
Financieel schandaal in Kraainem  
 

KRAAINEM - 24-02-10 - Het financieel 
beleid in de gemeente Kraainem wordt al 
verschillende maanden op de korrel 
genomen door de Vlaamse oppositie. 
Tijdens de gemeenteraad van 23 februari 
kwam echter een nieuw schandaal aan het 
licht. De gemeente Kraainem sloot in de 
periode 2006-2009 diverse leningen af 
zonder dat er werken zijn voorzien. Het lijstje 
van opgenomen leningen zonder 
investeringen dikte aan tot 3,8 miljoen euro. 

Schoolvoorbeelden zijn: de eindfase van de werken aan de Koningin Astridlaan 
voor 641000 euro en de werken aan de Groenstraat voor 650000 euro. Voor deze 
openbare werken bestaan er zelfs noch geen plannen. De gemeente betaalt er wel 
jaarlijks intresten op, meer dan 136000 euro per jaar en dit nu reeds verschillende 
jaren.  
Daarenboven heeft de Franstalige meerderheid in de begroting nieuwe leningen 
ingeschreven voor 907000 euro in 2010 en 1002000 euro in 2011.  
 
"Dit tart elke verbeelding. Daarenboven stelde de schepen van financiën en 
dienstdoende burgemeester hiervan niet op de hoogte te zijn. Uit navraag blijkt dat 
de schepen reeds jaren geen kasnazichten uitvoert" stelde Luk Van Biesen. Luk 
Van Biesen verdeelde aan de gemeenteraad zwart op wit de financiële positie van 
de gemeente Kraainem. Daar kwam nog aan het licht dat de financiële reserve 
eind 2009 zelfs opliep tot 6,1 miljoen euro, daar waar de burgemeester zijn 
belastingsverhogingen verdedigde met een boni van 2,5 miljoen euro.  
 
De Franstalige meerderheid kon alleen maar instemmen met de vraag om met 
spoed de financiële commissie bijeen te roepen. Er staat de schepen nog moeilijke 
vergaderingen te wachten.  
 
"Het wordt nu voor iedereen duidelijk. De belastingverhogingen zijn onnodig en het 
financieel beleid in de gemeente is een ware schande. Wanneer zal de gouverneur 
van Vlaams Brabant zijn verantwoordelijkheid opnemen en een onderzoek 
instellen naar het financieel reilen en zeilen in Kraainem ? " aldus Luk Van Biesen.  

 


