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Stedelijk reglement ter versterking van de 

economische bedrijvigheid in de kernen 

van de stad Kortrijk 
Goedgekeurd Gemeenteraad stad Kortrijk 8 mei 2017 (2017_GR_00122). 

Gewijzigd Gemeenteraad stad Kortrijk 4 december 2017 (2017_GR_00295) – art. 24, 8ste lid  

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. 
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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. 

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.1 

 

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. 

  

                                                           
1 Toegevoegd Gemeenteraadsbesluit 4 december 2017, punt 16 (2017_GR_00295) 
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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 

 


