie van dit advies. 

Artikel 30. Principiële toekenning van de premie 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op advies van het handelsoverleg over het al 

dan niet principieel toekennen van de premie. Het College van Burgemeester en Schepenen kan 

afwijken van het advies van het handelsoverleg, waarbij die beslissing wordt gemotiveerd. 

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken 

uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij 

medewerking weigert, vervalt het recht op de premie. 

Artikel 31. Overeenkomst 

Op basis van de principiële toekenning van de premie door het College van Burgemeester en 

Schepenen wordt een overeenkomst (waarvan het model terug te vinden is als bijlage bij dit 

reglement), ondertekend door enerzijds het stadsbestuur en anderzijds de 

aanvrager/begunstigde van de premie. 

Artikel 32. Betalingsaanvraag, indiening en aanvaarding van de kosten 

Op basis van de overeenkomst, dient de aanvrager een betalingsaanvraag in. Deze 

betalingsaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, de bewijsstukken (facturen en 

betaalbewijzen) van de in aanmerking komende kosten en een overzicht van de ingediende 

kosten, opgemaakt op basis van het sjabloon dat ter beschikking gesteld wordt via de website 

van de stad Kortrijk. 

Enkel facturen op naam van de aanvrager kunnen aanvaard worden. 

Facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de kosten waarop ze betrekking 

hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de facturen 

aanduidt welke kosten precies in aanmerking komen. 

Enkel facturen met een minimaal bedrag van € 250,00 exclusief BTW kunnen worden aanvaard. 

Voor de eenmalige premie voor bijkomende vorming en advies kunnen facturen vanaf een 

bedrag van € 100,00 exclusief BTW aanvaard worden. 

Kastickets, bestelbons … worden niet aanvaard. 
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Artikel 33. Betaalbaarstelling van de premies 

Premies kunnen maar betaalbaar gesteld worden voor zover er voldoende kredieten zijn 

voorzien in het budget. Indien er geen voldoende kredieten meer voorzien zijn, kan de beslissing 

tot betaalbaarstelling uitgesteld worden naar het volgend jaar. 

Het feitelijke premiebedrag wordt berekend op basis van de aanvaarde facturen. 

De premie kan pas worden uitbetaald als aan elk van de onderstaande voorwaarden werd 

voldaan: 

• De premie-aanvraag werd principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester 

en Schepenen 

• Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het stadsbestuur en de 

aanvrager 

• In voorkomend geval: er werd een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de 

werken en de werken werden conform de vergunning en stedenbouwkundige 

voorschriften uitgevoerd 

• Controles ter verifiëring van de gemaakte kosten werden toegestaan 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen de 60 dagen na het indienen van de 

betalingsaanvraag over de betaalbaarstelling van de premie. 

Na een positieve beslissing over de betaalbaarstelling wordt de premie binnen de 60 dagen 

uitbetaald via overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager. 

Hoofdstuk 9: Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 34. Bonus toegankelijkheid 

Bij de verhuispremie, de activeringspremie, de samenvoegpremie en de gevelrenovatiepremie 

kan een bonus toegekend worden indien het pand toegankelijker gemaakt wordt voor minder- 

en andersvaliden. 

Deze bonus kan enkel worden toegekend na een positief advies vanuit de Stedelijke Adviesraad 

voor Personen met een Handicap. De bonus komt bovenop het maximale premiebedrag en 

bedraagt 10% van het premiebedrag. 

Integrale nieuwbouw of afbraak en heropbouw kan niet in aanmerking komen voor de bonus 

toegankelijkheid. 

Artikel 35. Cumuleren van premies 

De premies kunnen gecumuleerd worden. Het totale bedrag van de gecumuleerde premies kan 

nooit meer dan € 25.000 bedragen, inclusief de bonus toegankelijkheid. 
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Artikel 36. Bepalen en wijzigen profielen van de kern- en sfeergebieden 

De aanduiding van de kern- en sfeergebieden werden bepaald in het Strategisch Commercieel 

Plan voor Handel en Horeca dat werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 14 november 2016. 

In dit Strategisch Commercieel Plan werd per kern- en sfeergebied aangegeven welk handels-, 

horeca- en retailprofiel deze zone heeft. De gewenste profielen voor elk kern- en sfeer gebied 

worden toegevoegd als bijlage bij dit reglement. Een herziening van deze profielen is een 

bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen, hiervoor kan advies ingewonnen 

worden bij het handelsoverleg. 

Artikel 37. Uitsluitingen 

Onderstaande handelszaken komen niet in aanmerking voor een premie: 

• Handelszaken die slechts sporadisch open zijn, geen vaste openingsuren hebben of enkel 

op afspraak werken 

• Handelszaken waarbij de commerciële ruimte enkel aangewend wordt om goederen of 

diensten te etaleren 

• Feestzalen 

• Automatenshops 

• Gok- en speelzalen 

• Seks of nachtclubs 

• Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) en club-vzw’s 

• Videotheken 

• Handelsgehelen: een geheel van kleinhandelszaken die zich al dan niet in afzonderlijke 

gebouwen bevinden en waarvan al dan niet éénzelfde persoon de promotor, de eigenaar 

of de uitbater is, die zich samen op eenzelfde plaats bevinden en die van rechtswege of 

feitelijk met elkaar verbonden zijn, in het bijzonder op financieel, commercieel of 

materieel vlak of die het voorwerp zijn van een procedure in gezamenlijk overleg op het 

gebied van de omgevingsvergunning 

• Handelaars die een premie verkregen in het kader van het “Stedelijk Reglement ter 

Bevordering van de Economische Activiteit”.  

Artikel 38. Verval van recht op premie 

Het recht op de premie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen in 

dit kader vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbating van de premie 

één van volgende feiten plaatsvindt: 

• De opening van het faillissement of het faillissement van de aanvrager. 

• De ontbinding van de aanvrager. 

• De onteigening van de houders van het zakelijke rechten op het pand. 

• Het volledig of gedeeltelijk tenietgaan van de commerciële ruimte van het handelspand. 

 

Artikel 39. Overdraagbaarheid 

Principieel toegekende premies kunnen niet overgedragen worden naar een andere persoon dan 

de aanvrager. 
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Artikel 40. Gebruik van gegevens 

De stad Kortrijk behoudt zich het recht om de toekenning van de premie te communiceren via 

diverse kanalen.  

Artikel 41. Terugvorderen van de premies 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de terugvordering van de premie eisen, 

vermeerderd met de wettelijke interest: 

• Indien de premie toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse 

verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de premie; 

• Indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd; 

• Wanneer achteraf blijkt dat de premie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze 

werd toegekend; 

• Wanneer achteraf blijkt dat de uitgevoerde werken die al dan niet betoelaagd werden 

niet conform de stedenbouwkundige voorschriften en/of vergunning werden uitgevoerd. 

• Wanneer achteraf blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

Artikel 42. Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen 

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring door 

de Gemeenteraad van de stad Kortrijk. 

In afwijking van artikel 27, 1ste lid kunnen werken die opgestart na 1 januari 2017 en die nog niet 

beëindigd zijn op de datum van de inwerkingtreding nog in aanmerking komen voor de premies 

binnen dit reglement. 

Het “Stedelijk Reglement ter Bevordering van de Economische Activiteit” wordt opgeheven. 
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BIJLAGE: Handels-, Horeca- en Dienstenprofiel per kern/sfeergebied 

Kern/Sfeergebied Handelsprofiel Horecaprofiel Dienstenprofiel 

Centrum Kortrijk 

Old Martin - Kleinere boetieks 

- Speciaal- en 

nichezaken 

- Geen ketens 

- Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

Niet gewenst op 

gelijkvloers 

Lifestyle - Gelinkt met lifestyle 

- Combinatie met 

diensten en 

ambachten 

- Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Lifestyle gelinkte 

diensten (bvb. kapsalon, 

architecten, kunstenaars, 

ontwerpbureau, wellness 

…) 

Food Street - Dagelijkse goederen 

- Gelinkt met voeding 

- Combinatie met 

diensten en ambacht 

- Daghoreca 

- Vooravondhoreca 

- Avondhoreca op de 

pleinen 

- Sociale 

dienstverlening 

Golden River Banks - Gericht op toerisme 

en cultuur 

- Gericht op zorgsector 

- Mix van dag- 

vooravond- en 

avondhoreca, 

inclusief logies, 

continue beleving 

- Openbare, 

toeristische en 

culturele diensten 

Grote Markt - Gericht op toerisme 

en cultuur 

- Mix van dag- 

vooravond- en 

avondhoreca, inclusief 

logies, continue 

beleving 

- Geen: niet gewenst 

op gelijkvloers 

High End Street - Dagelijkse goederen 

- Gericht op hoger 

segment 

- Runshopping en 

Funshopping 

- Daghoreca, inclusief 

logies 

- Enkel publieke 

dienstverlening 

Fashion Street - Mode artikelen - Daghoreca 

- Max. 1/6 van de 

panden 

- Geen: niet gewenst 

op gelijkvloers 

Voorstraat / (Kleine) 

Sint-Jansstraat 

- Mode artikelen 

- In/Om huis 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca 

- Geen: niet gewenst 

op gelijkvloers 

Historisch Kortrijk - Antiek en interieur 

- Boeken 

- Tweedehands 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca, logies 

- Interieur en creatief 

Stationsbuurt - Dagelijkse goederen - Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

logies 

- Publieke 

dienstverlening 

- Geen gesloten 

kantoren 

Schouwburgplein - Geen specifiek 

profiel, momenteel 

geen retail aanwezig 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca en 

logies 

- Publieke 

dienstverlening, geen 

gesloten kantoren 

Doorniksewijk - Speciaal- en 

nichezaken, gericht 

op hoger segment 

- Daghoreca, inclusief 

logies 

- Vooravondhoreca 

- Zakelijke 

dienstverlening 

- Lifestyle (verzorging) 
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Runshoppingkernen 

Centrum Heule - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

Centrum Marke - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

Overleie - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Creatieve 

maakeconomie 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

- Creatieve 

maakeconomie 

Buurtverzorgende kernen 

Centrum Aalbeke - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Geen specifiek 

profiel 

Centrum Bellegem - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Horeca specifiek 

gericht op wandel- 

en fietstoerisme 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

Centrum Bissegem - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

Horeca specifiek 

gericht op wandel- en 

fietstoerisme 

- Zakelijke 

dienstverlening 

- Dienstverlening 

gericht op de 

luchthaven 
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Landelijke dorpskernen 

Centrum Kooigem - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Horeca specifiek 

gericht op wandel- 

en fietstoerisme 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

Centrum Rollegem - Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 

Buurtverzorgende 

wijkcentra 

- Dagelijkse goederen 

- Geen ketens 

- Kleine ambachten 

- Daghoreca, 

vooravondhoreca, 

avondhoreca en 

nachthoreca 

- Horeca specifiek 

gericht op wandel- 

en fietstoerisme 

- Geen specifiek 

profiel 

- Kleine ambachten 
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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.

Op 9/10/2017 keurde de gemeenteraad goed om samen te werken op niveau van de regio zuid -West 
- Vlaanderen en bijgevolg de opdracht "organisator wijk-werken" toe te kennen aan W13. 

Deze nota heeft tot doel om de aanschafprijs van de wijk-werkcheque vast te leggen.

Beschrijving
Aanleiding en context
We verwijzen naar het besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken, van 29 september 
2017 dat bepaalt dat: 

 de aanschafpijs van een wijkwerk-cheque minimaal 5,95 euro en maximaal 7,45 euro 
bedraagt;

 geen onderscheid toelaat in aanschafprijs per type gebruiker of per type activiteit; 
 de gemeenten de aanschafprijs in consensus bepalen (via de aangewezen organisator); 
 de duurtijd van het wijk-werken niet langer dan 12 maanden kan bedragen; 
 voor de wijkwerker een traject naar werk wordt voorzien.

Argumentatie
Overwegende dat de kwaliteit voor de gebruikers op eenzelfde niveau blijft (in vergelijking met PWA-
stelsel) en gezien de kans reëel is dat de wijkwerkers die instromen kwetsbaarder zijn (in vergelijking 
met PWA-stelsel), is een optimale begeleiding van wijkwerkers aangewezen. 

De Vlaamse overheid en VDAB voorzien middelen d.m.v. detachering van personeel. Zowel het aantal 
VTE als het profiel van de toegewezen mensen, is er niet op voorzien om voldoende in te zetten op 
begeleiding (op de werkvloer) van de wijkwerkers. 

Door de inzet van de maximumprijs voor de wijkwerkcheque, zijn er extra middelen beschikbaar om 
integraal in te zetten op een maximale begeleiding van wijkwerkers tijdens hun traject naar werk.

Door de stuurgroep wijkwerken werd op 11 oktober 2017 (met vertegenwoordiging van alle betrokken 
lokale besturen) eensgezind een aanschafprijs van 7,45 euro per cheque voorgedragen.

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. | 
Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.
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Besluit
Punt 1
zich akkoord te verklaren met het regionale voorstel om de aanschafprijs van een wijk - werkcheque 
vast te leggen op 7,45 euro.

Communicatie en Recht
18 2017_GR_00313 VZW Citymarketing en Toerimse Kortrijk  - 

Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren
18 - 2017_GR_00313 - VZW Citymarketing en Toerimse Kortrijk  - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Philippe Devos

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring door de gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van 
de vzw Citymarketing en Toerisme, conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst met de 
stad

Het jaaractieplan en het budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad 
voorgelegd.

Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad maakt de vereniging een 
jaaractieplan en een budget op.

Het jaaractieplan en het budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad 
voorgelegd.

Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De Algemene vergadering van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk keurde het jaaractieplan en 
het budget 2018 goed op 8 november 2017.

1. Jaaractieplan

De vzw heeft tot doel het bundelen van de krachten op gebied van beleving, evenementen, marketing 
en promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad en anderzijds als 
trendy 'mini-trip-break' voor dag- en verblijfstoeristen. Om de economische impact voor de 
ondernemers (retail, horeca en handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich als een creatieve en 
ondernemende stad.

 Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen,Nederland en de 
Eurometropool het komende jaar door Kortrijk te positioneren en te vermarkten als trendy 
mini-city-break-bestemming.

 Samenstellen van een belevingskalender voor een groot aantal weekends voor het komende 
jaar in de binnenstad.
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 Ontwikkelen van een zichtbaar trendy product rond ofwel architectuur en creatieve 
maakeconomie, ofwel rond historisch erfgoed, ofwel rond funshopping of een combinatie 
ervan.

 Opzetten van een nieuw project in samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek/Westtoer of de Eurometropool.

2. Budget

Het budget 2018 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk sluit budgetair af met een verlies van 
4.235.00€. Dit verlies wordt echter opgevangen door het bestemd fonds per 31/12/2017 waardoor het 
financieel in evenwicht komt.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 5.610.00€. Dit verlies wordt opgevangen door 
terugname van het bestemd fonds en de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen 
winst of verlies.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

- de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2018 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk dat budgetair afsluit met een verlies 
van 4.235.00€ goed te keuren. Dit verlies wordt echter opgevangen door het bestemd fonds per 
31/12/2017 waardoor het budget in evenwicht komt.

Het boekhoudkundig budget dat afsluit met een verlies van 5610.00€ goed te keuren. Dit verlies 
wordt opgevangen door de terugname van het bestemd fonds en de reserves uit de vorige jaren. 
Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
- Verslag AV 0811.pdf
- budget2018.pdf
- 2017-10 Actieplan 2018.pdf



103/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Evenementen en Verenigingen
19 2017_GR_00312 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 

Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren
19 - 2017_GR_00312 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaaractieplan en een 
budget op. 

Het jaaractieplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand 
december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2018 goed op woensdag 8 november 2017.

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan is ingedeeld enerzijds volgens de na te streven strategische doelstellingen, 
anderzijds volgens het respectievelijke ontmoetingscentrum. We onderscheiden zeven doelstellingen:

1. het realiseren van gemeenschapsvorming en projecten
2. het organiseren van een eigen programmatie (cultuurspreiding)
3. het organiseren van educatieve activiteiten
4. ondersteuning geven aan lokale verenigingen en cultuurmakers
5. aandacht hebben voor communicatie
6. aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur
7. andere

Elk beheerscomité dacht na over de te realiseren acties voor 2018 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen. Het jaaractieplan werd gelijktijdig met de begroting opgemaakt. Acties werden 
afgewogen tegenover de beschikbare financiële middelen. Het gaf aanleiding tot discussie en het 
nadenken over accenten die het beheerscomité wil leggen. Uit de gesprekken van de verschillende 
beheerscomités kwamen ook snel gelijkaardige behoeftes naar voor, die opgepikt werden als 
gemeenschappelijk actie. We onderscheiden zes gemeenschappelijke acties.
 
2. Budget
 
Het budget 2018 sluit budgettair af met een verlies van €105.877,60. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 
 
Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 60.946,62. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 
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Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepaling van het gemeentedecreet

- de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Geen advies noodzakelijk

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2018 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren. 

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren. 

Het budget 2018 sluit budgettair af met een verlies van € 105.877,60. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 60.946,62. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 

Bijlagen
- Jaaractieplan-OC-2018.pdf
- BEGROTING VZW 2018.pdf
- Verslag AV 08-11-17.pdf
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Kelly Detavernier

Evenementen en Verenigingen
20 2017_GR_00320 VZW Feest in Kortrijk - Jaaractieplan en 

budget 2018 - Goedkeuren
20 - 2017_GR_00320 - VZW Feest in Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw Feest in Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaaractieplan en het budget 2018 
goed op dinsdag 26 september 2017.

I. Jaaractieplan

2017 bouwde verder aan de ingeslagen trajecten van verbreden, verruimen en nog meer participatie.  
Daarnaast bracht de vzw FIK stapsgewijs vernieuwing op vlak van programmatie, productie en 
aanpak. 
Zo kreeg Winter 16-17 extra kleur met de Glow-run, vergrootte Sinksen17 zijn dynamiek in de stad 
met nog meer externe partnerships en deelprojecten en zette zomer17 in op 2 zomerconcerten en 
een schaalvergroting van het 'Festival in Kortrijk'.  Met Bart Peeters en de Dolfijntjes werd een sterke 
affiche verwezenlijkt, een imagobepalend(er) concert neergepoot.
De succesformule van de fijne en speelse zomermarkten werd behouden en herhaald.  Stuk voor stuk 
bleken de verschillende organisaties opnieuw voltreffers. 

In 2018 bouwt de vzw FIK verder. Het evenementieel landschap wordt opnieuw bekeken.  Wat is het 
huidige aanbod binnen de stad, waar ontstaan noden, waar bestaan opportuniteiten... Inhoudelijk 
blijven de vertrouwde evenementen herkenbaar, maar er wordt stadsgewijs vernieuwing ingebracht, 
zowel qua programmatie, productie, aanpak en ovv partnerships. 
Voor en achter de schermen behouden de organisatoren de sterktes uit vorige jaren en pakt men een 
aantal verbeterpunten aan.  Zo wordt ook het verslag van de revisor bekeken en worden 
verbetertrajecten uitgewerkt.

De aanpak van vzw Feest in Kortrijk ontwikkelt zich op 4 dynamieken.

1. Met betrekking tot de organisatie van Sinksen wordt in 2018 verder gebruik gemaakt van de 
expertise van professionelen binnen en buiten de Stad.  De vzw FIK speelt een meer adviserende rol 
naast de coördinatie van het werken met Fik-jetons.
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2. Met betrekking tot Winter en Zomer nemen de vrijwilligers van de vzw FIK zelf een deel van de 
organisatie in handen.    De Stad coördineert de evenementen en ondersteunt de vzw leden 
maximaal.  De vzw FIK ontwikkelt een haalbare taakverdeling en werkspreiding binnen haar 
vrijwilligers.  

3. Op vraag van Stad blijft FIK in 2018 de organisatie van de zomermarkten voor haar rekening 
nemen.  Fik bouwde immers (sedert 2016) een mooie ervaring op in het organiseren van deze 
evenementen.

4. In alle evenementen wordt in 2018 verder de kaart getrokken van participatie, zowel op het vlak 
van organisatie als van programmatie. Sinksen18 bestendigt de participatieve aanpak van de voorbije 
jaren: de 'Grote Verleieding' (2015), 'Maak Kortrijk Mee' (2016) en 'Kortrijk Werft' (2017). Onder het 
thema 'Kortrijk Verleidt' vindt er opnieuw een grootschalige oproep tot participatie plaats. 
Het muziekaal landschap omvat ondertussen veel meer concerten.  Fik gaat in 2018 voor een meer 
imagobepalende organisatie/festival/concert en zoekt de co-productie hiervoor bij grote lokale spelers 
: de schouwburg, wilde westen, tranzit, ...
Kan Fik in de zomer 2018 een partner worden in de opening van Kortrijk Weide om zo een nog groter 
event neer te poten? 

II. Budget

De begroting 2018 is budgettair in evenwicht.

Boekhoudkundig sluit het resultaat af met een verlies van €5.671. 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
het jaaractieplan 2018 van de vzw FIK goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw FIK goed te keuren.

Het budget 2018 is budgettair in evenwicht.

Boekhoudkundig sluit resultaat af met een verlies van 5.671€.
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Bijlagen
- 2018 Jaaractieplan FIK
- 260917 Verslag AF FIK def.pdf
- 2018 Begroting fik

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
21 2017_GR_00291 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem (WIV) - Verslag en 
toelichting

21 - 2017_GR_00291 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van de WIV geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van de WIV geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marc Lemaitre in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
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akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem.

22 2017_GR_00292 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene 
vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

22 - 2017_GR_00292 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit naar zijn buitengewone algemene vergadering op 20 december 2017. 
De gemeenteraad dient hiertoe één of meerdere (maximaal 2) vertegenwoordiger(s) en eventueel een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 24 oktober 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van de WIV op 20 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Bespreking van de strategie, de plannen en de begroting voor 2018.
2. Benoeming van dhr. D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur.
3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem.
4. Varia.

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te 
nemen:
" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in 
de vereniging bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en de volgende ambten, mandaten of functies:
- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;
- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten 
en gemeenschappen; 
- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;
- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;
- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;
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- provinciegriffier zijn;
- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;
- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar 
bestuur of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de 
lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de 
vereniging. 
Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een 
niet-gemeentelijk deelnemer of er een mandaat waarneemt."

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Een of twee personen als vertegenwoordigers en al dan niet een persoon als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 20 december 2017.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- WIV-BAV171220-invitatie.doc

23 2017_GR_00293 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone 
algemene vergadering - Goedkeuren agenda 
en bepalen mandaat

23 - 2017_GR_00293 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn buitengewone algemene vergadering op 20 
december 2017. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 24 oktober 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van de WIV op 20 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
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De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Bespreking van de strategie, de plannen en de begroting voor 2018.
2. Benoeming van dhr. D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur.
3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem.
4. Varia.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-
Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 20 december 2017.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-
Wevelgem op 20 december 2017, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- WIV-BAV171220-invitatie.doc
- WIV strategie activiteiten en begroting 2018.doc
- selectie raadg bestuurders WIV.xlsx
- GR Kortrijk voordrachtsbesluit desk.D. Van Belleghem.pdf
- document kand.-deskundige D. Van Belleghem.pdf

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
24 2017_GR_00314 2017/00648 - realisatie van fietspaden langs 

de N43 - zaak van de wegen  - Goedkeuren
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24 - 2017_GR_00314 - 2017/00648 - realisatie van fietspaden langs de N43 - zaak van de wegen  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
Conform het mobiliteitsplan van de stad is de N43 geselecteerd als secundaire weg II en vormt dit 
onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De N43 is als onderdeel van dit 
fietsnetwerk opgenomen als functionele route en is een belangrijke as voor woon-werkverkeer en 
woon-schoolverkeer. Gezien de belangrijkheid van de N43 in het verkeersnetwerk van zowel 
gemotoriseerd als zwak verkeer dringt een herinrichting van de rijweg zich op zodat in de toekomst de 
verschillende verkeersstromen veiliger kunnen verlopen.

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 N43 is de verbindingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk voor allerlei vervoersmodi. De N43 maakt 
deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, langsheen het traject zijn evenwel geen 
veilige fietspaden aanwezig. 
De aanleg van nieuwe veilige fietspaden wordt voorzien tussen de brug E403, incl. de onderdoorgang, 
en de Pater Vandersteenestraat, waar het aansluit op het recente project van de heraanleg omgeving 
Pottelberg. Ikv het bovengemeentelijk rioleringsproject van Aquafin werd de zone tussen Aalbeke en 
de brug E403 reeds uitgevoerd.  

Het project waarvoor nu vergunning aangevraagd wordt, heeft een lengte van ca. 2.7km.

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: 

Langsheen de route zijn geen veilige fietspaden aanwezig. Er zijn slechts gemarkeerde fietspaden met 
een smalle breedte. Daarnaast zorgt de huidige wegbreedte van ca. 8m (asfaltverharding ca. 14m) 
voor een te hoge verkeerssnelheid.

Het kruipunt Torkonjestraat - Pottelberg – Hellestraat – ter Duinenstraat is op vandaag problematisch. 
De Kardinaalstraat sluit te dicht aan bij het kruipunt van de Hellestraat met de N43, wat tot moeilijke 
en zelfs gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Ook de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers is 
beperkt. Bovendien wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld met ontsluiting op ‘De Prinse’.

Gewenste verkeersstructuur cfr. RUP Marke Torkonjestraat en herinrichting N43:

De gevaarlijke aansluiting van de Keizerstraat op de Torkonjestraat (N43) zal worden doorgeknipt 
voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen vanaf de Keizerstraat wel nog aansluiten 
op de Torkonjestraat (en vice versa). 
Het zuidelijk deel van de Keizerstraat, dat parallel loopt met de autosnelweg, zal aangelegd worden 
als langzaamverkeersverbinding, met de mogelijkheid tot doorgang voor hulpdiensten. Het auto- en 
vrachtwagenverkeer van het nieuwe bedrijventerrein zal dus niet kunnen doorrijden naar de 
Keizerstraat.

Een nieuw lichtengeregeld kruispunt zal het verkeersknooppunt De Prinse veiliger maken, zal de 
ontsluiting naar Marke-centrum (Hellestraat) optimaliseren, zal ook zorgen voor een betere ontsluiting 
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van de bestaande woonwijken Kalvarieberg en Rodenburg én zal tot slot ook een éénduidige en 
veilige toegang bieden tot het lokaal bedrijventerrein. De oversteekbaarheid voor fietsers en 
voetgangers zal dankzij de verkeerslichten sterk verbeteren en de bushaltes worden beter uitgerust en 
toegankelijker gemaakt.

Deze ingrepen zijn bovendien bepalend voor de inrichting en ontsluiting van het te realiseren 
bedrijventerrein (2017/00622). 

Zaak van de wegen: 

In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de herinrichting van de N43 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 een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek liep van 9 oktober 2017 tot 7 november 2017. 
Er werden 4 bezwaarschriften ingediend.

De bezwaren kunnen als volgt samengevat worden:

1. Aanleg van nutsleidingen en het fietspad binnen de eigendomsgrenzen terwijl er nog geen 
verwerving/onteigening is gebeurd. Wat met beheer en aansprakelijkheid? 

2. Verkeersonveilige situatie op het fietspad bij uitrijden omwille van beperkte zichtbaarheid en 
geparkeerde wagens

3. In- en uitrijden wordt bemoeilijkt door de heraanleg van de N43
4. Effect op de verkeersveiligheid nav verhoogde verkeersintensiteit door de komst van het 

KMO-terrein
5. Het afsluiten van de Keizerstraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet wenselijk, 

aangezien deze niet meer zal gebruikt kunnen worden als toegangsweg naar Marke
6. De keuze voor een verkeerslichten geregeld kruispunt thv ‘De Prinse’– i.p.v.  een ovonde – zal 

verkeershinder veroorzaken
7. Hinderaspecten oa. geluid & stof
8. Waardevermindering

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak van 
de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met 
de zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

Beoordeling van de aspecten met betrekking tot de zaak van de wegen (1 t.e.m. 6):

1. De VCRO stelt in artikel 4.2.22 dat stedenbouwkundige vergunningen een zakelijk karakter 
hebben en verleend worden onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken 
burgerlijke rechten. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de nodige 
grondverwervingen en/of afspraken met betrokken eigenaars. 
Beheer en aansprakelijkheid zijn niet van stedenbouwkundige aard en zijn ten laste van de 
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wegbeheerder en de nutsmaatschappijen.
Dit bezwaar is ongegrond

2. Op vandaag bevindt zich ter hoogte van de woning van de bezwaarindiener een strook tussen 
de weg en de haag t.h.v. de voortuin een ruime met steenslag verharde zone. Deze zone 
wordt op vandaag gebruikt als (ongeorganiseerde) parkeerstrook. Bij de heraanleg wordt een 
deel van deze zone ingenomen voor de realisatie van een volwaardig fietspad. In de zone 
tussen het fietspad en de haag zal een in- en uitrit naar de woning voorzien worden. De 
resterende zone zal aangelegd worden als onverharde groenberm. Deze groenberm werd niet 
opgevat als (openbare) parkeerzone, waardoor – in tengestelling tot de huidige situatie – 
geen verminderde zichtbaarheid zal ontstaan bij het in- en uitrijden. 
Dit bezwaar is ongegrond

3. Ter hoogte van de woning van de bezwaarindiener wordt naast fiets- en voetpad en de rijweg 
ook een voorsorteerstrook voor wagens komende vanuit Aalbeke, richting ‘nieuwe 
Kardinaalstraat’ voorzien. Deze inrichting bemoeilijkt voor een 2-tal woningen het uitdraaien 
richting Aalbeke en het inrijden komende vanuit Kortrijk. Zeker op drukke momenten zijn deze 
woningen aangewezen op rechts-in, rechts-uit bewegingen. Bij uitvoering kan bekeken 
worden dat de belijning (onderbroken lijn) in die zin aangepast wordt dat de link-in en links-
uit bewegingen mogelijk blijven, indien het verkeer dit toelaat.
Aan de herinrichting van de N43 is veel en grondig studiewerk voorafgegaan, waaruit blijkt 
dat deze inrichting optimaal is i.f.v. verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.
De mogelijke hinder die de herinrichting heeft op deze individuele woningen moet bijgevolg 
gekaderd worden in de optimalisatie die deze ingrepen zullen hebben op ruimer schaalniveau.
Dit bezwaar is deels gegrond, deels ongegrond 

4. Bij zowel de opmaak van het RUP Torkonjestraat, als bij voorliggend ontwerp werd voldoende 
rekening gehouden met de toename in verkeersintensiteit en het effect van de ingrepen op de 
verkeersafwikkeling. Hierbij werd oa. gebruik gemaakt van het verkeersmodel van de stad om 
een degelijke inschatting te kunnen maken. Deze resultaten zitten verwerkt in de start- en 
projectnota die dit project zijn voorafgegaan. 
Dit bezwaar is ongegrond

5. De Keizerstraat is een woonstraat. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze straat een nieuwe 
invalsweg en/of sluiproute naar Marke wordt. De zichtbaarheid van het kruispunt Keizerstraat 
– Torkonjestraat is bovendien niet optimaal waardoor gekozen werd dit kruispunt af te sluiten 
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De Keizerstraat wordt bovendien ingezet als veilige 
en comfortabele fietsverbinding.
Deze keuze past binnen het mobiliteitsbeleid van de stad.
Dit bezwaar is ongegrond 

6. De capaciteit en verkeersdoorstroming van een verkeerslichtengeregeld kruispunt is hoger 
dan van een rotonde of ovonde. Een lichtengeregeld kruispunt past bovendien beter in het 
grotere verhaal van de N43 en de opeenvolging van kruispunten waarbij voor het op- en 
afrittencomplex R8 ook gekozen werd voor een lichtengeregeld kruispunt. Tot slot is een 
verkeerslichtengeregeld kruispunt op vlak van verkeersveiligheid voor fietsers een betere 
keuze dan een rotonde/ovonde, waar meer conflict- en dode hoek situaties ontstaan.
Dit bezwaar is ongegrond

Argumentatie
De aanvraag betreft de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N43 tussen de brug E403 Aalbeke en 
de Pater Vandersteenestraat Kortrijk en het uitvoeren van rioleringswerken.

1. Bovengrond

De werken moeten bijdragen aan een meer duurzame mobiliteit waarbij volgende aspecten verhoogd 
moeten worden:

-          De veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die het fietspad gebruikt
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-          De bereikbaarheid met de fiets

-          Het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen werd het project in deelzones ingedeeld. Er werd 1 
standaard wensprofiel opgemaakt, die per deelzone licht gewijzigd wordt door de plaatselijke 
ruimtelijke omgevingsfactoren.

Het wensprofiel waarnaar gestreefd wordt heeft vrijliggende enkelrichtingsfietspaden met breedte 
1.75m. Tussen de rijweg en het fietspad is er een veiligheidsstook van 2.70m en de rijweg heeft een 
breedte van 6.60m (excl. goten) buiten de bebouwde kom en 6.10m (excl. goten) binnen de 
bebouwde kom.

2. Ondergrond

De aanwezige inbuizingen zijn niet meer waterdicht waardoor er infiltratie is van het huishoudelijk 
afvalwater in de ondergornd. Niet al het te saneren afvalwater bereikt het zuiveringsstation wat een 
negatieve invloed heeft op het milieu. Met voorliggend project wordt het bestaande stelsel vernieuwd 
en wordt een volledige afkoppeling van RWA en DWA doorgevoerd.

 

Bespreking project:

1. Bovengrond

De geplande werken en aanpassingen aan het wegprofiel komen tegemoet aan een verhoogde 
verkeersveiligheid voor de fietser (schoolgaande jeugd en pendelaars) mét het behoud van de 
gewenste rol van de N43 als verbindings- en ontsluitingsweg tussen Aalbeke en Kortrijk.

Het volledige project heeft een lengte van ca. 2.7km en wordt opgedeeld in een aantal deelruimtes:

-          (1) Aalbeke – brug E403: reeds uitgevoerd i.k.v. bovengemeentelijk rioleringsproject van 
Aquafin

-          (2) Onder brug E403

-          (3) Vanaf brug E403 tot Rootland: buiten bebouwde kom

-          (4) Vanaf Rootland tot brug E17: buiten bebouwde kom

-          (5) Brug E17

-          (6) Vanaf brug E17 tot De Prinse: buiten bebouwde kom

-          (7) De Prinse tot Abdijmolenweg: binnen bebouwde kom

-          (8) Abdijmolenweg tot Pater Vandersteenestraat: binnen bebouwde kom

Het standaardwensprofiel werd per deelzone licht gewijzigd en aangepast aan de plaatselijke 
omgevingsfactoren, waarbij de veiligheid van de fietser steeds gewaarborgd blijft.

-          Ter hoogte van deelzone 5 (brug E17) werd afgeweken van het wensprofiel, waarbij – naast 
het enkelrichtingsfietspad aan de zijde van de Don Boscolaan – ook een dubbelrichtingsfietspad 
(2.50m breed) aan de zijde Keizersstraat voorzien wordt. Op deze manier wordt de onveilige situatie 
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ter hoogte van de Keizersstraat geschrapt en wordt een nieuwe fietsoversteekplaats thv het te 
realiseren bedrijventerrein voorzien. Tussen de 2 rijstroken wordt bovendien een verharde 
middengeleider (2.50m breed) voorzien om het wegbeeld te versmallen en de snelheid af te remmen. 

-          In de deelzones 7 en 8, die zich binnen de bebouwde kom bevinden, werd het principe van 
vrijliggende fietspaden aangehouden en zal de rijwegbreedte versmald worden. Ter hoogte van de 
woningen worden parkeerplaatsen en voetpaden voorzien.

-          In deelzone 8 is er een busbaan gelegen in beide richtingen. Het fietspad is vrijliggend met 
een langsparkeerstrook aan de zijde van de Abdijmolenweg/ Pater Vandersteenestraat. Aan de zijde 
Vannestes Molenstraat wordt het fietspad aanliggend voorzien.

Het snelheidsregime binnen de projectzone blijft ongewijzigd nl. 70km/h buiten de bebouwde kom en 
50km/h binnen de bebouwde kom. De weginrichting werd volgens deze randvoorwaarde ontworpen. 
Ter hoogte van de mogelijke knelpunten (fietsoversteekplaatsen) werden bijkomende ingrepen 
(middengeleiders, voorsorteervakken,…) voorzien om de snelheid af te remmen.

De materiaalkeuze werd afgestemd op het bestaande materiaalgebruik in de omgeving (KWS 
verharding en grijze betonstraatstenen 22x22 en 22x11) en thv de aansluiting met reeds 
gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten langs deze as. 
Het fietspad zal aangelegd worden in grijs cementbeton, wat een duurzaam materiaal is en weinig 
gevoelig is voor opstekende boomwortels. Daar waar het fietspad extra zichtbaar gemaakt moet 
worden in het straatbeeld (aanliggend, kruispunten, zijstraten,…) krijgt het fietspad een rode kleur. 
Fietssuggestiestroken in de zijstraten worden voorzien in een zandkleurige coating.

Op vandaag is reeds heel wat groen aanwezig langsheen de N43. Het betreffen echter diverse soorten 
en ze zijn willekeurig ingeplant. Bij de herinrichting wordt het groen opnieuw ingezet als structurerend 
element, afgestemd op de ruimtelijke sequentie, om het bestaande groenkarakter langsheen de rijweg 
ook door te trekken binnen het rijwegprofiel. Daarom worden haast alle bomen (158) langs de rijweg 
gerooid muv de wilgen tussen Keizerstraat en De Prinse. 
In de grasbermen tussen rijweg en fietspad worden er nieuwe bomen aangeplant waarbij er gekozen 
wordt voor 1 boomsoort (Ulmus ‘lobel’).

Naar aanleiding van de voorziene werken wordt ook de verlichting langsheen de N43 aangepast, 
waarbij de knelpunten beter verlicht worden en het fietspad van comfortabele verlichting voorzien 
wordt.

 2. Ondergrond

Met dit project wordt een volledige afkoppeling van RWA en DWA doorgevoerd waardoor DWA 
afvalwater naar het zuiveringsstation wordt afgevoerd. De zone tussen E403 en E17 – die momenteel 
loost in de Markebeek – wordt aangesloten op het nieuwe zuiveringsstation verderop richting Aalbeke. 
Om de doorvoer mogelijk te maken wordt een ondergronds pompstation en de nodige persleidingen 
voorzien door Aquafin.

Om mogelijke wateroverlast te vermijden wordt er gebufferd en vertraagd afgevoerd. In functie 
hiervan worden ter hoogte van De Prinse 2 overstorten met knijpconstructies geplaatst op het RWA 
stelsel. 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
Titel IV vergunningenbeleid, 
hoofdstuk II vergunningsplicht, 
afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, 
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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 uitmaakt van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor de herinrichting van de N43, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te keuren.

Punt 2
De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Bijlagen
- fase 1
- fase 2
- fase 3
- Typedwarsprofielen 

25 2017_GR_00315 2017/00622 - infrastructuur- en 
omgevingsaanlegwerken i.f.v. de aanleg van 
het bedrijventerrein Torkonjestraat Marke, 
zaak van de wegen  - Goedkeuren

25 - 2017_GR_00315 - 2017/00622 - infrastructuur- en omgevingsaanlegwerken i.f.v. de aanleg van het bedrijventerrein Torkonjestraat Marke, zaak van de wegen  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
Conform het RUP Marke-Torkonjestraat wordt een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd. In kader van 
dit bedrijventerrein wordt door de intercommuncale Leiedal een vergunning gevraagd voor de nodige 
infrastructuur- en omgevingsaanleg.

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd door de intercommunale Leiedal ingediend bij de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. In functie van de te doorlopen procedure wordt het 
College van Burgmeester om advies gevraagd, de Gemeenteraad moet uitspraak doen over de zaak 
van de wegen. 
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Beschrijving
Aanleiding en context
AANLEIDING EN CONTEXT

De aanvraag betreft de infrastructuur- en omgevingsaanlegwerken i.f.v. de aanleg van het 
bedrijventerrein Torkonjestraat Marke.

Voorliggende aanvraag is een eerste fase. De tweede fase (doortrekking 'nieuwe' Kardinaalstraat, knip 
'oude Kardinaalstraat en aanleg centrale projectzone) zal mee deel uitmaken van een PPS-wedstrijd 
eind 2017 – begin 2018.

 

Huidige situatie: 

De bouwplaats is momenteel onbebouwd en in gebruik als akkerland. De site bevindt zich langs de 
N43 – Torkonjestraat, tussen het OC Marke en de E17.

De overzijde van de Torkonjestraat wordt gekenmerkt door residentiële bebouwing en KMO's. De 
Keizerstraat en Kardinaalstraat zijn voornamelijk woonstraten.

Het kruipunt Torkonjestraat - Pottelberg – Hellestraat – ter Duinenstraat is op vandaag problematisch. 
De Kardinaalstraat sluit te dicht aan bij het kruipunt van de Hellestraat met de N43, wat tot moeilijke 
en zelfs gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Ook de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers is 
beperkt.

 

Gewenste verkeersstructuur cfr. RUP en herinrichting N43:

De gevaarlijke aansluiting van de Keizerstraat op de Torkonjestraat (N43) zal worden doorgeknipt 
voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen vanaf de Keizerstraat wel nog aansluiten 
op de Torkonjestraat (en vice versa). 
Het zuidelijk deel van de Keizerstraat, dat parallel loopt met de autosnelweg, zal aangelegd worden 
als langzaamverkeersverbinding, met de mogelijkheid tot doorgang voor hulpdiensten. Het auto- en 
vrachtwagenverkeer van het nieuwe bedrijventerrein zal dus niet kunnen doorrijden naar de 
Keizerstraat.

Een nieuw lichtengeregeld kruispunt zal het verkeersknooppunt De Prinse veiliger maken, zal de 
ontsluiting naar Marke-centrum (Hellestraat) optimaliseren, zal ook zorgen voor een betere ontsluiting 
van de bestaande woonwijken Kalvarieberg en Rodenburg én zal tot slot ook een éénduidige en 
veilige toegang bieden tot het lokaal bedrijventerrein. De oversteekbaarheid voor fietsers en 
voetgangers zal dankzij de verkeerslichten sterk verbeteren en de bushaltes worden beter uitgerust en 
toegankelijker gemaakt.

Deze ingrepen maken geen deel uit van voorliggende aanvraag maar worden voorzien binnen de 
aanvraag tot realisatie van fietspaden langs de N43 (2017/00648). De geschetste gewenste 
verkeersstructuur is bepalend voor de inrichting en ontsluiting van het te realiseren bedrijventerrein.

Zaak van de wegen: 
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In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de infrastructuurwerken in het 
bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke moet de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd 
worden. Het dossier bevat geen rooilijnplan.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door de intercommunale Leiedal. Ruimte Vlaanderen is in dit 
dossier de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen werd om 
advies gevraagd.

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 een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek liep van 2 oktober 2017 tot 31 oktober 2017. 
Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

De bezwaren kunnen als volgt samengevat worden: 

1. Verkeerde (adres) informatie op de aanplakking i.k.v. het openbaar onderzoek
2. Vrees voor bijkomende verkeersdruk en -onveiligheid n.a.v. de komst van het bedrijventerrein
3. Bezwaren tegen de herinrichting van de N43

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak van 
de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met 
de zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

Beoordeling van de aspecten die betrekking tot de zaak van de wegen (2):

2. De komst van het bedrijventerrein betreft beslist beleid, met opportuniteitskritiek van 
bezwaarindieners kan bijgevolg geen rekening gehouden.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel bij de opmaak van het RUP Torkonjestraat als bij de 
opmaak van het ontwerp voor de herinrichting N43 voldoende rekening werd gehouden met de 
toename in verkeersintensiteit en het effect van de ingrepen op de verkeersafwikkeling. Hierbij werd 
oa. gebruik gemaakt van het verkeersmodel van de stad om een degelijke inschatting te kunnen 
maken.

Dit bezwaar is ongegrond

Argumentatie
De aanvraag betreft de infrastructuur- en omgevingsaanlegwerken i.f.v. de aanleg van het 
bedrijventerrein Torkonjestraat Marke.

 aanleg van een ventweg parallel met de Torkonjestraat i.f.v. de ontsluiting van de individuele 
bedrijfskavels

 toegang tot de N43
 gedeeltelijke aanleg van de 'nieuwe' Kardinaalstraat, tussen Torkonjestraat en de ventweg
 aanleg van riolering en plaatselijke renovatie van bestaande riolering
 aanleg van het zgn. Decauvillepark tussen de Kardinaalstraat en de Keizerstraat
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 aanleg van het zgn. Decauvillepad als fietsverbinding

Voorliggende aanvraag is een eerste fase. De tweede fase (doortrekking 'nieuwe' Kardinaalstraat, knip 
'oude Kardinaalstraat en aanleg centrale projectzone) zal mee deel uitmaken van een PPS-wedstrijd 
eind 2017 – begin 2018.

 

Bespreking project: 

 ventweg

Het bedrijventerrein krijgt een totale oppervlakte van ca. 6ha, zoals bestemd in het RUP 
Torkonjestraat. Ter ontsluiting van de site wordt een ventweg tussen de Kmo-zone en de 
Torkonjestraat voorzien. De weg is opgebouwd uit 5,7m betonverharding en eenzijdig verkant richting 
de gracht langs de Torkonjestraat. Aan de zijde van het bedrijventerrein wordt een nieuwe bomenrij 
met daarnaast een zone voor kabels en leidingen van openbaar nut voorzien.

De ventweg heeft enkel tot doel de aanpalende bedrijfskavels te ontsluiten en sluit slechts op 1 punt 
aan op het lokale wegennet (noordzijde – zie volgend onderdeel). Aan het einde van de weg 
(zuidzijde – kant Keizerstraat) wordt een rotonde voorzien.

Conform het gemeenteraadsbesluit van 12 mei 2014, i.k.v. de definitieve vaststelling van het RUP 
Torkonjestraat, moet een verbindingsweg tussen de ventweg van het bedrijventerrein en de 
Keizerstraat als langzaam verkeersverbindingsweg worden aangelegd, met de mogelijkheid tot 
doorgang voor hulpdiensten. M.a.w moet een verbinding (met paaltjes afgesloten) met voldoende 
breedte (minimum 4m) voor de brandweer worden voorzien tussen de ventweg van het 
bedrijventerrein en de Keizerstraat, zoals ingetekend op het bijgevoegde detailplan. 
Deze voorwaarde wordt door het College van Burgemeester en Schepenen aan het advies gekoppeld. 
De gemeenteraad treedt dit bij en neemt de voorwaarde op als voorwaarde bij de 
goedkeuring van de zaak van de wegen.

 toegang tot de gewestweg

Om vanaf de N43 de ventweg te bereiken zal geen gebruik gemaakt worden van de Hellestraat. Ter 
hoogte van de Ter Duinenstraat wordt – aan de zijde van de KMO-zone – een nieuwe ontsluitingsweg: 
zgn. 'nieuwe' Kardinaalstraat voorzien. De inrichting is afgestemd op de herinrichting van de N43.

Deze weg krijgt een breedte van ca. 9m, aangezien een linksafslag-strook naar de N43 voorzien zal 
worden. Er wordt bovendien een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad van 3m aangelegd, die de 
ventweg zal kruisen met fietsverkeerslichten. In huidige aanvraag zal deze ontsluitingsweg enkel 
aansluiten op de ventweg en (nog) niet doorgetrokken worden richting centrum Marke.

De 'oude' Kardinaalstraat (toegankelijk vanaf de Hellestraat) blijft behouden en wordt voorzien van 
een nieuwe toplaag asfalt.

Deze ontsluitingsstructuur wijkt bijgevolg af van de ingetekende ontsluiting in het RUP.

De aanvrager motiveert de afwijking als volgt:

“ De verklaring voor deze afwijking is te vinden in de gefaseerde realisatie van het project. Deze 
fasering houdt verband met een PPS-wedstrijd die zal georganiseerd worden voor de projectzone. [...]

Dit voorstel moet conform zijn met de bepalingen van het RUP, waaronder de ruimtelijke en 
programmatorische bepalingen. 
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De PPS-wedstrijd wordt pas einde 2017/begin 2018 opgestart. De bouwaanvraag die uit het resultaat 
van deze wedstrijd volgt zal vermoedelijk in de loop van 2019 worden ingediend. Twee 
randvoorwaarden hierbij zijn (1) het doortrekken van de verbinding (openbare weg) en (2) het 
knippen van het tracé van de actuele Kardinaalstraat. 

Door de realisatie van het project zal het geheel volledig in lijn worden gebracht met het RUP. Leiedal 
rekent op een termijn van 5 jaar om deze conformiteit volledig te realiseren. 

[...] Het vernieuwen van de toplaag in de 'oude' Kardinaalstraat is nodig om – in afwachting van de 
realisatie van de PPS-projectzone – de bereikbaarheid van de achterliggende woonbuurten te 
garanderen. Immers worden enkel riolen aangelegd en dient het wegdek hiervoor hersteld te worden. 
Het vernieuwen van deze toplaag is dus zeker geen indicatie voor het bestendigen van dit tracé op 
lange termijn.“

Deze afwijking wordt door het College van Burgemeester en Schepenen aanvaardbaar geacht omwille 
van de aangehaalde motivatie. De gemeenteraad kan dit standpunt bijtreden gezien het 
tijdelijk karakter. De voorgestelde ingrepen in afwachting van fase 2 hebben geen 
onherroepelijke, nadelige effecten op de zaak van de wegen.

 Groen- en omgevingsaanleg

De voormalige klei-ontginning en het hieraan verbonden Decauville-spoor zijn bepalend geweest voor 
deze zone en zijn duidelijk leesbaar teruggebracht in het ontwerp. Dit historisch relict is als 
landschappelijke drager in het park aanwezig. Het is een doorgaande- noord-zuid georiënteerde 
hoofdroute die de link legt tussen de zone rond het OC Marke en het stadsrandbos. Het profiel van dit 
pad wordt opgebouwd als een karrenspoor met een breedte van 1,25m per spoor en een middenberm 
van 0,80m. Haaks op deze hoofdontsluiting worden ook een aantal oost-west aftakkingen voorzien 
doorheen de bedrijvenzone en richting de bestaande en nieuw te ontwikkelen woonzones.

De hoofdroutes worden gematerialiseerd in uitgewassen beton, net als de bijhorende attributen zoals 
trappen, hellingen, zitbanken, stuwen, overstorten,...

 Waterhuishouding

 

Het afgevoerde regenwater van het bedrijventerrein, de ventweg en de nieuwe woonontwikkelingen 
wordt enerzijds afgevoerd naar verschillende wadi's en bufferbekkens centraal in het park en 
anderzijds naar een groot buffer/blus bekken. Deze hemelwatervoorzieningen worden landschappelijk 
ingepast in het ontwerp van zowel bedrijventerrein als park.

Omwille van het hoogteverschil op de site wordt gewerkt met cascadesystemen. 

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.
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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 uitmaakt van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor de infrastructuur- en omgevingsaanlegwerken i.f.v. de aanleg van het bedrijventerrein 
Torkonjestraat Marke, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te keuren.

Als voorwaarde hierbij moet cfr. de gemeenteraadsbeslissing van 12 mei 2014 een verbinding (met 
paaltjes afgesloten) van voldoende breedte (minimum 4m) voor de brandweer worden voorzien 
tussen de ventweg van het bedrijventerrein en de Keizerstraat, zoals ingetekend op het bijgevoegde 
detailplan. 

Punt 2
De opgemaakte plannen en het detailplan van de rotonde integraal deel te laten uitmaken van dit 
besluit.

Bijlagen
- inrichtingsplan 
- aansluiting rotonde - Keizerstraat 
- Typedwarsprofielen 
- bestaande toestand
- beplantingsplan

26 2017_GR_00316 2017/00495 - de herbestemming van een 
voormalige schoolsite tot woonsite, zaak van 
de wegen (vaststellen rooilijn) - Goedkeuren

26 - 2017_GR_00316 - 2017/00495 - de herbestemming van een voormalige schoolsite tot woonsite, zaak van de wegen (vaststellen rooilijn) - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De aanvrager, BRUOCSELLA N.V., voorziet de herbestemming van een voormalige schoolsite tot 
woonsite, met 68 appartementen, 2 handelsruimtes, een ondergrondse parkeergarage en bijhorende 
omgevingsaanleg.

In functie van de te doorlopen procedure wordt de gemeenteraad gevraagd uitspraak te doen over de 
zaak van de wegen mn. het vaststellen van de nieuwe rooilijnen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
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De aanvrager, BRUOCSELLA N.V., voorziet de herbestemming van een voormalige schoolsite tot 
woonsite, met 68 appartementen, 2 handelsruimtes, een ondergrondse parkeergarage en bijhorende 
omgevingsaanleg.

De aanvraag betreft wijzigingen aan het vergund bouwdossier en betreft de bijhorende 
omgevingsaanleg.

Teneinde de integratie van de geplande gebouwen (bouwvolumes) in hun onmiddellijke omgeving te 
optimaliseren, werden diverse aanpassingen doorgevoerd t.o.v. de bestaande vergunning d.d. 
04/05/2016 (Ref nr 2015/00803).

De aanvraag heeft betrekking op fundamentele aanpassingen aan het bouwvolume “Sporthal” (nieuw 
concept) en aan het bouwvolume “Wonen aan het water” (verlaagd gabarit, planwijziging en wijziging 
gevels, gewijzigde inplanting), alsmede op beperktere wijzigingen aan de ondergrondse parking, aan 
het bouwvolume “Oude (plein)school” en aan het bouwvolume “Wonen aan het park”. Tenslotte 
omvat onderhavige aanvraag ook de omgevingsaanleg, welke uitgesloten werd uit de vergunning d.d. 
04/05/2016.

 

Zaak van de wegen: 

In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de herbestemming van de 
schoolsite, moet de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd worden.

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 een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek liep van 16 augustus 2017 tot 14 september 2017. 
Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

De bezwaren kunnen als volgt samengevat worden: 

1. het bouwproject, en in het bijzonder het gebouw Wonen aan het Park, heeft een te grote 
impact op zijn eigendom, waarbij de 45°-regel niet wordt gerespecteerd

2. Het is wenselijk dat aan de aanvrager wordt opgelegd dat de gevel van de bestaande 
refugekapel en de zijgevel van het gebouw Wonen aan het Park in bleke kleur moet worden 
uitgevoerd. Ook het parement van het gebouw Wonen in het Park zou moeten uitgevoerd 
worden in een bleke/witte steen, zodat de impact van de eigendom kan worden beperkt

3. Het dakterras op de tweede verdieping van het gebouw Wonen aan het Park is niet conform 
de vergunningsbeslissing van 4 mei 2016 en heeft een rechtstreekse inkijk op de eigendom 
van de bezwaarindieners. De raampartij in de zuidgevel is breder gemaakt dan zou mogen.

4. Om visueel – vormelijke redenen wordt de afsluiting van de parking in de Groeningestraat 
beter op gelijke hoogte gebracht nl. beter op de rooilijn i.p.v. in te springen.
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De bezwaren handelen niet over de zaak van de wegen en worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beoordeeld in de beslissing over de corresponderende 
vergunningsaanvraag.

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak van 
de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met 
de zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken. 

Argumentatie
De aanvraag betreft wijzigingen aan het vergund bouwdossier en betreft de bijhorende 
omgevingsaanleg.

Teneinde de integratie van de geplande gebouwen (bouwvolumes) in hun onmiddellijke omgeving te 
optimaliseren, werden diverse aanpassingen doorgevoerd t.o.v. de bestaande vergunning d.d. 
04/05/2016 (Ref nr 2015/00803). De aanvraag heeft betrekking op fundamentele aanpassingen aan 
het bouwvolume “Sporthal” (nieuw concept) en aan het bouwvolume “Wonen aan het water” 
(verlaagd gabarit, planwijziging en wijziging gevels, gewijzigde inplanting), alsmede op beperktere 
wijzigingen aan de ondergrondse parking, aan het bouwvolume “Oude (plein)school” en aan het 
bouwvolume “Wonen aan het park”.

Tenslotte omvat onderhavige aanvraag ook de omgevingsaanleg, welke uitgesloten werd uit de 
vergunning d.d. 04/05/2016.

Bespreking project: 

Mobiliteit:

De aanvraag betreft de realisatie van een woonproject met 68 woongelegenheden, dat voornamelijk 
plaastelijk woonverkeer met zich zal meebrengen.

De site is gelegen in het stadscentrum en bevindt zich langs het gemeentelijk netwerk van 
bovenlokaal verkeer: Groeningestraat – Guido Gezellestraat – Handboogstraat (verzetskaai). Via de 
Guido Gezellestraat en de Broelbrug staat hij in verbinding met het Buda-eiland en de Damkaai. Ook 
met het openbaar vervoer is de site optimaal te bereiken.

Het ontwerp voorziet een ondergrondse parking met 96 parkeerplaatsen en 149 fietsenstaanplaatsen. 
Het ontwerp voldoet hiermee ruimschoots aan de stedenbouwkundige verordening.

De ondergrondse parking is ontsloten in de Groeningestraat. Uit verkeerstellingen is gebleken dat de 
Groeningestraat het bijkomende verkeer kan verwerken en dat de verkeersleefbaarheidsgrens van 
250 voertuigen per uur niet overschreden zal worden.

Omgevingsaanleg:

De site zal als een groene binnentuin afgewerkt worden. Deze binnentuin zal na oplevering 
overgedragen worden aan de stad cfr. bijgaand rooilijn plan waarop de nieuwe grens tussen openbaar 
en privaat domein in blauwe stippellijn aangeduid staat.

In het project is gekozen voor een bebouwing aan de randen van de site, zodat een binnenstedelijk 
park ontstaat begrensd door de historische gevels van de beschermde monumenten en de 
nieuwbouwvolumes. Deze keuze breekt het gesloten karakter van de huidige verstedelijkte context, 
zorgt voor een groter ruimtegevoel en heeft tot gevolg dat de ‘Broeltorens’ meer als een op zichzelf 
staand geheel naar voor komen. De bijna volledig verharde site zal als een groene binnentuin worden 
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afgewerkt. Zo zal de ‘rode beuk’ worden behouden en de kastanjeboom zal vervangen worden door 
een lindeboom. De nieuwe binnentuin zal bij de oplevering worden overgedragen aan de stad Kortrijk. 

De binnentuin wordt bovenop de ondergrondse parkeervoorziening aangelegd, er wordt gekozen voor 
bomen die gedijen in een bodemdek van 1 meter diep: gazon met los ingeplante bomen met 
transparante kruinen. 

Ter hoogte van de rode beuk en kastanjeboom wordt de ondergrondse ingesneden zodat beide 
bomen in volle grond blijven staan. 

Het ontwerp van het park zal inspelen op de historische context, nl. de overblijfselen van de oude 
stadswallen, met betonplint & zitbank, als begrenzing van de binnentuin en verwijzing naar de 
historische omwalling van de stad. 

De padenstructuur wordt voornamelijk in uitgewassen beton uitgevoerd, een beperkt gedeelte wordt 
in porfierkassei gerealiseerd, de bewonersparking (5pp.) is voorzien tussen het Guldenbergplantsoen 
en het nieuwe project en wordt in kleiklinkerverharding uitgevoerd idem als de bestaande in directe 
omgeving. De brandweercirculatie wordt deels op de verharding,  deels op grindgazon voorzien.

De grens tussen openbaar en privaat domein, wordt aan de linkerzijde duidelijk gemaakt door een 
rechtlijnige sierafsluiting, rond het binnenplein door een subtiele sierafsluiting. 

Op 3 plaatsen worden fietsbeugels geplaatst, bovengronds op het openbaar domein moet per 
woonblok een fietsstalling worden voorzien voor minimum 8 fietsen. Het type fietsbeugel is niet 
conform de straatmeubilaris van Stad Kortrijk en wordt niet aanvaard. Voor het juiste type moeten de 
nodige afspraken worden gemaakt met de dienst Beheer & Openbaar domein.

Om het iconisch beeld van de Broeltorens zoveel mogelijk te respecteren wordt een groenbuffer van 
bestaande hoogstammen aangevuld met 16 nieuwe hoogstammen en lage vegetatie type oever en 
schaduwbeplanting, gerealiseerd ten opzichte van de Broeltorens langs de leieboorden op de grens 
tussen openbaar domein en privaat domein. 

De beplanting van het projectgebied zal ten opzichte van de huidige toestand zonder meer 
verbeteren. De open ruimte sluit aan met de omgeving, er wordt aangesloten met de ‘Messeynetuin’ 
in het Guldenbergplantsoen, er worden logische doorgangen en aansluitingen op de bestaande 
doorgangen gemaakt, nl. structurele verbindingen en het versterken van lokale verbindingen binnen 
het publieke netwerk van de Secret Gardens. Het ontwerp speelt in op de historische context (mn. de 
overblijfselen van de oude stadswallen) en is een vertaling van de dading met de Kortrijkse 
Erfgoedverenigingen teneinde een groenbuffer te realiseren ten opzichte van de Broeltorens. Op vlak 
van materialisatie werd rekening gehouden met het advies van de stad.

Toegankelijkheid:

De aanvraag heeft betrekking op publiek toegankelijke paden. De Vlaamse stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid is van toepassing. Concreet betekent dit dat de looppaden 
(breedte, helling, materiaalgebruik,...) aan de bepalingen van deze verordening moeten voldoen.

Adviezen 

Het advies van Brandweerzone Fluvia is voorwaardelijk gunstig

Het advies van ABEKO is deels gunstig

Het advies van team Planning en Openbaar domein is voorwaardelijk gunstig
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Het advies van team Projecten is gunstig

Het advies van team Beheer en Openbaar domein is gunstig

Het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed is deels gunstig

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.

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 (mn. de rooilijn) die het voorwerp uitmaakt van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de herbestemming van een voormalige schoolsite tot woonsite, zoals 
voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te keuren.

Punt 2
De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Bijlagen
- rooilijnplan
- Omgeving_Terreinprofiel1.pdf
- Omgeving_Terreinprofiel2.pdf
- BA_Algemeen_T_N_3.pdf
- advies ABEKO.pdf
- advies BOD.pdf
- advies fluvia.pdf
- advies onroerend erfgoed.pdf
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Communicatie en Recht
27 2017_GR_00318 AGB SOK  - Projectgrond Mercurius  - 

Zwevegemsestraat 29 - 31 - verkoop  - 
Goedkeuren

27 - 2017_GR_00318 - AGB SOK  - Projectgrond Mercurius  - Zwevegemsestraat 29 - 31 - verkoop  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2015 de PSO vastgesteld tussen Stad Kortrijk  en AGB SOK 
voor de ontwikkeling van het project Zwevegemsestraat.

In dit kader werkte AGB SOK een verkoopsdossier uit voor de projectgrond Mercurius.  
In zitting van 11 september 2017 verleende de gemeenteraad principieel haar goedkeuring aan de 
verkoop van circa 736m² grond aan een nog te selecteren marktpartij voor het bouwen van 6 
gezinswoningen en 1 beluikwoning i.k.v. het project Zwevegemsestraat op basis van het 
verkoopsdossier.

Met dit dossier wordt het resultaat van de verkoopsprocedure onder voorwaarden en de verkoop 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
AUTEUR EN INHOUDELIJK VERANTWOORDELIJKE = BEN MERTENS

In de PSO voor de ontwikkeling van het project Zwevegemsestraat, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 12 oktober 2015, is aan SOK opgedragen het proces- en projectmanagement over 
dit project te voeren, uitgaande van het vestigen van opstalrechten en verkoop van de gronden van 
de stad en SOK. 

In de collegezitting van 28 augustus 2017 en in de gemeenteraadszitting van 11 september 2017 
werd het principe goedkeurd voor de verkoop van circa 736 m2 grond aan een nog te selecteren 
marktpartij voor het bouwen van 6 gezinswoningen en 1 beluikwoning in het kader van het project 
Zwevegemsestraat voor een instelprijs van € 235.000 op basis van het bijgesloten verkoopdossier. Na 
beoordeling van de ingediende voorstellen door de jury en goedkeuring hiervan in de raad van 
bestuur van AGB SOK wordt het juryverslag voorgelegd op basis waarvan de toewijzing kan 
plaatsvinden.

Conform dit besluit heeft de inschrijving plaatsgevonden. Op 17 oktober zijn hierop twee 
inschrijvingen binnen gekomen.  Op 25 oktober heeft de jury de ingezonden plannen beoordeeld. De 
jury beoordeelde Project A: Niké Bvba als beste geselecteerd. In bijlage vindt u het juryverslag. In 
vervolg  hierop  bevestigde de Raad van Bestuur AGB SOK dd. 25 oktober 2017 het advies voor 
toewijzing aan Niké bvba.

Argumentatie
Niké bvba voldoet met een inschrijvingsbedrag van €275.000,00 aan de instelprijs (€235.000,00). Het 
project werd het best gequoteerd door de jury. De Raad van Bestuur AGB SOK draagt deze kandidaat 
voor in zijn advies.

In het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 is bepaald dat het resultaat van de 
verkoopsprocedure onder voorwaarden en de verkoop zullen voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad.

Juridische grond
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In de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK is voorzien dat het AGB SOK in 
opdracht van de Stad stadseigendommen kan vermarkten. In de PSO is aan AGB SOK opgedragen het 
proces- en projectmanagement over dit project te voeren, uitgaande van het vestigen van 
opstalrechten en verkoop van de gronden van de stad en SOK. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De beoogde opbrengst voldoet aan het vastgesteld minimum van € 235.000,00 in de door CBS en GR 
goedgekeurde verkoopsprocedure. De ingeschreven inkomsten in de PSO van € 270.000,00 voor deze 
projectgrond zijn behaald.

Besluit
Punt 1
De verkoop van Projectgrond Mercurius (Zwevegemsestraat 29 - 31) aan Niké BVBA tegen een 
verkoopprijs van € 275.000,00 en conform de voorwaarden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting 
van 11 september 2017  goed te keuren.

Bijlagen
- 2017.10.25  juryverslag_verkoop_projectgrond_Mercurius.pdf

Kernadministratie
28 2017_GR_00317 Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB - 

Aanpassing III MJP 2014-2020 en, Interne 
kredietaanpassing I 2017 en Budget 2018 - 
Goedkeuren

28 - 2017_GR_00317 - Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB - Aanpassing III MJP 2014-2020 en, Interne kredietaanpassing I 2017 en Budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Inge Bouckhout

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de aanpassing III van het meerjarenplan 2014-2020, Interne 
Kredietaanpassing I 2017 en het Budget 2018 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB door de 
gemeenteraad, conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de 
beheersovereenkomst.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst wordt aan 
de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de aanpassing III van het Meerjarenplan 2014-2020, 
Interne Kredietaanpassing 2017 en het Budget 2018 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB.

Argumentatie
In de raad van bestuur van het agb Sok werd op 15/11/2017 de Aanpassing 3 van het meerjarenplan 
2014-2020, de Interne Kredietaanpassing 1 van 2017 en het Budget 2018 goedgekeurd.

I.                    Aanpassing 3 meerjarenplan 2014-2020
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De doorgevoerde aanpassingen aan het meerjarenplan zijn, naast de verwerking van het resultaat van 
de rekening 2016, voornamelijk het gevolg van evoluties in projectrealisaties.  De oorzaken hiervan 
zijn o.a. bijkomende opportuniteiten, externe factoren, afstemming met het beleid van de stad, 
nieuwe inzichten, de revival van de dochteronderneming Pandenfonds nv e.d..

Voor wat de exploitatiepoot van het Sok betreft zijn de wijzigingen miniem en werden de cijfers op 
het originele niveau behouden.

Voor 2017 is er een resultaat op kasbasis van 729.405 euro en een AFM van – 1.274.427 euro.  In 
2020 bekomen we een resultaat op kasbasis van 4.671.651 euro en een AFM van 3.569.350 euro.

Hiermee voldoet het agb Sok aan de voorschriften van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake 
BBC.

Meer details omtrent de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 vindt u in de bijlagen.

II.                  Interne Kredietaanpassing 1 van 2017

Op het vlak van de exploitatie situeren de aanpassingen zich voornamelijk op het vlak van realisatie 
van projecten, waarbij er een aantal verschoven worden in de tijd.  Hierdoor ontstaat een verlaging 
van de exploitatieopbrengsten op het niveau van de omzet onroerende goederen (o.a. A’dams 
Poortje, Pluimstraat, Spoorweglaan en Tuinstraat).

De uitgaven op exploitatieniveau blijven + gelijk, de ontvangsten dalen met 1.771.745 euro.

Op het vlak van de investeringen zit de wijziging voornamelijk op het niveau van de investeringen op 
de Broelsite, te wijten aan een verschuiving in de tijd.  Zowel de uitgaven als de ontvangsten dalen 
met een 400K.  Dit omwille van het feit dat deze investeringsuitgaven gesubsidieerd worden door de 
stad.

Het resultaat op kasbasis daalt van 2.245.632 euro naar 729.405 euro.  De AFM komt op -1.274.427 
euro.

Meer details omtrent de Interne Kredietaanpassing I 2017 vindt u in de bijlagen.

III.                Budget 2018

De exploitatie-uitgaven worden geraamd op 4.671.707 euro. De exploitatie-ontvangsten worden 
geraamd op 3.504.360 €. Geraamd exploitatieresultaat van -1.167.347 euro.

De investeringsuitgaven worden geraamd op 902.000 euro, de investeringsontvangsten worden 
geraamd op 890.000 euro. Geraamd investeringsresultaat van -12.000 euro.

De aflossingen van de financiële schulden worden geraamd op 471.904 euro, concreet 214.230 euro 
aan aflossingen leningen vermeerderd met een toegestane lening aan Pandenfonds NV. Er wordt 
tevens een lening opgenomen van 1.000.000 euro bij de stad Kortrijk om het tijdelijke kastekort op te 
vangen.

Hieruit vloeit een geraamd budgettaire resultaat van het boekjaar voort van -651.251 euro en 
een geraamd gecumuleerd budgettaire resultaat van 78.154 euro.

Meer details omtrent budget 2018 vindt u in de bijlagen.
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Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Besluit
Punt 1
de aanpassing III MJP 2014-2020 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB goed te keuren.

Punt 2
Interne Kredietaanpassing I 2017 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB goed te keuren.

Punt 3
Budget 2018 van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB goed te keuren.

Bijlagen
- Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2020.pdf
- Interne kredietaanpassing I 2017.pdf
- Budget 2018.pdf
- toelichtende nota AGB MJP 2017 .docx

Axel Weydts

Kernadministratie
29 2017_GR_00329 Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, 

Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 
2018  - Goedkeuren

29 - 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Inge Bouckhout

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de Budgetwijziging I 2017, de aanpassing IV van het 
meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 van Parko AGB door de gemeenteraad, conform de 
bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst wordt aan 
de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de Budgetwijziging I 2017, de vierde aanpassing aan 
het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 van Parko AGB.

Argumentatie
1. Budgetwijziging I 2017
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De raad van bestuur van Parko AGB stelde de Budgetwijziging I 2017 vast op 08/11/2017.

Investeringen

In het initiële budget 2017 is er een totale uitgave voorzien van 2.461.000 euro. Na verfijning in 
timing van de investeringen, hebben we nu een uitgave van 1.596.000 euro.

De grootste wijzigingen in min zijn:

-           Verschuiving einde werken Parking Kortrijk Weide van 2017 naar 2018

-           Verschuiving werken Parking Station van 2017 naar 2018

-           Verschuiving aankoop terrein P&R van 2017 naar 2018

-           Enkele kleinere investeringen zoals toegangscontrole en opstartkosten Parking Texture die 
verschuiven, kantoorapparaten en software die niet zullen aangewend worden in 2017.

Conclusie: - 1.095.000 euro

De grootste wijzigingen in plus zijn:

-           Verschuiving einde werken Parking Houtmarkt van 2016 naar begin 2017

-           Aankoop parkeerautomaten en parkeersignalisatie (PGS en Shop&Go)

Conclusie: + 230.000 euro.

Algemene conclusie: - 865.000 euro.

Doel van deze budgetwijziging is dus beter anticiperen op het transactiemoment en dit beter in kaart 
proberen te brengen via het budget.

Exploitatie

Op basis van de rekeningcijfers op 31/08/2017 werd er een analyse gemaakt van de exploitatie. Hier 
hebben we dus ook een verfijning doorgevoerd met de realistische verwachtingen, zowel op vlak van 
uitgaven als van ontvangsten.

Er is een stijging van de uitgaven van 5.149.559 euro naar 5.447.659 euro, waarbij in het algemeen 
alle kostenposten licht stijgen, de grootste stijging komt voort uit de huur van Parking K in Kortrijk 
voor de laatste 3 maanden van 2017.

Er is ook een stijging van de ontvangsten van 7.351.500 euro naar 7.745.250 euro volgens de 
prognose op heden. We houden hier voornamelijk rekening met extra ontvangsten Parking K in 
Kortrijk.

Deze wijzigingen resulteren in een raming van het budgettaire resultaat van het boekjaar van 
-480.864 euro en een AFM van 115.136 euro.

Meer detail omtrent de budgetwijziging I 2017 vindt u als bijlage. 

2. Aanpassing IV MJP 2014-2020

De raad van bestuur van Parko AGB stelde de aanpassing IV MJP 2014-2020 vast op 08/11/2017.
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De laatste aanpassing in het meerjarenplan dateert van november 2016. Door een optimalisatie van 
de cijfers (door een tussentijdse afsluit op 31/08/2017) is er een beter zicht en werd er een 
budgetwijziging doorgevoerd voor 2017. Op basis hiervan werd het meerjarenplan 2014-2020 
bijgestuurd.

Voor 2017 is er een resultaat op kasbasis van 2.567.966 euro en een AFM van 115.136 euro.
In 2020 bekomen we een resultaat op kasbasis van 643.017 euro en een AFM van 582.114 euro.

Hiermee voldoet Parko aan de voorschriften van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake BBC.

Meer detail omtrent de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2020 vindt u als bijlage.

3. Budget 2018

De raad van bestuur van Parko AGB stelde het budget 2018 vast op 08/11/2017.

De geraamde kosten voor 2018 bedragen € 6.310.811, de geraamde opbrengsten 
bedragen 9.152.315 euro de investeringslast 1.938.000 euro. 

1. Geraamde kosten
In 2018 zijn de geraamde kosten € 6.310.811. De kosten zijn 22,55% gestegen tegenover 
2017 (€ 5.149.559).
 

2. Geraamde opbrengsten           
De geraamde opbrengst van 2018 is gestegen (€ 9.152.315) tegenover 2017 (€ 7.351.500). 
Dit gaat om een stijging van 24,50%.
 

3. Geraamde investeringen
De investeringslast bedraagt € 1.938.000. In 2017 bedroeg het investeringsbudget € 
2.461.000. Er is dus een daling van de geraamde investeringen van 21,25% in 2018 
tegenover 2017.

De investeringsdossiers in 2018 zijn:

 21 Software (€ 100.000)
Aanpassing/ uitbreiding software straatparkeren/parkings : Raming € 30.000
Er wordt een bedrag voorzien voor de continue evolutie van de vernieuwde software mbt. het 
luik 
straatparkeren alsook voor de software van de parkings. Hierin zit er tevens een budget van 
€ 10.000 vervat voor de aanpassing en uitbreiding van de software van het e-loket.
            
SCADA-Software : Raming € 70.000
Deze software zorgt voor visualisatie, sturing en gegevensverwerking. De voorziene kosten 
omvatten de integratie van de Parking K in Kortrijk in deze software en diverse technieken die 
zullen worden gekoppeld worden aan deze software.
 

 22 Terreinen en gebouwen (€ 1.345.000)

Aankoop deel terrein P&R  (rekening 220000) Raming : € 100.000
Een deel van het huidig terrein is eigendom Parko.  Een ander deel wordt gehuurd aan het 
Gewest.  Het Gewest zet dit deel te koop.  Parko wenst omwille van de geplande 
ontwikkelingen de bestaande functie te behouden en verder uit te bouwen.  Aankoop van dit 
terrein is hiervoor noodzakelijk.

Parking Veemarkt (rekening 221001) Raming : € 30.000
Regelmatig dienen glasplaten van de luifels vervangen te worden tgv breuk veroorzaakt door 
weersomstandigheden of evenementen.  De ingreep is mede noodzakelijk tbv de veiligheid.
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Parking Kortrijk Weide (rekening 221004) Raming : € 250.000
Totale kostprijs exclusief camera’s en toegangscontrole apparatuur is € 1.000.000. Waarvan € 
750.000 te betalen in 2017 en het saldo van € 250.000 in 2018 (schatting transactie moment).
Opening voorzien: 15/12/2017

Parking Station(rekening 221007) Raming : € 650.000
Deze raming gaat over de te voorziene bouwkosten in 2018. Dit gaat om deelname in kosten 
voor ondergrondse parking, kleine wegeniswerken, wegtunnel, signalisatie, studie, onderzoek, 
…
            
Parking Texture (rekening 221016) Raming : € 195.000
In 2018 wordt de voorbereiding voorzien van de werken Parking Texture (plannen, 
vergunningen, aanbestedingen) en november 2018 zou de realisatie van de werken starten.

Parking Magdalena (rekening 221020) Raming : € 120.000
Dit zijn de kosten voor de aanleg van de infrastructuur van de buurtparking in 2018.
            

 23 Installaties, machines, uitrusting (€ 430.000)

Camera’s en beeldopname-apparatuur (rekening 230005)
In 2018 worden er camera’s voorzien voor:
            Parking Kortrijk Weide. Raming : € 40.000
            Parking K in Kortrijk. Raming : € 22.000
Er worden ook licenties voorzien voor Avilgon, hier zit de aanpassing inbegrepen dat alle 
camera’s op dit besturingsprogramma zullen aangesloten zijn. Raming : € 8.000.

Toegangscontrole- en betaalapparatuur garages/terreinen (rekening 230006)
Het plaatsen van toegangscontrole op Parking Magdalena. Raming : € 45.000
Er is ook budget voorzien om ANPR in te voeren bij alle parkings. Raming : € 85.000

Verluchtings- en verlichtingsvoorziening (rekening 230009) Raming : € 70.000
Voor de parking Veemarkt zal het volledige systeem van verluchting worden vervangen. Dit 
houdt onder andere het systeem van de CO²-detectie in.

Fietsmeubilair (rekening 230011) Raming : € 100.000
Ook het residentieel fietsparkeren wordt in 2018 uitgewerkt. In woonwijken waar bewoners 
moeilijk hun fietsen thuis kunnen stallen, worden gegroepeerde, bewaakte fietsenstallingen 
voorzien. In eerste instantie wordt dit op 5 locaties voorzien. (€ 100.000)

Uitrusting parkeersensoren (rekening 230014) Raming : € 60.000
Verdere uitbreiding gebruik parkeersensoren voor bewonersparkeren en Shop&Go-
parkeerplaatsen.

 24 Kantoorapparaten/Rollend materieel (€ 48.000) 

Kantoorapparaten (rekening 241000)
Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor vervanging en onderhoud. Jaarlijks is 3% van de 
infrastructuur aan vervanging toe.  Het betreft hier met name vervanging van 
multimediamateriaal. Raming : € 15.000

Rollend materieel (rekening 242000 & 243000)
In 2018 wordt de aankoop van een wagen (€ 18.000) en de uitbreiding van het eigen 
fietsenpark voor het personeel dat toezicht on-street verricht (€ 30.000) voorzien.
Raming : € 48.000

De aflossing van de financiële schulden bedraagt 2.028.897 euro. Er wordt tevens een lening 
opgenomen van 2.500.000 euro.

Dit resulteert in een raming van het budgettaire resultaat van het boekjaar van 1.374.607 euro en 
een AFM van 812.607 euro.

Meer detail omtrent budget 2018 vindt u als bijlage.



133/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Besluit
Punt 1
de budgetwijziging I 2017 van Parko AGB goed te keuren.

Punt 2
de aanpassing IV van het meerjarenplan 2014-2020 van Parko AGB goed te keuren.

Punt 3
het budget 2018 van Parko AGB goed te keuren.

Bijlagen
- Parko - Verslag RvB 20171108.pdf
- Punt 3. - BBC. Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020. Budgetwijziging I 2017. Budget 2018. 

Goedkeuren..docx
- Punt 3. - bijlage 3 - Budget 2018.pdf
- Punt 3. - bijlage 1 - Budgetwijziging I 2017.pdf
- Punt 3. - bijlage 2 - Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020.pdf

Planning en Openbaar Domein
30 2017_GR_00328 Wijziging parkeerregeling op gewestweg  - 

Uitbreiden van betalend parkeren in de 
Doorniksesteenweg (N50) tot aan de 
Steenbakkersstraat- Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

30 - 2017_GR_00328 - Wijziging parkeerregeling op gewestweg  - Uitbreiden van betalend parkeren in de Doorniksesteenweg (N50) tot aan de Steenbakkersstraat- Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Er is noodzaak aan een uitbreiding van het betalend parkeren in de Doorniksesteenweg van de 
Beneluxlaan tot de Steenbakkersstraat.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het betalend parkeren werd in de omgeving Doorniksesteenweg geïntroduceerd ten behoeve 
van kortparkeren en bewonersfaciliteiten voor de aangelanden in 2008.  Sindsdien zijn er zo goed als 
geen structurele aanpassingen gebeurd.  De onderwijssites zijn in de omgeving tijdens de voorbije 10 
jaar sterk geëvolueerd.  Ook het autogebruik en de parkeerdruk zijn er sterk toegenomen.  Recent is 
er de toename van retail en horeca in de Doorniksesteenweg tussen Vives en Beneluxlaan.

Argumentatie
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Er wordt voorgesteld om de bestaande zone betalend parkeren met uitzondering van bewoners met 
een gemeentelijke parkeerkaart in de Doorniksesteenweg uit te breiden van de Beneluxlaan  tot aan 
de Steenbakkersstraat.
Deze reglementering is geldig van maandag tot en met zondag en dit van 9u tot 18u. Hiervoor 
worden parkeerautomaten geplaatst. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 9 uren.
Voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, wordt een 
uitzondering gemaakt op de reglementering “betalend parkeren” conform de faciliteiten gekoppeld 
aan deze vergunning.

Reden:

 Door de huidige hogere parkeerdruk en de toename van retail en horeca is er een dalende 
kans op vrije parkeerplaatsen voor bewoners gezien er nu geen parkeerregulering is.

 Op vraag van bewoners  en handelaars wordt er geopteerd om een regulering in te voeren en 
meer concreet betalend parkeren.

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.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met uitbreiden van betalend parkeren in de Doorniksesteenweg 
(N50) tot aan de Steenbakkersstraat als volgt vast te stellen:



135/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Enig artikel:

§1 In de Doorniksesteenweg, tussen de Beneluxlaan en Steenbakkersstraat wordt een zone betalend 
parkeren ingevoerd.
§2 Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het verplaatsen van

 het beginbord zone betalend parkeren, type ZE9bt, naar de Doorniksesteenweg ter hoogte 
van nummer 207 (nabij Steenbakkersstraat)

 het eindbord zone betalend parkeren type ZE9bt, ter hoogte van het kruispunt van de 
Doorniksesteenweg met de Steenbakkersstraat, tot net voor het zebrapad (of de witte 
banden, evenwijdig met de as van de rijweg)

 parkeerautomaten op volgende locaties: Doorniksesteenweg 151 en 197 en ter hoogte van de 
parking Rozentuin, met vermelding van de voorwaarden van het betalend parkeren op deze 
toestellen.

Punt 2
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.  

31 2017_GR_00335 Fietspremie - Reglement - Goedkeuren
31 - 2017_GR_00335 - Fietspremie - Reglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de manier waarop Kortrijkzanen beroep kunnen doen op, naar het voorbeeld van 
andere steden, een premie voor de aankoop van een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets, 
meerpersonenfiets in ruil voor het inleveren van een nummerplaat. 

Beschrijving
Aanleiding en context
In het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk, onder hoofdstuk 7 “Een stad die beweegt, durft en 
verandert” engageert de stadscoalitie zich een volwaardig fietsbeleid te ontwikkelen en het 
fietsgebruik actief te promoten. Hierbij is reeds sprake van het invoeren van een fietspremie: “We 
stimuleren het gebruik van elektrische fietsen door het uitreiken van een premie bij de aanschaf van 
zo’n fiets bij Kortrijkse winkeliers.” Deze piste werd niet meegenomen in de 40 acties van het 
actieplan “Kortrijk Fietst” omdat de verkoop van elektrische fietsen al snel een hoge vlucht nam en de 
betaalbaarheid via andere initiatieven zoals groepsaankopen wordt bevorderd.

Om inwoners van Kortrijk aan te moedigen meer gebruik te maken van de fiets en minder van de 
auto, wil de stad nu een actie toevoegen aan hoofdstuk 7 “Fietscultuur” van het actieplan Kortrijk 
Fietst. De stad wil, naar het voorbeeld van andere steden, een premie invoeren voor de aankoop van 
een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets of elektrische (bak)fiets in ruil voor het inleveren van een 
nummerplaat.

In Kortrijk is een groot potentieel aanwezig voor de fiets, dat blijkt onder meer uit de cijfers van de 
stadsmonitor, het succes van initiatieven als autovrije zondag en het groeiend aantal fietsers. Maar 
Kortrijkzanen gebruiken ook meer dan gemiddeld de wagen. Dit heeft een negatieve impact op de 
leefbaarheid van de stad, zowel op vlak van luchtkwaliteit als van mobiliteit. Fietsen heeft 
daarentegen tal van voordelen voor de fietser en de leefbaarheid van de stad.
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Het subsidiereglement geeft duidelijk aan aan welke voorwaarden aanvragers dienen te voldoen om in 
aanmerking te komen voor een premie. De premie is bestemd voor natuurlijke personen 
gedomicilieerd in Kortrijk.

De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonen fiets of elektrische 
fiets met een maximumbedrag van 400 euro. Het is een bewuste keuze om voor elk type fiets 
eenzelfde subsidiebedrag aan te bieden. Iemand die kiest of moet kiezen voor een gewone fiets, 
willen we niet benadelen ten aanzien van iemand die een bakfiets of elektrische fiets koopt. 
Bovendien voorzien we een uitzondering voor kwetsbare Kortrijkzanen die hun wagen opofferen, voor 
hen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50%. De subsidie wordt verleend binnen de perken van 
het budget voorzien op de meerjarenbegroting (15.000 euro per jaar).

De stad zal het subsidiereglement ruim bekend maken bij de bevolking en de fietshandelaars in 
Kortrijk. 

Argumentatie
Stad Kortrijk is één van de ondertekenaars van het Charter Sterk Fietsbeleid. De vele voordelen van 
fietsen worden in het charter opgesomd:

-      Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop

-      Fietsen bevordert de verkeersveiligheid

-      Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking

-      Fietsen bespaart ruimte

-      Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel

-      Fietsen is – samen met wandelen – de meest duurzame verplaatsingswijze

Kortrijkzanen kiezen nog te vaak voor de auto. Cijfers van de Stadsmonitor 2014 toonden aan dat 
slechts 63% van de inwoners van Kortrijk aangeeft wekelijks of vaker de fiets te nemen of te voet te 
gaan om zich over korte afstanden te verplaatsen. Kortrijkzanen (63%) gaan duidelijk meer dan 
gemiddeld (48,7%) met de auto naar het werk/school. Ook in zijn vrije tijd verplaatst de Kortrijkzaan 
zich vooral en meer dan gemiddeld met de wagen en als passagier.

Door deze premie in te voeren, hopen we mensen te overtuigen om hun enige of tweede wagen op te 
geven en over te stappen op de fiets. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Jaarlijks terugkerend bedrag van €15000

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad. | Investeren in fietsaccommodatie.

Besluit
Punt 1
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Het reglement m.b.t. de fietspremie goed te keuren zoals opgenomen in bijlage. 

Bijlagen
- Reglement Fietspremie.pdf



Reglement 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het premiereglement voor de aankoop van een (bak-)fiets, elektrische (bak-) 

fiets of meerpersonenfiets in ruil voor het inleveren van een nummerplaat goed, vanaf 4 december 

2017, ter bevordering van de duurzame mobiliteit. 

 

Artikel 2 

Definities: 

• Bakfiets: een bakfiets is een transportfiets met een grote bak voorop of achteraan, waarmee 

bagage of personen kunnen vervoerd worden. 

• Meerpersonenfiets: een fiets die dermate gemaakt is dat er, anders dan bij een klassieke fiets, 

meerdere personen kunnen vervoerd worden. De fiets bestaat uit 1 geheel. Ook 

rolstoelfietsen worden beschouwd als meerpersonenfiets. 

• M1-voertuig: een voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuig met ten 

hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Het type voertuig kan 

teruggevonden worden op het kentekenbewijs of het gelijkvormigheidsattest. 

• Het gezin: twee (of meer) personen vormen een gezin als ze  

� samenwonen op hetzelfde adres (wat moet blijken uit het rijksregister of een andere 

officiële bron),  

� en gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere 

manier bijdragen.  

Daarbij is het van geen enkel belang of ze van hetzelfde of van verschillend geslacht zijn. 

• Kwetsbare Kortrijkzaan: natuurlijke persoon, gedomicilieerd in Kortrijk, die beantwoordt aan 

één van de criteria voor een sociaal tarief zoals gehanteerd bij de UiTpas:  

-          Persoon met recht op verhoogde tegemoetkoming 
-          Cliënt van OCMW Kortrijk (leefloon, equivalent leefloon, budget- en 
schuldhulpverlening). 
-          Indien men net buiten bovenstaande voorwaarden valt, dan kan alsnog een sociaal 
tarief worden toegekend op basis van een sociaal onderzoek in het Sociaal Huis. 

 

Artikel 3 

Natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Kortrijk die op hun eigen naam een nummerplaat 

hebben ingeleverd komen in aanmerking voor deze premie. 

 

Artikel 4 

De premie wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

1. De (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets wordt gebruikt door de aankoper of 

door een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de aankoper in Kortrijk. 

2. Per domicilie kunnen maximaal 2 premies worden toegekend voor om het even welke soort 

fiets vermeld in artikel 1. 
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3. Het moet een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets zijn waarvan de 

aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur of de verkoopovereenkomst dateert vanaf 1 juni 2017. 

4. Op de factuur of verkoopovereenkomst moet duidelijk aangegeven worden dat het om een (bak-) 

fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets gaat, en het adres van levering in Kortrijk gelegen 

is. 

5. De premieaanvraag moet ten laatste 8 maanden na de aankoop van de fiets zijn ingediend. 

6. De aanvrager toont aan dat binnen het gezin een Belgische nummerplaat werd geschrapt of 

overgedragen buiten het gezin en dat er voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

� De ingeleverde nummerplaat is van een voertuig behorend tot de voertuigcategorie van M1 

� De ingeleverde nummerplaat moet voor de inlevering minsten zes maanden binnen hetzelfde 

gezin gebruikt geweest zijn. De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig 

of buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een 

nummerplaat van een leasing- of bedrijfswagen geeft geen recht op de premie. 

� Men verliest recht op premie als binnen de 2 jaar na schrappingsdatum in hetzelfde gezin een 

andere nummerplaat wordt ingeschreven of een bedrijfsvoertuig in gebruik wordt genomen. 

Als men intussen de premie heeft ontvangen moet die terugbetaald worden aan de stad.  

7. De fiets werd binnen de 12 maanden na de inleveringsdatum van de nummerplaat 

aangekocht. 

8. De fiets mag na de beslissing tot toekenning van de premie gedurende 2 jaar niet worden 

doorverkocht of weggeschonken. Indien dit toch gebeurt moet de uitbetaalde premie terugbetaald 

worden aan de stad.  

9. Het verlenen van de premie gebeurt overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 

houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

10. In geval van overlijden van de eigenaar van het ingeleverde voertuig kan een ander gezinslid 

de premieaanvraag doen indien een kopie van de overlijdensakte aan het dossier wordt 

toegevoegd. 

 

Artikel 5 

Cumulatie van deze premie met andere premies is mogelijk indien het totaal van de premies samen 

niet hoger is dan 100% van de aankoopprijs. Indien het totaal hoger ligt dan 100%, dan wordt het 

aandeel van de fietspremie van de stad Kortrijk beperkt zodat het gecumuleerd totaal de 100% van 

de aankoopprijs niet overstijgt.  

 

Artikel 6 

De premie bedraagt voor elk type fiets de helft van het aankoopbedrag van de fiets met een 

maximum van € 400,00. Voor kwetsbare Kortrijkzanen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50% 

van de aankoopprijs, wel tot het maximum van €400,00. 

 

Artikel 7 
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Procedure 

 

§1 Aanvraag: 

1. De premieaanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via www.kortrijk.be/fietspremie ofwel in het 

stadhuis (Team Bouwen, Milieu en Wonen) tijdens de openingsuren door het invullen en 

ondertekenen van het aanvraagformulier.  

2. Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de factuur of de verkoopovereenkomst van de 

fiets en het DIV schrappingsbewijs toegevoegd. 

3. De ontvangstdatum van de premieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. De 

aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Binnen de 

3 weken na indiening en goede ontvangst krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding. 

 

§2 Beoordeling: 

1. Het team Bouwen, Milieu en Wonen beoordeelt de aanvragen en vraagt de bijkomende 

bewijsstukken op indien nodig. 

2. Er is een controle ter plaatse mogelijk. 

3. Het team Bouwen, Milieu en Wonen adviseert het college van burgemeester en schepenen. 

 

§3 Beslissing: 

1. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning 

van de premie op basis van het advies van het team Bouwen, Milieu en Wonen. 

2. De beslissing wordt bekendgemaakt aan de aanvrager. 

 

§4 Uitbetaling 

1. Bij goedkeuring van de premieaanvraag gebeurt de uitbetaling van de subsidie door 

overschrijving op rekening van de aanvrager 

2. De aanvrager verbindt zich ertoe de stad Kortrijk onverwijld schriftelijk op de hoogte te 

brengen van de eventuele wijziging van zijn rekeningnummer. 

3. Het toekennen van een premie kan enkel binnen de perken van de hiervoor beschikbare kredieten 

op de stadsbegroting.  

 

Artikel 8 

Dit reglement loopt ten einde op 31 december 2019. Aanvragen moeten ten laatste ingediend 

worden op 31 oktober 2019. 
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Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

De Warande
32 2017_GR_00322 vzw De Warande - Jaaractieplan en budget 

2018 - Goedkeuren
32 - 2017_GR_00322 - vzw De Warande - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Henk Vandeginste

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw De Warande.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaaractieplan en het budget 2018 goed 
op 25 oktober 2017.

1. Jaaractieplan

In het jaaractieplan zijn alle geplande acties voor 2018 opgenomen. De acties zijn uitgesplitst volgens 
de 4 stedelijke opdrachten:

1. beheren van een open speeldomein

2. expertiseontwikkeling voor kinderen en jongeren tijdens de vrije tijd.

3. beheren van het jeugdverblijfcentrum

4. de ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven.

2. Budget 

Het budget 2018 sluit budgettair af met een winst van €23.646,25.  Deze wordt toegevoegd aan het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget 2018 af met een winst van € 22.648,14. Deze winst wordt 
toegevoegd aan het bestemd fonds.  Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
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- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
Geen visum nodig, advies is voldoende.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | We creëren een kindvriendelijke stad. | 
Uitvoering masterplan De Warande.

Besluit
Punt 1
Het jaarplan 2018 van de vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van vzw De Warande goed te keuren. 
Het budget 2018 sluit budgettair af met een winst van € 23.646,25.  Deze wordt toegevoegd aan het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt.
Boekhoudkundig sluit het budget 2018 af met een winst van € 22.648,14. Deze winst wordt 
toegevoegd aan het bestemd fonds.  Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
- 20171025 Algemene vergadering - verslag.pptx
- 2018 Jaaractieplan - voorbereidingAVdef.pdf
- voorbereiding budget 2018defAV.xlsx

JC Tranzit
33 2017_GR_00321 vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 

Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren
33 - 2017_GR_00321 - vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw AjKo.

Beschrijving
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Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota 
tussen de stad en vzw AjKo goed. Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet vzw AjKo het 
jaaractieplan en het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Argumentatie
De algemene vergadering van vzw AjKo keurde het jaaractieplan en het budget 2018 goed op 
woensdag 8 november 2017. Het Jaaractieplan 2018 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-
2019 van de stad.

VZW AJKO - KORTRIJKS JEUGDWELZIJNSWERK

1. JAARACTEPLAN

Het jaaractieplan van vzw AjKo geeft richting aan waar we naartoe willen in 2018. Maar we willen 
vooral flexibel zijn. Samen met de kinderen en jongeren geven we invulling aan de vrije tijd. We 
blijven vooral vraaggericht werken, op maat van de kinderen en jongeren!

Met de verschillende werkingen proberen we op zo veel mogelijk plaatsen in de binnenstad aanwezig 
te zijn. We willen ook aandacht schenken aan de deelgemeenten. Waar nodig gaan we samen met 
partners op zoek naar wat vzw AjKo kan betekenen voor kinderen en jongeren, met aandacht voor de 
meest kwetsbare.

Missie vzw AjKo

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie 
van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit 
wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en 
haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele 
maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van 
het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Doelstellingen vzw AjKo

De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de verschillende deelwerkingen van vzw AjKo. Het 
jaaractieplan geeft per deelwerking mee welke acties in 2018 zullen ondernomen worden.

DEELWERKINGEN

BOOTHUIS

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar 
o Woensdag van 18u – 21u
o Vrijdag vanaf 18u30
o Zaterdag: 1x per maand

 Vakantieperiode 
o Woensdag vanaf 18u 
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o Vrijdag vanaf 18u30
o Extra activiteiten

Concrete actiepunten

1. Werking door en voor jongeren
2. Inbedding in de buurt - Venning
3. Locatie van de boot
4. Muziekproject: Boothuis Muzikaal

BUURTSPORT

Doelpubliek

 Kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar
o Dinsdagavond voetbal voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
o Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 16 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar
o Dinsdag van 12u – 13u en van 16u tot 18u
o Woensdag van 13u – 18u
o Donderdag van 12u – 13u en van 16u – 19u30
o Vrijdag van 12u – 13u en van 15u30 – 18u
o Zaterdag van 13u – 17u

 Vakantieperiode 
o Maandag van 14u - 18u
o Dinsdag van 14u – 18u
o Woensdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u
o Vrijdag van 14u – 18u
o Zaterdag van 14u – 18u (niet in de zomervakantie)

Concrete actiepunten

1. Vernieuwende activiteiten
2. Bijscholing, opleiding en vorming voor de buurtsportmedewerkers
3. Aandachtspunten Buurtsport in 2018

DE KLEINE K

Doelpubliek

 kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

Werkingsmomenten

 woensdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30

Concrete actiepunten

 Uitbouwen van een stevige, goed draaiende werking
 Uitbouwen van een sterke groep vrijwilligers
 Een goede samenwerking met het OCMW
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INSTUIF
 
Doelpubliek

 jongeren vanaf 12 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar
o woensdag van 12u30 tot 18u
o vrijdag van 15u30 tot 18u
o zaterdag van 14u tot 17u

 Vakantieperiode
o maandag van 14u tot 18u
o woensdag van 14u tot 18u
o vrijdag van 14u tot 18u
o bijkomende activiteiten wanneer nodig

Concrete actiepunten

1. blijvende bekendmaking via vindplaatsgericht werken
2. aanbod op maat verder uitwerken 

JENGA

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar
 Jongeren hebben vaak een andere culturele achtergrond

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Donderdag van 17u – 19u: voetbal op campus Athena
o Vrijdag van 19u tot 22u

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Vrijdag van 19u tot 22u
o Extra activiteiten op vraag van de jongeren

Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking van de werking en vindplaatsgericht werken
2. Noden en behoeften van de jongeren blijven analyseren en een aanbod op maat verder 

uitwerken
3. Jongeren stimuleren om engagementen op te nemen binnen de werking

JEUGDWERK BISSEGEM

Doelpubliek

 Bestaande groep
o Jongeren tussen de 16 en de 25 jaar
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 Nieuwe groep
o op basis van signalen en vindplaatsgericht werken, extra inzetten op Bissegem

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Maandelijks terugkommoment: op vrijdag vanaf 19u30 (activiteit & instuif 

afgewisseld)
 Vakantieperiode (vaste werking)

o Vrijdag: vanaf 19u30 (activiteit & instuif afgewisseld) - op vraag
o Activiteiten zoals daguitstappen, evenementen, weekend… - op vraag

Concrete actiepunten

1. Ontmoeting creëren en uitbouwen van een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de noden en 
behoeften van deze jongeren

2. Contacten leggen en vertrouwensrelaties opbouwen
3. Toekomst: locatie

MEISJESWERKING

Doelpubliek

 Meisjes tussen 12 en 25 jaar
 Meisjes hebben vaak een andere culturele achtergrond

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Woensdag van 14u – 18u: activiteit en instuif
o Vrijdag vanaf 16u30: instuif
o Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u

Concrete actiepunten

1. Verdere ontwikkeling van de werking
2. Leeftijden
3. Ontwikkelen van de locatie
4. Sporttraject
5. Girlstalk - Let's talk about...

PRETMOBIEL

Doelpubliek

 Kinderen tussen 3 en 12 jaar
 Kinderen uit de buurt
 Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen
 Ouders, gezinnen…

Werkingsmomenten
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 Vakantieperiode 
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 17u tijdens schoolvakanties
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 18u tijdens de zomervakantie
o Elke week in een ander park of op een andere plaats in Kortrijk

Concrete actiepunten

1. Overzicht en structuur
2. Logistieke voorbereiding
3. Animatoren
4. Activiteiten
5. Aandachtspunten Pretmobiel 2018

VINDPLAATSGERICHT WERKEN

 vindplaatsgerichte acties
 pretbakfiets
 pretcamionette

 

PROJECTEN

1. Ontwikkeling Veldstraat 158

2. Tapas

3. Roots

4. Toekan: Project rond taalstimulering

5. Zomerschool

6. Muziekproject: Boothuis Muzikaal

7. Jong Kortrijk Spreekt

8. Girlstalk - Let' s talk about

9. Inspelen op opportuniteiten

 

ORGANISATIENIVEAU

a. Communicatie

b. Locaties

c. Team

d. Vrijwilligers en stagiairs
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e. Netwerking

f. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

g. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

2. BUDGET 2018

In 2018 krijgt vzw AjKo een toelage van €12.000 van het OCMW Kortrijk voor de uitbouw van de 
kleine K.

Het budget 2018 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2018 is financieel in evenwicht. 

Juridische grond
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

De bepalingen van het gemeentedecreet

De statuten van de vzw, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

De afsprakennota tussen de stad kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven. | Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en 
kinderen door vzw Ajko.

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2018 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 goed te keuren.

Het budget 2018 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2018 is financieel in evenwicht.

Bijlagen
- vzw AjKo Budget 2018
- Jaaractieplan 2018 vzw AjKo
- Verslag AV vzw AjKo 8 november 2017
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An Vandersteene

Sport
34 2017_GR_00326 VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 

2018 - Goedkeuren
34 - 2017_GR_00326 - VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mia Maes

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw Sportplus.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaaractieplan en het budget 2018 goed op 
08/11/2017.

Budget

Het budget 2018 van de vzw Sportplus sluit budgettair af met een verlies van € 105.000 die 
opgevangen wordt door een onttrekking aan de reserves van € 55.000 en een onttrekking aan het 
sportfonds van € 50.000. Hierdoor is er geen over te dragen winst of verlies. Deze onttrekking is 
noodzakelijk in functie van extra initiatieven in het kader van 'Kortrijk, Europese sportstad 2018'.

Jaaractieplan 

Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelstelling 9 van het strategisch MeerJarenPlan - Stad 
Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 9: een stad met veel goesting en ambiance.

Actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de stad.

Actie 9.5.4: Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd sport- en 
bewegingsaanbod.

'Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en bewegingsaanbod 
een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een actieve sportparticipatie in de 
meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en 
mensen in een kwetsbare positie.'

Onder deze Actie 9.5.4. wordt het JaarActiePlan van de vzw Sportplus geconcretiseerd:



150/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

DS1: Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de niet 
georganiseerde sporter.
DS2: Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking.
DS3: Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl.
DS4: Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie.
DS5: Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

 

In eerste instantie wordt 2018 een jaar waarbij Kortrijk als Europese sportstad naar buiten komt. In 
het jaaractieplan wordt ook de link gelegd met de  bruggen en pijlers die opgenomen zijn in de bidfile 
voor de kandidatuurstelling Kortrijk Europese sportstad 2018.

Accenten voor 2018: 

DS 1: Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de 
niet-georganiseerde sporter.

Actie-onderdeel 1.1.3. Kidssport - een concept uitwerken voor een aanvullend aanbod kidssport/sport 
na school voor de 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair.

Actie-onderdeel 1.1.11. Actief zoeken naar nieuwe alternatieven en opportuniteiten ter vervanging van 
het huidige wateraanbod.

DS 2: Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking.

Actie-onderdeel 2.1.1. Meewerken aan de ontwikkeling van een stads-bewegingsscan door Howest 
Kortrijk/Brugge.

DS 3: Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een 
bewegingsrijke levensstijl.

Actie-onderdeel 3.2.4. Meewerken en helpen ontwikkelen van het concept "PLAY" waarbij kunst en 
bewegen hand in hand gaan.

DS 4: Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie.

Actie-onderdeel 4.1.8. Ontrollen communicatieplan Europese Sportstad.

Actie-onderdeel 4.1.10. In beeld brengen van de belangrijke sportmomenten i.f.v. sportgala, Europese 
sportstad, ...

Actie-onderdeel 4.3.6. Lanceren van een mascotte in de communicatiemix naar kinderen toe.

DS 5: Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport

Actie-onderdeel 5.1.5. Maatschappelijk kwetsbaren helpen toeleiden tot het sportaanbod door in te 
breken op spreekmomenten in scholen (oudercontacten), verenigingen, praattafels, ...

DS 6: Structureel en transverseel sensibiliserend werken rond de ecologische gedachte bij 
de uitwerking van het Sportplusaanbod.

Actie-onderdeel 6.1.3. Mogelijkheid onderzoeken om waterfonteinen te plaatsen in bereik van de 
sporter.
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Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het jaaractieplan 2018 van de vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw Sportplus sluit budgettair af met een verlies van € 105.000 dat 
opgevangen wordt door een onttrekking aan de reserves van € 55.000 en een onttrekking aan het 
sportfonds van € 50.000. Hierdoor is er geen over te dragen winst of verlies. Het budget van vzw 
sportplus goed te keuren.

Bijlagen
- Jaaractieplan 2018.pdf
- Verslag Algemene Vergadering 8-11-2017.pdf
- vzw sportplus Budget 2018.pdf

Cultuur- en Muziekcentrum
35 2017_GR_00327  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaaractieplan 

en budget 2018 - Goedkeuren
35 - 2017_GR_00327 -  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Alexander Ververken

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaaractieplan en het budget 
2018 goed op 23 oktober 2017.

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan voorziet 4 strategische doelstellingen.

Strategische doelstelling 1: Schouwburg Kortrijk realiseert een cultuuraanbod voor de ruime regio, in 
een evenwichtige mix van reguliere programmatie en projecten

Strategische doelstelling 2: Schouwburg Kortrijk ondersteunt amateurkunsten, verenigingsleven en 
receptieve gebruikers

Strategische doelstelling 3: Muziekcentrum Track* neemt de regisseursrol op om Kortrijk Muziekstad 
te realiseren

Strategische doelstelling 4: Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk versterkt Kortrijk als dynamische en 
creatieve Stad & Regio

2. Budget

Het budget sluit budgettair af met een verlies van € 28.901,00. Dit verlies wordt opgevangen door het 
gecumuleerd resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt via een 
terugname van de liquiditeiten.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 41.575,97. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of 
verlies.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.
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Besluit
Punt 1
Het jaarplan 2018 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, dat budgettair afsluit met een verlies van € 
28.901,00 goed te keuren. Dit verlies wordt echter opgevangen door het gecumuleerd budgettair 
resultaat van vorig jaar waardoor het budget financeel in evenwicht komt.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 41.575,97. Dit verlies wordt opgevangen 
door terugname van de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
- 20171113_Vzw CK_Budget 2018.pdf
- av Cultuurcentrum Kortrijk 23-10-2017 verslag.docx
- 20171023_Vzw CK_Jaaractieplan2018.pdf

Musea en Erfgoed
36 2017_GR_00324 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaaractieplan 

en budget 2018 - Goedkeuren
36 - 2017_GR_00324 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2018 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ann-Sophie Mariën

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaaractieplan en het budget 2018 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2018 goed op 25 oktober 2017.

1. Jaaractieplan

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft onderstaande opdracht:

 het verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten (zowel tijdelijk als permanent) van 
objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk 
(=basisfuncties van een museum)
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 het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en erfgoed 
voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht voor 
kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie (=regionale functie, reguliere 
werking)

 het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk kunnen 
brengen (= bovenregionale functie, projectmatige werking)

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk werkt hiervoor vanuit twee musea (Kortrijk1302/museum X en 
Texture) en een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst (Bubox).

De opdracht van de vzw kadert in het cultuurbeleid van de stad Kortrijk dat voor 2018 een aantal 
prioritaire projecten en thema's heeft vastgelegd waarvan de volgende door de musea worden 
opgenomen.

 Vrije tijd voor kinderen en jongeren (S1)
 Vrije tijd voor en door iedereen (S2)
 Kwaliteitsvolle en duurzame beleving van de publieke ruimte.  Minder gekende plekken 

worden in de kijker gezet. (S3)
 Cultuureducatie en (jong) lokaal talent (S4)

De codes (S1-4) worden in het jaaractieplan vermeld bij de verschillende doelstellingen. 

2. Budget

Het budget 2018 voorziet € 427.000 aan inkomsten en € 497.000 aan uitgaven en sluit budgettair af 
met een verlies van € 70.000.  Dit verlies wordt opgevangen door het gecumuleerd budgettair 
resultaat van vorig jaar (bestemde fondsen) waardoor het budget financieel in evenwicht komt.  
Boekhoudkundig sluit het budget 2018 af met een boekhoudkundig verlies van € 72.697. Dit verlies 
wordt opgevangen door de terugname van bestemde fondsen en reserves uit vorige jaren. Daardoor 
is er geen over te dragen winst of verlies.

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio.

Besluit
Punt 1
het jaarplan 2018 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2018 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Budgettair sluit het budget 2018 af  met een verlies € 70.000. Dit verlies wordt opgevangen door het 
gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar (bestemde fondsen) waardoor het budget financieel 
in evenwicht komt,

Boekhoudkundig sluit het budget af met een boekhoudkundig verlies van € 72.697.  Dit verlies wordt 
opgevangen door de terugname van bestemde fondsen en reserves uit vorige jaren.  

Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
- Begroting stedelijke musea 2018
- Jaaractieplan vzw stedelijke musea kortrijk
- verslag AV 171025.docx

37 2017_GR_00325 Straatnaamgeving - Casimirvest - definitief 
goedkeuren

37 - 2017_GR_00325 - Straatnaamgeving - Casimirvest - definitief goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor een nieuw aan te leggen straat op de voormalige Drankencentrale Degryse, aansluitend op de 
Rekollettenstraat, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie stelt de 
naam Casimirvest voor.  De gemeenteraad heeft in ziting van september 2017 beslist een principiële 
goedkeuring te geven. Daarna is een openbaar onderzoek uitgevoerd en werd advies gevraagd  aan 
de cultuurraad (beiden positief). De naam kan nu definitief toegekend worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat aansluitend op de Rekollettenstraat, gesitueerd op de voormalige 
site Drankencentrale de Gryse, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit 
in de vergadering van 4 juli 2017, waarna het toponiem Casimirvest voorgesteld werd.

Argumentatie
Casimirvest (of Casimirusvest) was een vesting die ter hoogte van de Gasstraat aangelegd werd in 
1577- 1578. De vesting werd afgebroken in 1782 op bevel van keizer Jozef II, die heel Kortrijk liet 
ontmantelen. De naam verwijst weliswaar naar een veldheer, maar deze is niet zo relevant, wel het 
feit dat dit toponiem eeuwenlang bestaan heeft vlak bij de nieuwe verkaveling.

De naam werd ons ook al gesuggereerd door de cultuurraad als alternatief voor Henry Boutrystraat. 
Het advies is met andere woorden positief.
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Er zijn geen bezwaren binnengekomen naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

 

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad heeft zijn positief 
advies reeds eerder overgemaakt. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. De 
gemeenteraad kan nu definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

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

Besluit
Punt 1
Definitief, de nieuwe straat aansluitend op de Rekollettenstraat gesitueerd op de site voormalige 
Drankencentrale De Gryse, de naam te geven: Casimirvest.

 

Bijlagen
- Openbaar onderzoek Casimirvestl2.doc
- verslag straatnaamcommissie.pdf
- Voorstel CR Casimirus bollewerck.pdf

Arne Vandendriessche

Staf
38 2017_GR_00323 Bolwerk vzw - Samenwerkingsovereenkomst 

2017-2019 - Goedkeuren
38 - 2017_GR_00323 - Bolwerk vzw - Samenwerkingsovereenkomst 2017-2019 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
In dit besluit wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd tussen de stad en vzw Bolwerk met 
het oog op samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in Plan Nieuw Kortrijk. Bolwerk 
is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) is 
de werkplaats, de publieksplek en de uitvalsbasis van Bolwerk. Deze samenwerkingsovereenkomst 
verankert Bolwerk in Kortrijk en realiseert een nieuwe kunstenwerkplaats, labo voor jong talent en 
belevingsplek op Kortrijks grondgebied. 

Beschrijving
Aanleiding en context



157/187 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bolwerk is een organisatie op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie 
en verwondering staan centraal. De organisatie ontwikkelt en ontwerpt eigen projecten maar is 
eveneens een vaak gevraagde creatieve partner voor andere actoren (overheden, sociale of artistieke 
organisaties). Bolwerk werkt verbindend: het artistieke en het sociale, jeugdwerk en onderwijs vloeien 
naadloos in elkaar over. 

Bolwerk wil A.A.P. (Atypisch Atelier Publiek) uitbouwen tot haar nieuwe uitvalsbasis. A.A.P. bestaat uit 
een maakplek en een publieksplek. In de maakplek bedenkt, ontwerpt en creëert Bolwerk interventies 
voor de publieke ruimte: installaties, producties, voorstellingen zien er het licht, evenementen worden 
er bedacht. De gemaakte concepten worden getest en daarna uitgerold in Vlaanderen, België of 
Europa. Er is ook plek voor andere collectieven of individuen. Bolwerk steunt jonge makers die actief 
zijn op straten en pleinen onder de noemer Bascule. De publieksplek is de foyer van Bolwerk: een 
inspirerende vrijhaven voor fris experiment. Ruimte voor ecologische, artistieke, economische en 
sociale experimenten. Een zoektocht naar vernieuwende connecties tussen makers, producten en 
burgers. Via Jongbloed is er extra aandacht voor nieuw talent. Een park en een overdekt forum met 
de verrassende A.A.P. Bar vormen het speelterrein.

De Stad engageert zich in deze samenwerkingsovereenkomst tot een investeringstoelage van 
100.000€ (op een totale investering van minimaal 300.000€) om de site A.A.P. te renoveren en een 
jaarlijkse nominatieve toelage van 10.000€ om de werking verder uit te bouwen. Rekening houdend 
met de investering van Bolwerk, kent de Stad een in tijd beperkt recht van voorkoop toe aan Bolwerk.

Argumentatie
Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen beleidsdoelstelling 09 ‘Een stad met veel goesting 
en ambiance’: ‘Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van 
culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-
Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.’ Actieplan 09.01 'We 
realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.' Bolwerk draagt ook bij tot 
beleidsdoelstelling 03 ‘Een stad die onderneemt en deelt.‘ Actie 03.01.07 'Opzetten van of 
samenwerken in projecten die de creatieve maakeconomie stimuleren.' Daarnaast heeft 
Bolwerk raakvlakken met beleidsdoelstellingen 01, 02, 03 en 09 van het strategisch meerjarenplan 
2013-2018 van de Stad Kortrijk.

Deze samenwerkingsovereenkomst verankert Bolwerk als creatieve stadsmaker structureel in Kortrijk. 
Vanuit het snijpunt van kunsten, ondernemen en jongeren versterkt Bolwerk Kortrijk als creatieve 
voedingsbodem. Bolwerk is een multidisciplinaire kunstenwerkplaats. Bolwerk bedenkt, ontwerp en 
creëert creatieve interventies in de openbare ruimte die een preview kennen op Kortrijkse 
evenementen om dan geëxporteerd te worden naar binnen- en buitenlandse festivals. Bolwerk 
versterkt op die manier de branding van Kortrijk als creatieve centrumstad.

Bolwerk vormt een kweekvijver waar jongeren naar hartelust kunnen experimenteren door een 
werkplek, expertise, zakelijk advies en/of speelkansen aan te bieden. Bolwerk ondersteunt eveneens 
startende ondernemers of studenten bij het ontwikkelen van prototypes en/of bij het zoeken naar 
oplossingen voor maak-problemen. Deze labo werking versterkt Kortrijk als voedingsbodem voor de 
creatieve maakeconomie.

Tot slot ontstaat via deze samenwerkingsovereenkomst in A.A.P. een nieuwe ontmoetings- en 
belevingsplek tussen (jonge) makers, tussen makers, jongeren en burgers, maar ook tussen burgers 
tout court. Bolwerk stimuleert ontmoeting door een verrassend publieksaanbod en stelt de 
infrastructuur ter beschikking voor andere gebruikers. Deze samenwerkingsovereenkomst leidt, via 
een gedeelde financiële inspanning, tot de structurele renovatie en artistieke herinvulling van een 
verouderde industriële site in stadseigendom. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Investeringstoelage 100.000€ 0904-00 6640000 (70.000€ 2018 + 30.000€ 2019)

Nominatieve toelage 10.000€ / jaar vanaf 2017 0709-01 6493000

Opgenomen in budgetwijziging 2017

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad.
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. | 
Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren.

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst 2017-2019 tussen Stad Kortrijk en vzw Bolwerk goed te keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- bolwerk vzw-samenwerkingsovereenkomst 2017-2019.pdf
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Projecten HR
39 2017_GR_00336 Stadspersoneel : arbeidsreglementering - 

Overheveling van personeelsleden van de 
provincie West-Vlaanderen vanaf 1 januari 
2018 in het kader van de afslanking van de 
provincies. - Goedkeuren

39 - 2017_GR_00336 - Stadspersoneel : arbeidsreglementering - Overheveling van personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Gerd Dumortier

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt thans een dossier voorgelegd met betrekking tot de overheveling van 
personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen naar de stad.  Omwille van de specifieke modaliteiten 
met betrekking tot vrijwaren van hun rechtspositie zal dit besluit als bijlage aan het rechtspositiebesluit 
van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk worden toegevoegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met het decreet van 18 november 2018 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering 
van de provincies wil de Vlaamse regering de taakstelling van de provincies aanscherpen.  In de toekomst 
zullen de provincies niet langer taken of dienstverlening ontplooien op het vlak van de zogenaamde 
culturele en persoonsgebonden aangelegenheden.  Dit betekent dat het personeel dient geïntegreerd te 
worden in ofwel de diensten van de Vlaamse overheid of de lokale besturen.

Aan de gemeenteraad wordt thans een dossier voorgelegd met betrekking tot de overheveling van 
provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 naar de stadsdiensten.

Argumentatie
De overdracht van de personeelsleden in het kader van de afslanking van de provincies gebeurt 
overeenkomstig het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies.  Het besluit garandeert voor de overgedragen personeelsleden in elk geval 
:

 het behoud van de hoedanigheid
 het behoud van de graad of het verkrijgen van een gelijkwaardige graad
 het behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit
 het behoud van het salaris op de datum van de overdracht of het verkrijgen van gelijkwaardige 

salarisschaal
 het behoud van de functionele loopbaan
 het behoud van de toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid op de datum van de 

overdracht op reglementaire basis recht heeft als de voorwaarden van toekenning blijven bestaan 
en als aan die voorwaarden blijft voldaan

Daarnaast is het noodzakelijk om nog enkele specifieke modaliteiten met betrekking tot hun rechtspositie 
te vrijwaren via volgende overgangsregeling, nl. :

Toekenning vakantie contractuelen :
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In de provincie wordt het vakantierecht toegekend op basis van het lopend jaar (regeling statutairen).  Bij 
ons bestuur is er een gemengde regeling voor toekenning van het vakantierecht, nl. voor de wettelijke 
vakantiedagen (gevolg van tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst) op basis van het voorgaande 
dienstjaar, voor het conventioneel verlof, op basis van het lopend jaar.

Overgangsregeling : éénmalige toekenning van 20 dagen dienstvrijstelling voor de contractuele 
medewerkers in 2018 (ook het voorstel vanuit de Vlaamse Overheid-ABB). Vanaf 2019 lost dit zichzelf op.

Aantal vakantiedagen :

In de provincie heeft iedere medewerker recht op 35 vakantiedagen.  Bij ons bestuur zijn globaal ook 35 
vakantiedagen voorzien, maar met als basis 33 dagen, en 2 bijkomende dagen volgens de leeftijd (1 bij 
de leeftijd van 45 jaar, en 1 bij de leeftijd van 50 jaar).

Overgangsregeling : een dienstvrijstelling van één of twee dagen per kalenderjaar voorzien voor de 
overgenomen medewerkers tot ze voldoen aan de bepalingen opgenomen in het rechtspositiebesluit van 
de stad Kortijk.

Loopbaanonderbreking :

Twee medewerkers zijn ingeschakeld in het voormalige eindeloopbaanstelsel loopbaanvermindering.

Overgangsregeling : Huidige regeling wordt overgenomen en loopt verder.  Vlaamse overheid-ABB zorgt 
voor de administratieve verwerking.

Ziekteregeling statutairen :

In de provincie zijn er parallel 2 regelingen van toepassing, de voormalige regeling met 666 dagen als 
startbasis, en de huidige regeling (ook van toepassing bij ons) opbouw 21 werkdagen per kalenderjaar.

Overgangsregeling : de huidige regeling waarin de betrokken medewerkers zijn ingeschakeld wordt 
overgenomen (saldo’s op 31 december 2017), en ze blijven  verder ingeschakeld in deze regeling.

2de pensioenpijler contractuelen :

In de provincie is 3% voorzien.  Bij ons bestuur worden ze ingeschakeld in de via diensten, waar ook 3% 
voorzien is.

Overgangsregeling : waarborg van 3% voor de betrokken contractuele medewerkers.

Arbeidsovereenkomst contractuelen :

Omwille van de specifieke overdracht wordt de arbeidsovereenkomst van betrokken medewerkers 
overgenomen, met een specifieke aanvulling (model Vlaamse Overheid).

Maaltijdcheques

In het provincie bestuur zijn er maaltijdcheques van 6 euro voorzien, bij ons bestuur momenteel 
maaltijdcheques van 5,5 euro.
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Overgangsregeling : waarborg voor de betrokken medewerkers met betrekking tot maaltijdcheques met 
een nominale waarde van 6 euro (vervalt wanneer in de toekomst eventueel ook een nominale waarde 
van minimum 6 euro wordt bereikt bij ons bestuur).

Premie 25/35 jaar – pensioen

De dienstanciënniteit bij de provincie wordt voor de betrokken medewerkers hiervoor overgenomen.

Woon-werk verkeer

Voor het woon-werkverkeer is zowel bij de provincie als de stad de derdebetalersregeling voor het 
openbaar vervoer voorzien.  Omwille van de bereikbaarheid van de locatie van het ergoeddepot (enkel 
mogelijk via een traject trein/bus) vragen de vakbonden of het mogelijk zou zijn - om zoals bij de 
Vlaamse overheid - hier bij wijze van uitzondering een overgangsregeling te voorzien en  tussen te komen 
voor het woon-werkverkeer met de wagen op basis van de voorziene kostprijs voor het openbaar vervoer 
(kostprijs treinabonnement Brugge-Kortrijk 2de klasse - 1500 euro per jaar per medewerker). 

Voor de overige bepalingen met betrekking tot hun rechtspositieregeling is er geen overgangsregeling 
noodzakelijk, daar deze gelijkwaardig zijn.

Er werd op 21 november 2017 met de vakbonden een akkoord onderhandeld over de aanpassingen m.b.t. 
voornoemde overgangsregeling.

Juridische grond
- Het decreet van 18 november 2018 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 
de provincies.
- Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provincieperrsoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 159 handelend over 
de maaltijdcheques;
- Het rechtspositiebeluist van toepassing op de personeelsleden van de stad Kortrijk zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad op 17 november 2008 en zoals gewijzigd in latere data.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Financiering via gemeentefonds (afzonderlijk dossier) 

 

Besluit
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Punt 1
De personeelsleden die vanaf 1 januari 2018 in kader van de afslanking van de provincies overgeheveld 
worden, en bij de stad Kortrijk worden ingeschakeld :

 behouden hun hoedanigheid
 behouden hun graad of het verkrijgen een gelijkwaardige graad
 behouden hun administratieve en geldelijke anciënniteit
 behouden hun salaris op de datum van de overdracht of verkrijgen een gelijkwaardige 

salarisschaal
 behouden hun functionele loopbaan
 behouden de toelagen en vergoedingen op de datum van de overdracht waarop ze volgens 

reglementaire basis recht hebben, als de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en als ze 
aan die voorwaarden blijven voldoen.

Volgende specifieke modaliteiten met betrekking tot hun rechtspositie te vrijwaren via volgende 
overgangsregeling, nl. :

Toekenning vakantie contractuelen :
éénmalige toekenning van maximum 20 dagen dienstvrijstelling voor de contractuele medewerkers in 
2018.

Aantal vakantiedagen :
een dienstvrijstelling van één of twee dagen per kalenderjaar voorzien voor de overgenomen 
medewerkers tot ze voldoen aan de bepalingen opgenomen in het rechtspositiebesluit van de stad Kortijk 
(globaal maximum 35 vakantiedagen).

Loopbaanonderbreking (eindeloopbaanstelsel) :
huidige regeling waarin de betrokken medewerkers zijn ingeschakeld wordt overgenomen en loopt verder.

Ziekteregeling statutairen :
de huidige regeling waarin de betrokken medewerkers zijn ingeschakeld wordt overgenomen (saldo’s op 
31 december 2017), en ze blijven verder ingeschakeld in deze regeling.

2de pensioenpijler contractuelen :
een waarborg van 3% als 2de pensioenpeiler voor de betrokken contractuele medewerkers .

Arbeidsovereenkomst contractuelen :
overname van de arbeidsovereenkomst van betrokken medewerkers, met een specifieke aanvulling met 
betrekking tot de overheveling.

Maaltijdcheques
een waarborg voor maaltijdcheques met een nominale waarde van 6 euro voor betrokken medewerkers 
(vervalt wanneer in de toekomst eventueel ook een nominale waarde van minimum 6 euro wordt bereikt 
bij ons bestuur).

Premie 25/35 jaar – pensioen
de dienstanciënniteit bij de provincie wordt voor de betrokken medewerkers hiervoor overgenomen.

Woon-werk verkeer
een tussenkomst voor het woon-werkverkeer voor de wagen te voorzien voor het traject naar het 
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erfgoeddepot op basis van de voorziene kostprijs voor het openbaar vervoer (maximum de kostprijs 
treinabonnement Brugge-Kortrijk 2de klasse). Het moet wel gaan om echte verplaatsingskosten die te 
bewijzen zijn.

Voor de overige bepalingen met betrekking tot hun rechtspositieregeling is er geen overgangsregeling 
noodzakelijk. 

Punt 2
De nominatieve aanstellingen en individuele arbeidsrechterlijke uitwerking voor te leggen aan het college 
van burgemeester en schepenen.

Punt 3
Dit besluit op te nemen als bijlage bij het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk

Philippe De Coene

Projecten
40 2017_GR_00302 Uitbouw digitaal vrije tijdsloket - Opzetten 

digitaal betaalplatform - Goedkeuren
40 - 2017_GR_00302 - Uitbouw digitaal vrije tijdsloket - Opzetten digitaal betaalplatform - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
In het kader van de uitbouw van het vrijetijdsloket waarbij er een overdracht gebeurt van de ontvangsten 
van de activiteiten van de VZW Sportplus en Tranzit naar een stadsrekening, wordt de digitale 
betalingsomgeving van het Vrijetijdsloket herbekeken. 

Beschrijving
Aanleiding en context
In de huidige digitale vrijetijdsloket van de stad Kortrijk worden er momenteel enkel activiteiten van de 
vzw Sportplus en van Tranzit aangeboden.  De ontvangsten ervan komen toe op een rekening van de vzw 
Sportplus. De vzw Sportplus stort periodiek  de bedragen bestemd voor Tranzit door. 

In het kader van de uitbouw van het digitale vrijetijdsloket zullen er ook activiteiten aangeboden worden 
voor Allemaal Digitaal, de wijkcentra (OCMW), musea, OC's, zwembaden,...

Het college stemde in zitting van 17 juli 2017 er mee in om alle ontvangsten van activiteiten in het kader 
van de uitbouw van het vrijetijdsloket te centraliseren op 1 stadsrekening. Via intercompany facturatie zal 
de omzet minimaal maandelijks doorgestort worden aan de betrokken partijen. De transactiekosten zullen 
jaarlijks verrekend worden via een verdeelsleutel (jaarlijks te bepalen). Andere kosten zijn ten laste van 
de stad.

De overdracht van de ontvangsten van de activiteiten van de VZW Sportplus en Tranzit naar een 
stadsrekening, die later nog zal uitgebreid worden met andere activiteiten is de rechtstreekse aanleiding 
om de digitale betalingsomgeving voor het Vrijetijdsloket opnieuw te bekijken.

Argumentatie
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1. Digitaal betaalplatform
Lokale overheidsdiensten kunnen voor het opzetten van een digitale betalingsomgeving, gebruik maken 
van de ePaymentDienst  (DG DT Digital Transformation) van de Federale Overheidsdienst Beleid en 
Ondersteuning/ Stratégie et Appui (FOD BOSA). Door hierop beroep te doen, hoeft er geen 
overheidsopdracht gelanceerd te worden vermits de FOD BOSA reeds vooraf via een overheidsopdracht 
reeds heel scherpe prijzen heeft bedongen bij de leveranciers. De schaalvoordelen staan hiervoor garant.

De ePayment Dienst van de  FOD BOSA stelt een platform ter beschikking van de gebruikers dat een 
aantal elektronische betalingsoplossingen (ePayment) aanbiedt. De dienst omvat een beveiligd 
betalingsplatform (Payment Service Provider) en betaalmiddelen (acquiring instelling: dit is een financiële 
instelling die ervoor zorgt dat het geld op de rekening komt). De dienstverlener is Worldline.

Hiervoor dient er een contract (gebruiksovereenkomst) voor een ePayment dienst afgesloten tussen de 
FOD BOSA voor het gebruik van een specifieke dienst van het DG DT (Digital Transformation) en de stad 
Kortrijk. 

De kostprijs voor het gebruik van het ePayment platform is als volgt samengesteld:

- éénmalige activeringskosten
- transactiekosten voor het gebruik van het platform
- transactiekosten die van de gekozen betaaloplossing afhangen.

Een overzicht van de kosten is bijgevoegd als bijlage. Die bestaan uit 2 percelen.

- perceel 1: de kosten voor een beveiligd betaalplatform
- perceel 2: de kosten voor de terbeschikkingstelling van beveiligde online betaalmethoden.

Perceel 1:  De kosten voor het beveiligd betaalplatform bestaan enerzijds uit de transactiekosten en 
anderzijds uit de configuratiekosten.
- de transactiekosten worden verdeeld over alle deelnemers
- de configuratiekosten (175 euro) en de kosten van de andere verplichte opties (gratis) zijn ten laste van 
de stad.

Perceel 2: De kosten voor het ter beschikking stellen van beveiligde online betaalmiddelen bestaan 
enerzijds uit:
- de configuratiekosten (activeringskosten per account en abonnementsprijs) voor elk betaalmiddel: er 
zijn geen activerings- of abonnementskost voor alle betaalmiddelen.
- de transactiekosten: de commissie voor de kredietkaarten,  de interchange fee en scheme (enkel voor 
kredietkaarten) en de commissie voor de debetkaarten.

De details van de tarifering zijn toegevoegd als bijlage. De tarieven kunnen wijzigen afhankelijk van de 
transactievolumes gerealiseerd bij alle merchants. DG DT deelt aan het begin van het jaar alle eventuele 
wijzigingen mee.

Het is mogelijk om met verschillende rekeningnummers aan te sluiten op het ePayment platform. Per 
rekeningnummer dient er een aparte bestelbon opgemaakt te worden.

Na goedkeuring door de gemeenteraad kan het digitaal betaalplatform voor online betalingen voor 
inname openbaar domein eveneens op dit platform aangesloten worden.
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2. Begin en einde van het contract

Het contract van de FOD BOSA met de dienstverlener ( Worldline) is gestart op 11 december 2016 en 
eindigt op 31 december 2020, ongeacht de toetredingsdatum tot de dienst.

De klant heeft op elk ogenblik de mogelijkheid een einde te maken aan het contract door verzending van 
een aangetekende brief ten laatste 3 maanden voor het einde van het  toetredingscontract.

Het is mogelijk dat sommige elementen van de dienst tijdens de duur van het contract worden stopgezet 
en vervangen worden door andere elementen. De gebruiker heeft op dat moment de keuze om al dan 
niet gebruik te maken van de nieuwe dienst.

De gebruiksovereenkomst wordt beëindigd op het moment van de opzegging van het contract met de 
dienstverlener. DG DT zal alles in het werk stellen om de continuïteit van de elektronische 
betalingsmogelijkheden te verzekeren.

Op het gebied van veiligheid voldoet het platform aan de veiligheidsnormen en -standaarden.

 3. Service Levels

Worldline garandeert 24u/24 en 7d/7 een beschikbaarheid van 99,7% van de ePayment dienst.  De 
service levels zijn vermeld in het document als bijlage.

Worldline voert regelmatig updates uit van het elektronisch betalingssysteem. Tijdens deze interventies is 
het netwerk niet beschikbaar en is het niet mogelijk om elektronische betalingen uit te voeren. 

Bij belangrijke updates van het elektronische betalingssysteem zal Worldline aan de gebruiker datum en 
uur van de update meedelen, ten laatste 7 dagen voor de in productie stelling. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
A. Uitgaven: 2017/GBB-CBS/0119-01/6141002/Bestuur/CBS/IE-GEEN

De raming van de transactiekosten komt overeen met:

1. sport (inclusief jeugd): Raming transactiekosten: 12.000 euro (exclusief BTW) transactiekosten voor 
sport, waarvan 200 euro (exclusief BTW) voor Tranzit (raming omzet Tranzit: 10.000 euro omzet x 2% = 
200 euro.

 2. Raming opstart wijkcentra: Raming omzet: 22. 230 euro x 2% = 444 euro (exclusief BTW).
Dit bedrag zal wijzigen in functie van de uitbreiding van het betaalplatform en het aantal verrichtingen per 
jaar. De transactiekosten dienen dus jaarlijks herbekeken in functie van de uitbreiding van het 
Vrijetijdsloket.
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Naast de transactiekosten dient er nog een éénmalige configuratiekost voor de beveiliging van het online 
betaalplatform voorzien te worden: 175 euro (exclusief BTW).

De totale kosten bedragen dus: 12.000 +444+175 euro = 12.619 euro (exclusief BTW) of  15.269 euro 
(inclusief BTW).

B. Ontvangsten:

- De omzet van het team Sport en het team OCMW worden niet budgettair geboekt, deze worden 
doorgestort.

- De online omzet van Tranzit via de webshop wordt geboekt op GBB-CBS/0750-01/7020000/IE-GEEN.  
Deze online omzet kan voor 2018 geraamd worden op 10.000 euro. 

- De recuperatie van de transactiekosten van VZW Sportplus en het OCMW kan geraamd worden op 
12.245 euro (12.000+445-200) exclusief BTW of 14.816 euro (inclusief BTW). ( GBB-CBS/0119-
01/7450000/IE-GEEN) De transactiekosten van Tranzit zijn ten laste van de stad.

Deze bedragen dienen eveneens jaarlijks herbekeken in functie van de uitbreiding van het digitaal 
vrijetijdsloket.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stadsbestuur dat transparant en sober is | We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal 
geïnspireerde dienstverlening. | Uitbouwen van een elektronisch loket.

Besluit
Punt 1
de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de e-Payment Dienst van het Digital Transformation van 
de Federale Overheidsdienst B(eleid) en O(ndersteuning) S(tratégie) et A(ppui), voor de uitbouw van het 
digitale Vrijetijdsloket van de stad Kortrijk, goed te keuren.

Punt 2
het digitale betaalplatform voor de Inname van het Openbaar Domein eveneens aan te laten sluiten op de 
gebruiksovereenkomst van de E-PaymentDienst van het Ditgital Transformation van de FOD BOSA.

Bijlagen
- Gebruikersovereenkomst GO_ Fedict FAS - NL.pdf.pdf
- Tarificatie M1036_tarification_NL_FR_1.2.1.pdf
- SIPS Service Levels KIA SLA_v7_4.pdf
- SLA Bancontact_5.pdf
- Bestelbon AOF_BOSA DG DT_M1036_NL_V2.2.xlsx



 

 
 GEBRUIKSOVEREENKOMST 
ePAYMENTDIENST 

 
Doel van het document: 

Een gebruiksovereenkomst is een dienstspecifiek contract dat de voorwaarden bepaalt voor het gebruik 
van een specifieke dienst van het DG DT (Digital Transformation) van de FOD BOSA.  
Het is een formeel document dat wordt ondertekend door de verantwoordelijken van de partijen die de 
dienst wensen te gebruiken (‘gebruikers’). Door ondertekening van een gebruiksovereenkomst verklaart 
de gebruiker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden voor de diensten van het DG DT van de FOD 
BOSA. 
 
 
 
 
20/04/2017 
Status: 2.2 
DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA 
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1. Specifieke voorwaarden 
1.1 BESCHRIJVING EN WERKING VAN DE DIENST  
1.1.1 Voorwerp van deze overeenkomst  
In het kader van het bestek FOD Beleid en Ondersteuning  (voorheen Fedict)/2016/M1036 ePayment, 
stelt de DG DT van de FOD BOSA een platform ter beschikking van de gebruikers dat een aantal 
elektronische betalingsoplossingen (ePayment) aanbiedt (de 'dienst').  

1.1.2 Werking van de dienst 
De dienst omvat een beveiligd betalingsplatform (Payment Service Provider) en betaalmiddelen 
('acquiring instelling'). De dienstverlener is Worldline. 
Opdat de gebruiker die betalende diensten aanbiedt zijn betalingen op zijn website zou kunnen 
aanvaarden en beheren heeft hij een betalingspagina, een onderliggend betalingsplatform en een back 
office-tool nodig. Deze 3 elementen worden voorgesteld onder de benaming 'Sips1'.  

1.2 Gebruik van de dienst 
1.2.1 Voorwaarden voor toegang tot de dienst 
De gebruiker moet vooraf over een transactionele webtoepassing beschikken en een goed idee hebben 
van het type en het aantal transacties die hij op zijn website aan de eindgebruikers wenst aan te bieden. 
  

                                                             
1 https://masolutiondepaiement.be/index/nl_BE/6153364/0000/Sips-betaalpagina.htm  
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1.2.2 Rollen en verantwoordelijkheden verbonden aan de dienst 
 Afbakening van verantwoordelijkheid 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de functionele, technische en juridische aspecten van zijn website 
en voor de conformiteit met het wettelijk kader van de diensten en verrichtingen die hij online aanbiedt.  
DG DT geeft ondersteuning voor het administratieve gedeelte van de elektronische betalingen en heeft 
dienstverleners geselecteerd om de diensten ter beschikking te kunnen stellen van de gebruikers. DG DT 
neemt dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de website van de gebruiker, voor de diensten van de 
dienstverleners of voor de transacties die via de website zullen plaatsvinden. 
Voor een aantal e-governmentprojecten zal het nodig zijn het juridische kader te creëren of aan te 
passen om de elektronische betalingen binnen de overheid mogelijk te maken. Dit behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruikers. 

 Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de ontwikkelingsfase en tijdens de exploitatie van de 
dienst 

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn transactioneel project. Dit wil zeggen dat uitsluitend de 
gebruiker verantwoordelijk is voor het definiëren, organiseren en exploiteren van de website. 
Deze verantwoordelijkheid omvat de veiligheidsmaatregelen (organisatorisch en technisch) verbonden 
met de website en met de diensten die ter plaatse genomen moeten worden bij de gebruiker. 
De gebruiker dient zo nodig de markt te consulteren voor de creatie en exploitatie van de website en is 
er zelf voor verantwoordelijk dat de website conform de toepasselijke wetgeving wordt opgezet. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik van de diensten die via zijn website 
worden aangeboden. 
De gebruiker verbindt zich ertoe om de voorgaande verantwoordelijkheden duidelijk als 
verantwoordelijkheden van de gebruiker naar de eindgebruikers toe te communiceren. 
De gebruiker verbindt zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen aan de software die ter beschikking 
gesteld wordt door de dienstverlener. 
Elke gebruiker is verantwoordelijk om de nodige budgetten uit te trekken voor de website en de 
diensten. De betaling van de kosten voor de diensten gebeurt door de betrokken gebruiker ten voordele 
van wie de betalingen zijn uitgevoerd. De gebruiker voorziet zelf in de budgetten voor de 
transactiekosten. 
DG DT fungeert als administratief contact met de dienstverlener. 
DG DT is opdrachtgever en bijgevolg de enige verantwoordelijke autoriteit om de opdracht bedoeld in 
artikel 1.1.1 te wijzigen en om beslissingen te nemen over eventuele problemen die zich voordoen bij de 
uitvoering, met uitzondering van geschillen tussen de dienstverlener en deelnemende gebruikers inzake 
de facturatie van de geleverde dienst en/of inzake betwistingen van transacties. 
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 Samenwerking en uitwisseling van informatie 
De gebruiker zal vanwege de dienstverlener regelmatig richtlijnen ontvangen in verband met de 
werking, de veiligheid en het gebruik van de dienst. De gebruiker verbindt zich ertoe deze 
contractvoorwaarden en richtlijnen strikt na te leven. Niet-naleving ervan kan een stopzetting van de 
dienstverlening tot gevolg hebben. 
De gebruiker krijgt de facturen en betalingsinformatie rechtstreeks van de dienstverlener. Betwistingen 
in verband hiermee, alsook aangaande de onderliggende transacties, worden door de gebruiker 
rechtstreeks met de dienstverlener afgehandeld.  

 Technische standaarden en veiligheidsrichtlijnen 
De gebruikers zullen de technische en veiligheidsrichtlijnen naleven die ze in verband met de dienst 
ontvangen van DG DT en van de dienstverlener. Nochtans blijft de eindverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid en voor het beheer van de risico’s bij de gebruiker berusten. 

1.2.3 Kosten verbonden aan het gebruik van de dienst 
De kostprijs voor het gebruik van het ePaymentplatform is als volgt samengesteld: 

 eenmalige activeringskosten; 
 transactiekosten voor het gebruik van het platform; 
 transactiekosten die van de gekozen betaaloplossing afhangen. 

De details van de tarifering zijn beschikbaar bij DG DT.  
De tarieven kunnen wijzigen afhankelijk van de transactievolumes gerealiseerd bij alle merchants. DG DT 
deelt aan het begin van het jaar alle eventuele wijzigingen mee.  
De gebruiker gaat akkoord met de prijzen vermeld in het tarificatiedocument dat hij schriftelijk 
ontvangt. 

1.3 Verwachte levenscyclus van het platform 
Het contract met de dienstverlener is op 11 december 2016 begonnen en eindigt op 31 december 2020, 
ongeacht de toetredingsdatum tot de dienst. 
De klant heeft op elk ogenblik de mogelijkheid een einde te maken aan het contract door verzending 
van een aangetekende brief ten laatste 3 maanden vóór het einde van dat toetredingscontract. 
Het is mogelijk dat sommige elementen van de dienst tijdens de duur van het contract worden 
stopgezet en vervangen worden door andere elementen. De gebruiker heeft op dat moment de keuze 
om al dan niet gebruik te maken van de nieuwe dienst. 
Deze gebruiksovereenkomst wordt beëindigd op het moment van de opzegging van het contract met de 
dienstverlener. DG DT zal alles in het werk stellen om de continuïteit van de elektronische 
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betalingsmogelijkheden te verzekeren. 

1.4 Veiligheid 
Alle aspecten in verband met de veiligheid van de door Worldline geleverde diensten moeten worden 
gedekt door de veiligheidsregels van Worldline die de bescherming van de vertrouwelijkheid, de 
integriteit en de beschikbaarheid van de systemen en gegevens betreffende de dienst omvatten. Deze 
regels omvatten ook de bescherming van:  

 de gebouwen waar de IT-componenten van de dienst geïnstalleerd zijn; 
 de interne IT-toepassingen en infrastructuur betreffende de dienst; 
 de onderhoudscontracten voor diensten in onderaanneming betreffende de systemen gebruikt 

door de dienst. 
PCI-DSS-certificering2 
PCI-DSS o.a. voor: Visa: 
http://www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/payment_security/overview.aspx 
Mastercard SDP: http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html   
http://www.mastercard.com/ca/merchant/fr/security/index.html  
Het Sips-platform leeft de richtlijnen van PCI-DSS na. De gebruiker moet ook de geldende normen 
respecteren: https://www.pcisecuritystandards.org/    
Authenticatie van de betaler 
Het Sips-platform stelt tools ter beschikking om frauduleuze transacties te vermijden. Bovendien 
worden voor elke transactie de volgende acties ondernomen:  

 verificatie in reële tijd van de CVC-CVC2-codes; 
 verificatie in reële tijd van de solvabiliteit van de kredietkaart; 
 verificatie van de niet-blokkering van de kaart. 

3D Secure 
De door Visa en MasterCard uitgewerkte 3D Secure-controle authenticeert de drager van de kaart bij de 
validering van een betaling om het risico op betwisting van de betaling wegens onrechtmatige toe-
eigening van identiteit te verkleinen.  
3D Secure wordt aangeboden:  

 onder het merk 'Verified by Visa' voor transacties met een Visa-kaart;  
 onder het merk 'MasterCard SecureCode' voor transacties met MasterCard. 

                                                             
2 Payment Card Industry/Data Security Standards 
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Fraudedetectie 
Om elk bedrieglijk gebruik van de betaalmiddelen te voorkomen biedt de ePaymentoplossing Sips 
zonder extra kosten een fraudedetectietool aan. Deze tool is gebaseerd op de historiek van de 
frauduleuze gegevens waaraan een risicoscore is gekoppeld. De fraudedetectietool wordt 
geconfigureerd door de klantendienst van Worldline.  
 2. Service levels  
2.1 Dienstperiode 
De ePaymentdienst is 24u/24 en 7d/7 beschikbaar.  
In het document 'SLA Bancontact_5.pdf (versie 2016/01)' vindt u de voor Bancontact voorziene 
compensaties, die ook beschikbaar zijn via deze link:  
https://masolutiondepaiement.be/index/nl_BE/5919614/0000/Algemene-voorwaarden.htm  

2.2 Beschikbaarheid 
2.2.1 Beschikbaarheid van de ePaymentdienst (Sips) 
De service levels van het platform worden vermeld in het document 'KIA SLA_v7_4.pdf'.  
Worldline garandeert 24u/24 en 7d/7 een beschikbaarheid van 99,7% van de ePaymentdienst (Sips – 
pay pages and Web interface). 

2.2.2 Geplande onbeschikbaarheid 
Worldline voert regelmatig updates uit van het elektronisch betalingssysteem. Tijdens deze interventies 
is het netwerk niet beschikbaar en het is niet mogelijk om elektronische betalingen uit te voeren.  
Bij een belangrijke update zal Worldline aan de gebruiker via e-mail aan het adres vermeld op het 
onlineformulier de datum en uur van deze update meedelen, en dit ten laatste 7 werkdagen voor de 
inproductiestelling. 
Voor meer informatie:  
https://masolutiondepaiement.be/index/nl_BE/5253163/5255268/Geplande-onderbreking-van-het-
betaalsysteem.htm (Klantendienst > Systeem stop) 
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2.3 Ondersteuning 
2.3.1 Perceel 1 
Ondersteuning betreffende technische en operationele vragen over Sips en ondersteuning van het integratieproces.   Worldline-helpdesk:  

 De contactgegevens worden op de support site van de DG DT van de FOD BOSA vermeld.   

2.3.2 Perceel 2  
Ondersteuning betreffende de behandelingsdiensten voor de transacties: Worldline-helpdesk   

 De contactgegevens worden op de support site van de DG DT van de FOD BOSA vermeld.   
 Financiële vragen: Worldline-helpdesk  

 De contactgegevens worden op de support site van de DG DT van de FOD BOSA vermeld.   
 Commerciële vragen, vragen over het beheer van het contract en de service levels 

 te stellen aan de ‘Key Accountmanager’ van Worldline    Vragen over het bestek M1036 of bij escalatie: Service Manager ePayment via Service Desk.  

2.4 RAPPORTERING EN EVALUATIE 
Worldline stelt een gratis onlinetool ter beschikking van de gebruikers: ‘Merchant Extranet (MEX) of 
Extranet Sips’, waarmee de transacties voor Bancontact en de kredietkaarten, alsook de facturen 
geraadpleegd kunnen worden. Voor meer informatie: 
https://masolutiondepaiement.be/index/nl_BE/7555861/0000/WL-EXTRANET.htm (Klantendienst > WL 
EXTRANET) 

2.5 Wijziging van de service levels 
De service levels zijn van toepassing tijdens de volledige duur van het contract.  
 

2.6 Terminologie 
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Gebruikers 
De gebruikers zijn de overheden en de instellingen met taken van algemeen belang – voor hun taken 
van algemeen belang – of alle entiteiten gemachtigd door het DG DG DT van de FOD BOSA, die een 
beroep wensen te doen op de dienst en die de betalingsoplossingen ervan wensen aan te bieden aan de 
eindgebruikers. 
Eindgebruikers 
De burgers en de ondernemingen – fysieke en rechtspersonen – die op een website een dienst wensen 
te betalen die door de gebruiker wordt aangeboden. 
Website 
De website die een gebruiker opzet in het kader van een e-governmentproject. 
Dienstverlener 
De aanbieder van de betalingsoplossing, 'dienst' genoemd. 
Dienst 
De in deze overeenkomst bedoelde ePaymentdienst die een waaier van betalingsoplossingen bevat. 
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3. Partijen en handtekening  
De dienst wordt aangeboden aan de gebruiker door DG DT van de FOD BOSA.  
Het gebruik van de dienst is onderworpen aan de algemene voorwaarden, aan deze 
gebruiksovereenkomst inclusief de Service Level Agreement en aan de technische en andere richtlijnen 
van DG DT met betrekking tot de dienst. 
Door ondertekening van deze gebruiksovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met de 
Algemene Voorwaarden voor de diensten van DG DT van de FOD BOSA. 
 
Naam van de gebruiker (benaming publieke instelling, departement): 
 

Vertegenwoordiger van de gebruiker (naam + functie): 
 

Datum + handtekening 
 

 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Regels inzake de betwistingen van transacties met krediet- en debetkaarten 
Algemene voorwaarden voor de diensten van DG DT (beschikbaar op de website)  
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Bijlage 1: Regels inzake de betwistingen van transacties met krediet- en debetkaarten 
Kredietkaart 
De dienstverlener biedt een beperkte betalingsgarantie t.a.v. de DG DG DT van de FOD BOSA en de andere 
overheidsdiensten, op federaal en gefedereerd niveau, indien zij de 3D Secure vereisten naleven.  
Betwistingen van betaling door de kaarthouder zijn niet geldig als de reden is dat hij/zij niet zou deelgenomen 
hebben aan de transactie (fraude). Deze beperkte betalingsgarantie kan unilateraal en retroactief opgeheven 
worden door de internationale betaalschema’s indien de omvang van de betwistingen de door hen bepaalde 
limieten overschrijden. 
De procedure bij betwistingen (‘charge back’) is als volgt: 

1/ De kaarthouder betwist een transactie bij zijn bank of dienstverlener. 2/ De bank/dienstverlener laat de kaarthouder weten dat er een dossier is geopend. 3/ De dienstverlener vraagt de betrokken overheidsdienst een kopie van het ticket en/of een ander document betreffende de transactie. De aanvraag gebeurt per mail/fax of briefwisseling. 4/ Indien de betrokken overheidsdienst niet binnen de 15 dagen reageert wordt er een herinnering gestuurd. 5/ Indien de dienstverlener 10 dagen na de herinneringsbrief nog geen antwoord heeft ontvangen, zal het de betrokken overheidsdienst debiteren voor het bedrag van de betwiste transactie en wordt er een bevestigingsbrief gestuurd. 6/ Indien de dienstverlener de informatie krijgt binnen de 15 dagen (of binnen de 10 dagen na de herinneringsbrief), zal deze eerst worden geanalyseerd vooraleerst naar de uitgevende bank te sturen. Indien de documentatie onvolledig of onleesbaar is zal de dienstverlener contact opnemen met de betrokken overheidsdienst. 7/ De uitgevende bank dient vervolgens te reageren binnen de termijnen vooropgesteld door de internationale betaalschema’s.  8/ Op basis van de ontvangen documenten kunnen er zich 3 mogelijkheden: i. De bank reageert niet binnen de vooropgestelde termijnen. Bijgevolg wordt het dossier in het voordeel van de overheid afgesloten. ii. De bank aanvaardt de transactie. Het dossier is dan opgelost. iii. De bank reageert binnen de vooropgestelde termijnen, maar aanvaardt de transactie niet. De dienstverlener neemt contact op met de betrokken overheidsdienst voor bijkomende bewijsstukken/documentatie (indien de betwisting nog kan verholpen worden, zo niet wordt de overheidsdienst gedebiteerd). 9/ Indien de betrokken overheidsdienst de dienstverlener vraagt de klant te hercrediteren, zal de betrokken overheidsdienst gedebiteerd worden.  
De dienstverlener is bereid om de betrokken overheidsdiensten te ondersteunen om project per project de 
optimale gebruiksmodaliteiten van de sites te bekijken alsook de praktische kanten ervan zodat het ‘charge back’-
risico tot een minimum herleid kan worden. 
Debetkaart 
In geval een kaarthouder de betaling die hij uitgevoerd heeft met zijn BC/MC debetkaart betwist, zal hij zich 
richten tot de bank die de kaart heeft uitgegeven. In geval van betwisting van de transactie uitgevoerd met een 
BC/MC debetkaart dient de kaarthouder zich richten tot de overheidsdienst aan wie de betaling gericht is.  
De FOD BOSA kan zich richten tot de dienstverlener in geval de oorzaak van de betwisting te wijten is aan een 
processing-probleem. 
Indien een overheidsdienst tijdens de uitvoering van dit contract een gebrek aan de door de dienstverlener 
geleverde dienst vaststelt, dat te wijten is aan de dienstverlener, dient hij de FOD BOSA te verwittigen die dan zelf 
de dienstverlener (Divisie Klantenrelaties) van dit gebrek zal informeren.  
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Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Verontrustend 
nieuws voor de begroting
IR 1 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Verontrustend nieuws voor de begroting

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
In Het Laatste Nieuws van 08 november lazen we dat de asbestvervuiling op de site van het nieuw 
politiekantoor opgeruimd werd tegen een meerprijs van 1,6 miljoen euro.

In datzelfde artikel lazen we dat de verkoper niet mee hoeft te betalen voor de bestaande vervuiling.

Maar waar komt het geld dan wel vandaan? Vooral de zin ‘De politiezone Vlas financiert die extra kost 
met een bijkomende lening.’ roept vragen bij ons op.  Wat verder in het artikel volgt dan de zin dat 
die lening ‘gefinancierd wordt dankzij een overschot op de personeels- en werkingskost en door een 
stijging van de federale en gemeentelijke toelage.’

Over deze meeruitgave maken we ons opnieuw zorgen. Het nieuwe gebouw kost ondertussen 36,6 
mio euro.

1. Wat betekent de verhoging van de gemeentelijke toelage?
2. Hoe komt het dat er overschotten zijn op personeelskost? En hoeveel bedraagt die?

Dank voor uw antwoord.

IR 2 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Over reuzen en 
centen
IR 2 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Over reuzen en centen

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Sinds het einde van de 14de eeuw zijn er in Vlaanderen grote poppen of reuzen, die uitdrukking 
gaven en geven aan de identiteit van een gemeenschap.

Reuzen zijn grote constructies die letterlijk en figuurlijk door mensen gedragen worden.

Immaterieel, roerend erfgoed dus.

Tot een tijd geleden werden ze regelmatig van onder het stof gehaald om stoeten en processies te 
begeleiden. En sinds kort kent dit gegeven een revival. Grote robotachtige poppen, ijzeren 
constructies of leuke grote poppen nemen op feestelijke momenten of herdenkingen opnieuw de 
straat in.

Reuzenverenigingen zijn opnieuw in. Het blijkt zelfs in Kortrijk, met de Bissegemse Reuzengilde. 
Vorige zomer vierden we daar de geboorte van het menselijk monument de Reus Bertrand van 
Bissegem.

Nu blijkt er budget ter beschikking om tegen volgend jaar reuzen te maken voor de stad.
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Als we dus ons erfgoed eren dan gaan we voor stadsreuzen die symbool staan voor de stad die ze 
verpersoonlijken.

Vandaar mijn vraag;

1. Hoe hoog is het voorziene budget?
2. Wie zal de reus maken?
3. Wie wordt de reus? Waarvoor zal zij of hij symbool staan?

Dank voor uw antwoord.


