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Vraag nr. 7 van Francis Rodenbach van 28 december 2014 
 

Waarom heeft de stad geen ambitie om ‘Fietsstad 2015’ te worden? 
 

In juni 2015 zal de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken weer een aantal 

Vlaamse steden en gemeenten die uitblinken door hun goed fietsbeleid in de bloemetjes 
zetten. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde zocht steden en gemeenten met mooie 

fietsprojecten en een sterk, integraal fietsbeleid. De VSV wil inspanningen van de 
voorbije jaren en toekomstplannen die nog uitgevoerd moeten worden, belonen. 

Bij navraag blijkt dat Kortrijk niet meedingt naar de felbegeerde titel van „Fietsstad 2015‟. 

Er werd geen kandidatuur ingediend? Alle genomineerden krijgen trouwens een 
gratis terreinonderzoek waarbij hun fietsbeleid meer in detail zou bekeken worden, acht 

de stad dit niet nodig? Bovendien mist Kortrijk de kans op een subsidie van € 50.000! 
Nochtans lezen we in het Plan „Nieuw‟ Kortrijk: 

Plan Nieuw Kortrijk - Iedereen in beweging 
Fietsen is de beste manier om je door de stad te verplaatsen en Kortrijk heeft alles om 

de fietsstad van morgen te worden. De Stadscoalitie wil een volwaardig fietsbeleid 

ontwikkelen en het fietsgebruik actief promoten. We gaan voor de aanleg van extra vrij 
liggende fietspaden op stedelijk grondgebied, die aansluiten op een veilig netwerk van 

fietspaden op gewone wegen. We onderzoeken waar we fietsstraten kunnen invoeren, 
straten waar de fietser de hoofdgebruiker is en niet de auto. De stad biedt 

fietsaccommodatie aan: er komt een systeem van deel- en leenfietsen, in straten met 

rijwoningen zoeken we naar goede oplossingen om fietsen te stallen. We stimuleren het 
gebruik van elektrische fietsen door het uitreiken van een premie bij de aanschaf van 

zo‟n fiets bij Kortrijkse winkeliers. We geven ruimte aan de zwakke weggebruiker en 
organiseren jaarlijks een autoloze zondag. 

 
Waarom stelde de stad Kortrijk zich geen kandidaat? Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, 

Gent, Mechelen en Sint-Niklaas deden dit bijvoorbeeld wel. Werd deze ambitie 

opgeborgen? 
 
Antwoord  
 

De stad Kortrijk stelde zich vorige legislatuur kandidaat voor fietsstad 2012. Zie hiervoor: 

http://www.vsv.be/mobiliteit-verkeersveiligheid/fietsgemeentefietsstad-2012 
 

Ons fietsbeleid werd daarop grondig geïnventariseerd. Uit de 71 destijds ingediende kandidaturen 
werd Kortrijk genomineerd. Slechts 6 steden boven de 50.000 inwoners kregen deze nominatie; 

Antwerpen werd fietsstad 2012. De stad Antwerpen scoorde heel sterk op vlak van verkeersveiligheid, 

infrastructurele realisaties en niet in het minste met de introductie van het leenfietsensysteem Velo. 
Kortrijk werd destijds o.a. geroemd voor haar sterke langetermijnvisie, haar aanpassingen aan het 

openbaar domein in de binnenstad en haar cijfermatige onderbouw. Maar het moet en kan beter. 
 

http://www.vsv.be/mobiliteit-verkeersveiligheid/fietsgemeentefietsstad-2012


Voor de wedstrijd fietsstad 2015 beslisten we echter om ons niet kandidaat te stellen, en dat wel om 
een aantal redenen. 

 

Sinds de start van deze legislatuur kreeg het Kortrijks fietsbeleid nochtans een aantal sterke impulsen, 
met een sterke aanzet naar een integrale beleidsvisie: Realisatie, in samenwerking met onze partners,  

van 17,5 km extra fietsinfrastructuur in 2013 en 2014 en een begroting die duidelijk de realisatie van 
andere fietsprojecten vooropstelt; een boost in het fietsparkeerbeleid, weesfietsenbeleid en een grote 

ommezwaai in de financiering en uitvoering ervan door Parko i.s.m. Mobiel vzw Fietsimago en 

sensibiliseren; via Kortrijk gaat voor 2 wielen (hét Vlaamse voorbeeldproject van 2014) en 2 
succesvolle autoloze zondagen. Dit is echter een aanzet, waarop verder moet geborduurd worden.  

 
Kortrijk wil echter niet pretenderen hierdoor al effectief een fietsstad te zijn, het heeft de ambitie om 

er één te worden. 
Door de komende jaren verder te bouwen op al deze aspecten én in te zetten op een integrale 

fietsbeleidsvisie hopen we daadwerkelijk een fietsstad te worden: 

Zowel in de fietspadendossiers, als andere grootschalige investeringen (Stationsomgeving, Kortrijk 
Weide, Verlaagde Leieboorden) zal de fiets een prominente plaats krijgen. Belangrijke keuzes op 

mobiliteitsvlak (bv verkeerscirculatie, parkeerbeleid) zullen dit ondersteunen. 
Via een continue opvolging van fietsknelpunten en jaarlijkse onderhouds- en markeringsdossiers willen 

we ons bestaand netwerk op een kwalitatieve manier versterken. Via fietsbewegwijzering, het 

oplossen van missing links en herinrichten van kruispunten moeten/willen we onze fietsroutes veiliger 
en aantrekkelijker maken.  

Op vlak van fietsparkeerbeleid is een sterke structuur op poten gezet met Parko als beheerder en 
investeerder. Er is de ambitie om de komende jaren sterk te investeren in fietsparkeerinfrastructuur, 

waaronder beveiligde fietsenstallingen.  
De stad Kortrijk wil bovendien haar inwoners en bezoekers stimuleren om te fietsen. Dit via 

sensibiliserende acties, de autoloze zondag en het extra in de verf zetten van onze realisaties.  

 
Tegen 2018 zal Kortrijk terecht kunnen meedingen naar het felbegeerde label van fietsstad.  

 
 

Vraag nr. 8 van  Mattias Vandemaele van 03 februari 2015 
 
Vennootschapsbelasting op intercommunales 

 
De Federale overheid besliste om vennootschapsbelasting te heffen op intercommunales. Die 

beslissing heeft verregaande gevolgen voor de werking van die intercommunales, ook die waar 

Kortrijk deel van uitmaakt. 
 

1. Op welke intercommunales waar Kortrijk deel van uitmaakt heeft deze beslissing betrekking? 

2. Wat zijn de financiële gevolgen voor die intercommunales? 

3. Wat zijn eventuele gevolgen voor de stad Kortrijk? 

Antwoord  
 

1. Op welke intercommunales waar Kortrijk deel van uitmaakt heeft deze beslissing 

betrekking? 

Door de programmawet van 19 december 2014 vervalt het art 180, 1° WIB 92, dat de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden automatisch aan de rechtspersonenbelasting 

(RPB) onderwierp.  Bijgevolg heeft deze wetsaanpassing betrekking op alle intercommunales 

waar Kortrijk deel van uitmaakt. 

 

2. Wat zijn de financiële gevolgen voor die intercommunales? 

Het is niet omdat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet meer automatisch aan 

de RPB onderworpen worden, dat ze allemaal aan de vennootschapsbelasting onderworpen 

worden.  Er is alleen een vermoeden van onderwerping aan de vennootschapsbelasting.  De 

toetsing dient voor elk intergemeentelijk samenwerkingsverband apart te gebeuren. 



Om aan de vennootschapsbelasting onderworpen te zijn, moet een vennootschap die 

regelmatig is opgericht en die rechtspersoonlijkheid bezit, bovendien een onderneming 

exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. 

Voor elk intergemeentelijk samenwerkingsverband dient bijgevolg een aantal toetsingen te 

gebeuren :  

1) is het intergemeentelijk samenwerkingsverband een handelsvennootschap? 

2) wordt door dat intergemeentelijk samenwerkingsverband een onderneming geëxploiteerd? 

3) zijn er verrichtingen van winstgevende aard? 

4) kan er een diskwalificatie zijn van de winst (éénmalig, gevolg van normaal beheer, slechts 

bijkomstig ….)? 

Pas nadat het intergemeentelijk samenwerkingsverband aan deze toetsingen onderworpen 

werd, weten we of het onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de RPB. 

Onder de RPB wordt men in principe niet belast op de inkomsten uit de activiteiten.  Voor 

bepaalde inkomsten en ontvangsten die voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

toch belastbaar zijn, gelden speciale tarieven.  Die zijn afhankelijk van het type inkomsten of 

ontvangsten.  Wat het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerende goederen en 

inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen betreft, is de belasting gelijk 

aan de onroerende en roerende voorheffing.  

Onder het stelsel van de vennootschapsbelasting, wordt er belast op het totale bedrag van de 

winst.  Hierbij dient bovendien rekening gehouden te worden met de verworpen uitgaven, 

zoals o.a. milieuheffingen.  Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt in principe 

33% (te verhogen met aanvullende crisisbijdrage). 

3. Wat zijn de eventuele gevolgen voor de stad? 

De gevolgen voor de stad zijn moeilijk in te schatten, als we nog niet weten welke 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vennootschapsbelasting vallen.  Maar 

als we er rekening mee houden dat dividenduitkering één van de criteria is om de 

winstgevende aard van de verrichtingen aan te duiden, is de kans groot dat 

dividenduitkeringen zullen wegvallen.  Voor die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

die aan de vennootschapsbelasting onderworpen worden zullen de uit te keren dividenden 

zeker dalen.   

Er zijn echter reeds verschillende initiatieven met valabele argumenten om die wetswijziging 

aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.  Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat deze 

wetswijziging nog vernietigd wordt. 

 

 
 

Vraag nr. 9 van Carol Leleu van 03 februari 2015 
 
Octopuspalen aan schoolomgevingen 

 
Het naderen van een school moet duidelijk zijn voor iedereen, om zo een veilige omgeving te creëren! 

In de meeste gemeenten wordt gebruik gemaakt van octopuspalen. Deze zijn kleurrijk, groot en 

duidelijk. 
In Kortrijk staan geen octopuspalen aan schoolomgevingen, nochtans raden sommige directeurs deze 

sterk aan. 
 

 
 



Daarom deze vraag: 
1) Wil de stad, in onderling overleg met de scholen, octopuspalen aankopen en neerzetten aan 

de school (waar mogelijk)? 

Antwoord 
 
Als antwoord op uw vraag bezorgen wij u de collegebeslissing van 17 oktober 2006. Daarin wordt 

uitgebreid gemotiveerd waarom het octopus-charter in Kortrijk werd/wordt geweerd. 
 

STAD KORTRIJK 

UITTREKSEL uit het boek der Beraadslagingen 
van het College van Burgemeester en Schepenen 

der stad Kortrijk. 
--------------------------------------------------------------------- 

Zitting van 17 oktober 2006 

---------------------------------------------- 
Aanwezig: S. De Clerck, Burgemeester-Voorzitter,  
F. Destoop, S. Bral, P. De Coene, L. Lybeer, H. Demedts, J. de Bethune, G. Leleu, A. Cnudde, 

Schepenen,  
G. Hillaert,  Stadssecretaris   

A. Vos,  Adjunct-Stadssecretaris . 
Verontschuldigd:  

 

 
7.1.- Principiële beslissing tot niet-ondertekening Octopus-charter 

 
Het college,  

 
Gelet op de nota van de Directie Mobiliteit en Infrastructuur d.d. 29 september 2006 betreffende 

principiële beslissing tot niet-ondertekening van het Octopus-charter; 
Overwegende dat het nieuwe Octopusplan gemeenten, scholen, ouders en kinderen de mogelijkheid 

geeft om zelf werk te maken van veiliger schoolroutes en dat zij daarbij worden  gesteund door de 
Voetgangersbeweging; 

Overwegende dat het plan te werk gaat in 8 stappen maar dat het werk van de scholen zelf moet 
komen met voorziene begeleiding vanuit de Voetgangersbeweging; 

Overwegende dat door het ondertekenen van het Octopus-Charter de deelnemende scholen zich ertoe 

verbinden om de afgesproken doelstellingen te realiseren; 
Overwegende dat wij onlangs werden benaderd om het Octopus-charter te ondertekenen; 

Overwegende dat er al drie scholen hebben ingetekend; 
Overwegende dat het onze traditie is om, sedert de ondertekening van de schoolovereenkomst, te 

proberen aan alle scholen hetzelfde aan te bieden en dat wij daarom contact opnamen met de 

Voetgangersbeweging die deze actie draagt. Via hen hoopten wij meer over dit initiatief te kunnen 
vernemen; 

Overwegende dat na overleg met de Voetgangersbeweging en het doornemen van de tekst van het 
charter wij wat reserves hadden bij het ondertekenen van het Charter. Wij gingen dan ook nog eens 

bij de steden Brugge en Gent te rade om te horen waarom zij het charter niet wensen te 

ondertekenen; 
Overwegende dat wij de doelstelling en het ideeëngoed van deze campagne “veilige 

schoolomgevingen” uiteraard ondersteunen en dat dat ook de reden is waarom wij sedert 2002 de 
schoolovereenkomst ondertekenen; 

Overwegende dat wij deze vorm van samenwerking in de toekomst ook verder wensen te zetten en 
nog extra wensen uit te bouwen. 

Overwegende dat de bestaande initiatieven naar educatie, sensibilisering en ondersteuning alvast 

alvast gecontinueerd worden; 
Overwegende dat wij momenteel aan het onderzoeken zijn welke nieuwe initiatieven wij kunnen 

opstarten zoals verkeerseducatieve routes, mobiliteits(onderzoeks)projecten met leerlingen uit het 
secundair, schoolbereikbaarheidsplannen, vaste “herkenningspunten” voor alle Kortrijkse scholen,… 



Overwegende dat de directie Mobiliteit en Infrastructuur en de steden Gent en Antwerpen voldoende 
argumenten contra hebben ter ondertekening van het charter; 

Overwegende dat het charter enkel bestemd is voor de basisscholen: 

- Secundaire scholen worden automatisch uitgesloten van de werking op deze manier bv. het plaatsen 
van octopuspalen kan dan niet aan alle Kortrijkse scholen, enkel aan onze basisscholen 

- De verplaatsingsgegevens van de secundaire scholen worden bijvoorbeeld niet meegerekend in het 
bepalen van knelpunten. 

Overwegende dat wij bij het ondertekenen van het charter het beeld van de octopus als uniek en 

uniform symbool erkennen erkennen maar dat wij echter reeds ons “hart voor zone 30” hebben dat 
wij verder wensen te gebruiken als herkenning voor zones 30. Deze zouden dan volgens het charter 

niet compatibel zijn; 
Overwegende dat de Octopuspalen duur (± €2.000/paal) zijn;  

Overwegende dat het de bedoeling is er 2 aan iedere school (+ de Voetgangersbeweging krijgt een % 
op iedere verkochte paal) te geven; 

Overwegende dat het design van de palen niet past binnen de normen die wij ons als stad stellen 

naar ruimtelijke invulling en designstad en dat wij reeds een tijdje de intentie hebben om aan alle 
Kortrijkse schoolomgevingen een “herkenningspunt” te plaatsen. Hoe dit moet uitgewerkt worden 

wilden wij bespreken met de designmeesters van onze stad; 
Overwegende dat het charter aan de scholen vraagt om veel van de zaken die ze reeds in het kader 

van de schoolovereenkomst gedaan hebben te herhalen; 

Overwegende dat een van de troeven die door de Voetgangersbeweging wordt uitgespeeld de 
mogelijkheid van de scholen is om de herkomst van hun leerlingen op kaart te zetten. Dit telt niet bij 

ons, de scholen krijgen via onze eigen GIS-toepassingen nu reeds die mogelijkheid aangeboden; 
Overwegende dat in het project de scholen die alle stappen hebben doorlopen worden “beloond” met 

een heus pakket aan infrastructurele maatregelen maar dat het echter wel de steden zijn die ze 
moeten realiseren en waarmaken. Wanneer een gemeente of stad het charter ondertekent, belooft die 

stad of gemeente “garant te staan voor de implementatie” van het maatregelenpakket. Dit betekent 

ook dat al onze middelen de komende jaren enkel naar basisschoolomgevingen zouden gaan; 
Overwegende dat In het kader van de studieopdracht rond schoolomgevingen, uitgevoerd door 

Langzaam Verkeer, een prioriteitennota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 28 september 2004. Dit geeft duidelijkheid naar de scholen toe. Instappen in 

het Octopus-charter zal volgens ons bij de scholen tot verwarring leiden; 

Overwegende dat de Voetgangersbeweging ondersteuning belooft, maar als we het charter erop 
nalezen, merken we dat er ook heel wat actieve participatie, zelfs coördinatie, gevraagd wordt door de 

stad bv. deelnemen aan alle overlegvergaderingen van de scholen. Stel dat we dit toch ondertekenen 
betekent dit concreet vergaderingen bijwonen van maximaal 36 scholen goed voor 44 

schoolomgevingen; 

Overwegende dat het een initiatief is dat gecoördineerd wordt door de Voetgangersbeweging en dat 
wij dan ook vrezen dat het pakket aan maatregelen dat ze naar voor gaan schuiven enkel de 

voetgangers zal belichten en te weinig rekening zal houden met de overige verkeersdeelnemers. 
Overwegende dat de steden Brugge en Gent formeel zijn en het charter NIET ondertekenen; 

Overwegende dat Gent bij wijze van proef een 5-tal octopuspalen geplaatst heeft en hun evaluatie 
negatief is. Zij zeggen dat de autobestuurders hun gedrag niet aanpassen. Zij hadden budget voorzien 

om er nog 90 extra aan te schaffen, dat geld gaan ze nu investeren in bijkomende 

snelheidsinformatieborden omdat deze naar hun mening wel effect hebben op de snelheid van de 
weggebruikers. Ondanks het feit dat het hier om een louter repressieve maatregel gaat; 

Overwegende dat Brugge de octopuspaal aan iedere basisschool in Brugge geplaatst heeft nog voor 
er sprake was van een charter. Over de palen zijn zij dan weer relatief tevreden en dat zal volgens 

hen voor een stuk te maken hebben met de hoeveelheid palen die geplaatst werden. Om wel blijvend 

effect te hebben, moeten zij echter voortdurend nieuwe affiches met wisselende boodschappen aan 
de palen voorzien. Op deze manier proberen ze de aandacht te blijven trekken; 

Overwegende dat Brugge en Gent het charter niet willen ondertekenen omdat ook zij vinden dat 
steden zich tot iets verbinden dat ze niet gaan kunnen waarmaken. Beide steden werken ook zelf 

schoolvervoerplannen uit met hun scholen, dus hebben ze ook hier de Voetgangersbeweging niet bij 
nodig; 

 

Na beraadslaging; 
 

 



BESLIST: 
Principieel akkoord te gaan om het Octopus-charter niet te ondertekenen. 

 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 
Namens het College : 

De Stadssecretaris, Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) G. Hillaert (get.) S. De Clerck 

 

Voor eensluidend afschrift : 
Afgeleverd te Kortrijk, 9 maart 2015 

 De Gemachtigde Ambtenaar, 
  

 
 

Vraag nr. 10 van Mattias Vandemaele van 03 februari 2015 
 
Gevolgen besparingen DKO 

 
De Vlaamse regering besliste om fors te besparen op het DKO. Wat zijn de gevolgen van deze 

besparingen voor: 

 
- het conservatorium 

- de academie 

Graag een overzicht van de Kortrijkse/Vlaamse financiële ondersteuning (2015) en ook een projectie 

na de besparingen. 
Indien er een noemenswaardig verschil zou zitten op de cijfers uit 2015 en 2014, dan graag ook die 

laatste. 
 

Hoe zal de stad het wegvallen van een deel van de Vlaamse centen opvangen? 
 

 

Antwoord 
 

Op uw vraag aangaande de besparingen binnen het DKO kunnen wij momenteel maar een zeer 
beperkt antwoord formuleren. 

Na het bijwonen van onder andere de algemene vergadering Codibel (is het overkoepelend orgaan 

voor de directeuren beeld) die ons nauwgezet op de hoogte houdt van de verdere ontwikkelingen 
binnen het DKO en ons geïnformeerd te hebben bij het OVSG kunnen wij u enkel melden dat 

momenteel enkel de verhoging van het inschrijvingsgeld een vaststaand feit is. 
Deze verhoging zal zich vooral voordoen bij de volwassenen en zal dan ook vooral voelbaar zijn in het 

domein beeld, gezien zich daar ook de meeste volwassenen situeren. Het inschrijvingsgeld wordt voor 
volwassenen met ongeveer 100 euro verhoogd. 

Gezien de bruuske verhoging zal dit mogelijks voelbaar zijn bij de inschrijvingen van komend 

schooljaar.  We kunnen er ook bij vermelden dat er meerdere categorieën zijn die tevens kunnen 
genieten van een verminderd tarief en voor wie de verhoging dan ook minder drastisch zal zijn.  Stel 

dat er zich een eventuele daling in de inschrijvingen voordoet zal dit als gevolg hebben dat na de 
definitieve telling in februari 2016 we helaas  een lager urenpakket leerkrachten kunnen 

genereren.  Dit urenpakket  wordt echter gefinancierd door het Vlaams ministerie en zal dus geen 

impact hebben op de inrichtende macht. 
Inschrijvingsgelden is één factor of studenten zich al dan niet inschrijven, maar meerdere factoren 

spelen een rol.   
Verder zijn er wat besparingen betreft heel wat al dan niet gegronde geruchten, maar geen enkele 

daarvan is momenteel een vaststaand feit en allen worden nog onderzocht en afgetoetst met de 

verschillende vakorganisaties. 
Het lijkt ons dan ook voorbarig nu reeds vele scenario‟s de lucht in te schieten vooraleer we 

definitieve berichten ontvangen van het ministerie. 
 


