
Gemeente gaat 2010 in zonder begroting 

Ernstige fouten doen begroting 2010 sneuvelen tijdens de 

gemeenteraad  

Kraainem - De UNION-meerderheid moest bij aanvang van de gemeenteraad voorlopige 

twaalfden laten stemmen voor 2010 en hun begroting terug intrekken. De reden was duidelijk 

: de ingediende begroting toonde heel wat vergissingen. Tijdens de financiële 

beleidscommissie had Open-raadslid Eugène Depauw enkele ongerijmdheden gevonden in de 

begroting. Zo waren diverse leningen dubbel geteld, waren er optelfouten in het geheel en 

werden intrestlasten dubbel ingeschreven. Goed voor een overschatting van de uitgaven met 

meer dan 850.000 euro per jaar. Alleen deze fouten geven al aan dat de drastische 

belastingverhoging van 50 % in de personenbelasting niet nodig is. Toch vroeg de UNION-

meerderheid om de belastingen wel te stemmen, wat dan ook gebeurde. Hierdoor zullen de 

Kraainemse gezinnen gemiddeld meer dan 400 euro meer belastingen moeten betalen, aldus 

OPEN. 

De FDF-dd burgemeester stelde dat zijn personeel een “bende onbekwamen" was en dat hem 

niets in de schoenen kan geschoven worden, want hij is maar schepen van financiën. 

Maar hiermee was de foutenlast nog niet ten einde : zo diende ook een nieuw 

belastingreglement op het verspreiden van ongeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 

producten ingetrokken. De UNION-meerderheid stelde voor om 0,2 euro per bedeeld 

exemplaar te heffen. Bij het doornemen van het reglement zou het toepassingsgebied zeer 

breed zijn. Tijdschriften zoals De Lijsterbes, Passe-partout, Vlan maar ook het Union-blaadje 

'Carrefour', alsook de wekelijkse publiciteit van de grote winkelketens zouden vallen onder 

deze nieuwe belasting. Ook het eigen gemeentelijk informatieblad, de informatie van de 

politiezone WOKRA zouden niet gespaard blijven. 

 

Aangezien Kraainem een goede 5500 brievenbussen kent , zou dit 1100 euro per bedeling 

kosten. In de ontwerpbegroting stond de opbrengst van de belasting op 5000 euro, dus geen 

vijf bedelingen per jaar. 

  

Luk Van Biesen: "in zijn blinde zoektocht naar meer inkomsten stapelt de dienstdoende 

burgemeester de ene flater na de andere op". De dienstdoende burgemeester kon alleen ingaan 

op het verzoek van Open om het belastingreglement definitief af te voeren. 

 

Ook het nieuwe belastingreglement op tweede verblijven ging voor de bijl. De UNION-

meerderheid stelde voor om 1000 euro te heffen op tweede verblijven. 

In principe heeft de Open-fractie geen bezwaar om mee te zoeken naar inkomsten van hen die 

hier verblijven maar geen belasting betalen, zoals heel wat Europeanen. Reeds in het verleden 

werd voorgesteld om via het Gemeentefonds een verdeelsleutel te maken die rekening kan 

houden met al diegene die niet bijdragen tot de gemeentefiscaliteit. Maar het ingediende 

voorstel ging hier ook aan voorbij. Via een blinde taxatie van tweede verblijven kwam het 

voorstel in tegenspraak met internationale verdragen. Diverse personeelsleden van 

ambassades, Nato en internationale instellingen zijn verplicht hun domicilie ergens anders te 

 



stellen dan waar ze wonen. Zij mogen niet getroffen worden door zulk een gemeentelijk 

reglement. 

De dienstdoende burgemeester kon alleen maar knikken en het reglement door te verwijzen 

naar een volgende gemeenteraad. Pittig detail: deze maatregel werd ingeschreven in de 

ontwerpbegroting voor 5000 euro. Met andere woorden voor 5 tweede verblijvers... 
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