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718.000 euro tegen 
kinderarmoede
HASSELT - Minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten 
(sp.a)  trekt 4,5 miljoen euro uit om de armoede aan te 
pakken bij kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dit geld wordt ver-
deeld via de gemeenten. In Limburg zijn er 14 gemeenten 
die voldoen aan de criteria. Ze krijgen samen 718.000 euro. 
Het gaat om steun die voortaan elk jaar terugkeert. 

“Dit is schrikken”, zei Peeters, die het sporenonderzoek op de voet volgde. “Er is een aan-
zienlijke hoeveelheid juwelen gestolen en heel wat schade aangericht.  Foto’s HBvL

“Kinderarmoede aanpakken staat 
hoog op mijn politieke agenda”, 
zegt minister Lieten. “We hebben 
een Vlaams actieprogramma kin-
derarmoede ontwikkeld waarbij 
elke minister heeft bekeken wat die 
in zijn beleidsdomein kan doen. 
Maar naast de Vlaamse initiatieven 
is er ook nood aan lokale projecten. 
Daar krijgen de gemeenten nu geld 
voor dat ze naar eigen goeddunken 

14 GEMEENTEN KRIJGEN JAARLIJKS 
VLAAMS GELD VOOR EIGEN INITIATIEVEN

Ook giften aan hogescholen worden fiscaal aftrekbaar

Vandaag mogen universiteiten !s-
cale attesten uitreiken voor giften 
en schenkingen, maar hogescholen 
niet. “Deze ongelijke behandeling 
is volledig achterhaald, temeer 
omdat zowel universiteiten als ho-
gescholen decretaal verplicht zijn 
om wetenschappelijk onderzoek te 
verrichten. Het is dus logisch dat 
alle hogere onderwijsinstellingen 
gelijke toegang krijgen tot !nan-
cieringsbronnen”, zegt Dewael.

Om !scaal aftrekbaar te zijn moet 
een gift of schenking minimum 
40 euro bedragen. Het maximum 
aftrekbare bedrag is 376.000 euro. 
Dat bedrag mag ook niet meer zijn 
dan 10 procent van het totale netto 
belastbaar inkomen. Bij vennoot-
schappen is dat 500.000 euro en 
maximum 5 procent van het totaal 
belastbare inkomen. De belasting-
vermindering bedraagt 45 procent 
van de gedane giften. Iemand 

HASSELT - Net als bij universiteiten het geval is, moeten giften en 
schenkingen aan hogescholen ook fiscaal aftrekbaar worden. De libe-
rale Kamerleden Patrick Dewael en Luc van Biesen hebben daarvoor, 
met steun van enkele coalitiepartners, een wetsvoorstel ingediend. De 
hogescholenkoepel Vlhora ondersteunt hun wetsvoorstel.

met een totaal netto-inkomen van 
10.000 euro die een gift doet van 
1.000 euro aan een hogeschool, zal 
daardoor dus een belastingvermin-
dering van 450 euro genieten. Op 
die manier ontving het fonds van 
de KU Leuven vorig jaar maar 
liefst 20 miljoen euro aan giften.

“Alle beetjes helpen”
Volgens de Open Vld’ers kunnen 
giften een voorname inkomsten-
bron voor de hogescholen zijn op 
een moment dat de overheid over 
weinig budgettaire ruimte beschikt. 
“De hogescholen trokken onlangs 
zelf nog aan de alarmbel omdat 
hun economische en technologi-

sche opleidingen te weinig worden 
ondersteund. Giften en schenkin-
gen uit de privé kunnen dus een 
welgekomen aanvulling zijn”, 
zegt Dewael. “Daarnaast zal dit 
wetsvoorstel het wetenschappelijk 
onderzoek aan de hogescholen sti-
muleren, wat de innovatie en dus 
ons economisch weefsel ten goede 
zal komen.”
“Ik kan dit wetsvoorstel alleen 
maar toejuichen”, reageert PXL-
directeur Ben Lambrechts. “Elke 
euro die we via een gift ontvangen, 
is een goed geïnvesteerde euro. 
Hogescholenprojecten typeren 
zich als no-nonsense, laagdrem-
pelig en geven oplossingen voor 

echte problemen van de mensen 
en samenleving. Voorbeelden zijn 
projecten waarbij we praktische 
oplossingen geven aan woningen 
van mensen die ouder worden, 
nieuwe technologieën ontwikke-
len in de thuiszorg, werken aan de 
reïntegratie naar de arbeidsmarkt 
van vrouwen die genezen zijn van 
borstkanker, werken aan innova-
tie binnen kmo’s, het stimuleren 
van ondernemerschap, enz. Door 
deze vele projecten nemen we onze 
maatschappelijk taak ter harte en 
professionaliseren we tegelijk onze 
docenten en studenten.”
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kunnen besteden.”
“We hebben op basis van een aantal 
criteria 70 gemeenten geselecteerd 
waar de nood het hoogst is. In Lim-
burg gaat het om 14 gemeenten. Bij 
de selectiecriteria hebben we ons 
toegespitst op  het aantal kinderen 
tussen 0 en 3 jaar dat het risico loopt 
om in armoede op te groeien. We 
houden daarvoor rekening met 
onder meer inkomen, onderwijsni-

veau en werk van de ouders. Ook 
het feit of er in de gemeente veel 
eenoudergezinnen wonen, speelt 
mee, net als de kansarmoede-index 
van Kind en Gezin, het aantal 
lee"oners en mensen met een niet-
Europese nationaliteit. We focussen 
op de leeftijd  tussen 0 en 3 jaar 
onder meer omdat zich dan al de 
intellectuele, emotionele en sociale 
vaardigheden ontwikkelen en je zo 
meer kans hebt om armoedespiraal 
te doorbreken. We krijgen ook de 
kans om de globale situatie van 
gezin aan te pakken.”

Gratis maaltijden
“Van de gemeente verwachten we 
dat  ze een lokaal netwerk voor kin-
derarmoede uitbouwen rond zowel 

werk, huisvesting, gezondheid, op-
voeding, onderwijs als vrije tijd. Zo 
kunnen we niet alleen de kinderen 
maar het hele gezin uit de armoede 
halen. We hebben de gemeenten nu 
een lijst bezorgd van allerlei moge-
lijke acties die al op verschillende 
plaatsen gebeuren: dat gaat van het 
ondersteunen van tienerouders via 
studenten vroedkunde, het toeken-
nen van geboorte- of gezinspremies, 
aandacht voor kinderen die leven 

in een gezin met veel schulden, 
gratis maaltijden, het promoten 
van gezonde voeding, huiswerk-
begeleiding tot taalstimulering. Ze 
kunnen zelf kiezen welke projecten 
ze uitwerken.”
In Limburg krijgt Hasselt met 
101.000 euro het meeste geld. Num-
mer twee is Genk met 89.000 euro.

Liliana CASAGRANDE

Inbrekers maken 
juwelen buit bij 
Kris Peeters
PUURS - Minister-president Kris Peeters heeft za-
terdagavond in zijn woning in Ruisbroek  inbrekers 
over de vloer gehad. Een groot raam aan de ach-
terzijde sneuvelde. Het alarm schrikte de inbrekers 
niet af.

De moderne villa van Peeters is zwaar beveiligd. 
Toch slaagden inbrekers erin binnen te geraken. Ze 
klommen langs de achterzijde op het terras op de 
eerste verdieping. Daar sloegen ze een groot raam 
aan diggelen. De sirene van de beveiligingsinstal-
latie loeide door de hele buurt, maar de inbrekers 
namen nog snel juwelen mee en konden ontkomen 
voor de politie en Peeters zelf ter plaatse waren. De 
speurders deden een uitgebreid sporenonderzoek. 
Volgens de politie is de hele woning doorzocht op 
een paar minuten tijd. “Amper een minuut nadat 
we de oproep van de alarmcentrale hadden gekre-
gen, waren onze mensen ter plaatse. Toch waren 
de inbrekers al gevlucht”, zegt Marc Vervoort van 
de lokale politie Klein-Brabant. 
 “Dit is schrikken”, reageert Peeters. “Ik was met 
mijn vrouw op restaurantbezoek in Willebroek 
toen ik een seintje kreeg op mijn smartphone dat 
de alarminstallatie in werking was getreden. We 
zijn onmiddellijk vertrokken en toen we thuis 
kwamen, stond de politie al voor de deur. Er is 
een aanzienlijke hoeveelheid juwelen gestolen en 
de inbrekers hebben wel wat schade aangericht.” 
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Heers

Leopoldsburg
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Maaseik
Tongeren

Bilzen
Houthalen-Helchteren

Heusden-Zolder
Sint-Truiden

Maasmechelen
Beringen

Genk
Hasselt

 

25.000,00
25.000,00

30.869,09
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101.910,91
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Bedrag van de subsidie (in euro)

TOTAAL: 718.083,59 euro
Infografiek HBvL
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