
Klacht tegen eigen Frans taalgebruik op 

gemeenteraad 

KRAAINEM - Om de beslissingen van de voorbije 

gemeenteraad ongedaan te laten maken, heeft de oppositie klacht ingediend tegen zichzelf. 

De Nederlandstalige fractie van de Kraainemse gemeenteraad dient meer specifiek klacht 

tegen haar eigen Frans taalgebruik. Op de gemeenteraad van 22 december spraken drie 

gemeenteraadsleden van de Open-fractie Frans. Dat deden ze uit onvrede met de 

belastingsverhoging die het college wilde doorvoeren. Door Frans te spreken en Franstalige 

amendementen in te dienen wilden ze ervoor zorgen dat de provinciegouverneur niet anders 

kan dan de gemeenteraadsbesluiten te vernietigen. 

 

Amendementen 
 

Fractieleider Luk Van Biesen (Open) legt uit: ‘We hebben tijdens de bewuste gemeenteraad 

sommige amendementen in het Frans neergelegd en ook in die taal toegelicht. Door het in het 

Frans uit te leggen hoopten we dat de Franstalige meerderheid eindelijk zou begrijpen wat ze 

de inwoners van Kraainem aandoet. Door de aanslagvoeten op personenbelasting en 

onroerende voorheffing respectievelijk op te trekken van 5 tot 7,5 procent en van 850 naar 

950 moet elke Kraainemnaar jaarlijks gemiddeld 400 euro belastingen meer betalen, terwijl 

daar geen enkele reden toe is.' 

 

Waarnemend burgemeester Arnold d'Oreye de Lantremagne (Union) vindt de 

belastingverhoging nodig om de reserves aan te vullen en de stijgende uitgaven op te vangen. 

Vroeger had Kraainem een reserve van negen miljoen euro, vandaag blijft daar nog drie 

miljoen van over. 

 

‘Klacht neerleggen tegen het feit dat wijzelf Frans hebben gepraat, is inderdaad gek', gaat Van 

Biesen verder.  

 

Gestemd 
 

‘Het is echter het ultieme middel om de gouverneur de beslissing over de belastingverhoging 

te laten schorsen. Dan kunnen we er eind januari in de gemeenteraad nog eens over praten. 

Bovendien hebben de waarnemende burgemeester en zijn Franstalige meerderheid ook niet 

verhinderd dat we Frans spraken en is er gestemd over onze Franstalige amendementen. Dat 

kan uiteraard niet. De gouverneur heeft inmiddels alle documenten van de desbetreffende 

gemeenteraad opgevraagd', besluit Van Biesen.  

 

 
 

 


