
       
    
 
 

NOG MEER ZONDAGSOPENINGEN IN KORTRIJK? 
 

INFORMATIE VOOR PERSONEEL VAN 
K IN KORTRIJK & ZONE HANDELSDISTRICT 

 
Beste winkelmedewerk(st)er,  
 
Je las het in de krant of zag het op WTV.  
Stad Kortrijk is van plan om meer koopzondagen te organiseren.  
Burgemeester en schepencollege overwegen om een erkenning  
aan te vragen als toeristisch centrum . Deze erkenning laat toe dat   
winkels in Kortrijk tot 40 zondagen per jaar mogen openen.  
 
Een erkenning als toeristisch centrum heeft gevolgen voor  
alle winkelpersoneel, werkzaam in de toeristische zone(*), ongeacht  
of je dan werkt in een grote keten (onder paritair comité 311),  
of in een kleine winkel (onder paritair comité 201). 
 
WELK PLAN? VOOR WIE?  VANAF WANNEER? ONDER WELKE VOORWAARDEN?  
 
Je stelt je vast heel wat vragen bij dit plan! 

 Wordt Kortrijk effectief erkend als toeristisch centrum? 
 Wordt het dan 10, 12 of 40 zondagen per jaar werken? 
 Welke regels over verloning bestaan er momenteel voor uitzonderlijke 

zondagsopeningen? 
 Welke regels over verloning zullen gelden indien er 12 (of meer) zondagen 

gewerkt wordt? 
 
Je wilt vast ook wel je mening kwijt over hoe jij het zondagswerk ervaart: 

 Hoe (on)-tevreden je bent over de (extra) verloning  
 Hoe moeilijk of hoe leuk je het vindt om op zondag te werken  
 Hoe gemakkelijk & betaalbaar je op zondag kinderopvang vindt  

 
We verzamelen jullie bedenkingen en bekommernissen. Samen met jullie willen we 
die overbrengen aan de bestuurders van Stad Kortrijk, zodat jullie stem in dit plan 
gehoord wordt! Daarom nodigen we alle personeel van alle winkels, gelegen in het 
handelsdistrict uit op onze informatievergaderingen. 
 

DONDERDAG 17 OKTOBER OM 19.30 UUR OF VRIJDAG 18 OKTOBER OM 9U 
IN TEXTIELHUIS  RIJSELSESTRAAT 19 - KORTRIJK 

 
Ben je verhinderd en wil je toch je mening kwijt of vragen stellen? Mail of bel naar 
erika.lambert@acv-csc.be of lverhaeghe@bbtk-abvv.be 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Erika Lambert      Lindsey Verhaeghe 
SECRETARIS DISTRIBUTIE VOOR LBC-NVK   SECRETARIS DISTRIBUTIE VOOR BBTK 
056 23 55 67      056 26 82 43 
Pres. Kennedypark 16d - Kortrijk    Conservatoriumplein 9/2 - Kortrijk 

mailto:Erika.lambert@acv-csc.be
mailto:lverhaeghe@bbtk-abvv.be


(*) KAART - HANDELSDISTRICT   
[bron  www.shop-in-kortrijk.be] 

 

INFO-VERGADERINGEN 
DONDERDAG 17 OKTOBER OM 19.30 UUR OF VRIJDAG 18 OKTOBER OM 9U 

IN TEXTIELHUIS  RIJSELSESTRAAT 19 - KORTRIJK  

http://www.shop-in-kortrijk.be/

