
Belastingverhoging in Kraainem  
 

KRAAINEM - 19-12-09 - De meerderheid van Kraainem "union" zal dinsdag 
aanstaande op de komende gemeenteraad de gemeentebelastingen 
drastisch verhogen. Zowel de aanslag op de personenbelasting als de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen significant verhogen. Dit wil 
zeggen dat elk Kraainems gezin de volgende jaren 400 euro meer 
gemeentebelastingen jaarlijks zullen moeten ophoesten! Hiermee wil de Union 
meerderheid enkel hun reserves aanleggen want nee, er zullen geen nieuwe 
investeringen gebeuren. Tevens is er nog de perverse FDF motivatie om de 
belastingen op het niveau te willen brengen van de aangrenzende Brussels 
gemeenten. Dit louter in de hoop een draagvlak te creëren voor een aanhechting 
van Kraainem bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De huidige financiële toestand in Kraainem is nochtans niet dramatisch. De 
gemeente heeft nog steeds een reserve van meer dan 3 miljoen euro! 
Daarenboven beschikt de gemeente over diverse mogelijkheden om patrimonium 
te verkopen. De Hoeve van Deuren, de woningen op de Kapellelaan, 
bouwgronden aan het politiecommissariaat, de markt te Laag-Kraainem. Deze 
verkopen kunnen meer opbrengen dan de geplande blinde belastingverhoging. In 
schril contrast staat de beslissing van de gemeenteraad van november jl. om in te 
tekenen op aandelen van Iverlek voor een waarde van 532.976, 42?, dit op 
voorstel van dezelfde Union meerderheid. 
 
"Daarenboven heeft Kraainem reeds de hoogste taxatie qua waterverbruik van 
heel België! Dit werd onlangs bewezen in een enquête van Test-aankoop. In de 
laatste drie jaar werden de kosten voor gft-containers, vuilniszakken, afvalophaling 
alsook de opcentiemen al fors verhoogd. Het aanslagbiljet van de onroerende 
voorheffing die iedereen in Vlaanderen ontvangt, is uitsluitend verhoogd door de 
gemeentelijke opcentiemen, dus niet door Vlaanderen maar door de Union-
meerderheid", aldus Van Biesen. 
 
Het is dan ook hemeltergend te zien dat het Kraainemse gemeentebestuur zonder 
reden een hold-up pleegt op de portemonnee van de Kraainemse inwoners. Dit 
kunnen wij als oppositie echt niet laten gebeuren.  
 
"Ik had de burgers liever beter nieuws gebracht met deze vredevolle kerstperiode", 
aldus Van Biesen. 
 
Vandaar de oproep van Van Biesen: "inwoners, verhef uw stem, reageer hierop! 
Mail of bel de dienstdoende burgemeester op want dit mag echt niet doorgaan!"  

 


