
 Voorwoord

Namens de fractie wil ik elk van 
u een gezond, gelukkig, warm 
en vorst-vrij 2013 toewensen!

Wees gerust, dit woordje wordt 
door anderen dan Elio nagele-
zen, het heeft niet de bedoeling 
om meer dan de helft van de 
lezers te schofferen en ik pro-
beer ook geen hypocriete miljo-
nairsboodschap te brengen in de 
trant van “om in deze moeilijke 
periode de zwaksten onder ons 
niet te vergeten”.
A van S-C heeft véél geluk dat hij 
zich niet aan verkiezingen moet 
onderwerpen zoals wij, want dat 
zou wel eens een oplawaai van 
jewelste kunnen opleveren!

Enfin, op 14 oktober hebben we 
er zelf natuurlijk van langs ge-
kregen. Zes jaar geleden waren 
we nog de grote winnaar (van 
10 naar 15), nu kregen we een 
zwaar verlies te incasseren.  
’t Kan verkeren in de politiek! 

Aan onze inzet de voorbije zes 
jaar kan het niet gelegen heb-
ben, want we waren er veruit 
de actiefste fractie. Helaas heb-
ben de kiezers daar amper weet 
van, maar daar valt weinig aan 
te doen. De kaarten zijn gelegd 
en dankzij u, trouwe kiezer, zit-
ten we nog met 5 raadsleden op 
de 72.

De komende zes jaar zullen 
oudgedienden Willy Smout uit 
Diest, Nico Creces uit Aarschot, 
Daniël Fonteyne uit Galmaar-
den, ondergetekende uit Grim-
bergen en nieuwkomer Mireille 
Buyse uit Asse de radicale na-
tionalisten vertegenwoordigen.  

Graag wil ik hier ook onze uit-
tredende raadsleden bedanken 
voor hun jarenlange inzet: Eli-
ane Anseeuw, Ben Bessemans, 
Marleen Fannes, Gust Herckens, 
Ludo Monballiu, Bart Siffert, 
Marcel Steeman en Robert Van-
derstappen.

De politieke situatie in de pro-
vincieraad is wel degelijk gewij-
zigd: CD&V-VLD-SP.A zijn hun 
ruime tweederdemeerderheid 
kwijtgespeeld en ze worden nu 
gedepanneerd door Groen. 

Eigenaardig genoeg schoven die 
hun ervaren en degelijke frac-
tieleider opzij om een volslagen 
bleu tot gedeputeerde te benoe-
men. Groen achter zijn oren, 

maar wellicht rood van zijn el-
lebogenwerk?
Deze veelkleurige coalitie zal 
allicht veel minder samenhang 
vertonen dan tevoren, maar 
N-VA buitenhouden uit dat bon-
te gezelschap was hun eerste 
prioriteit. 

Zij zijn nu onze bondgenoot in 
de oppositie, en wij willen met 
onze ervaring daar een voortrek-
kersrol in spelen.

In hun propaganda legden ze 
sterk de nadruk op het afslan-
ken van de provincie. Welnu, 
dat hebben wij ook altijd be-
pleit. Eén van de pijnpunten 
momenteel is dat de provincie 
geld te veel heeft en dat ze het 
dus breed laat hangen, op kos-
ten van de belastingbetaler die 
te veel opcentiemen betaalt op 
zijn woning. De opbrengst voor 
2013 wordt op 96,4 miljoen 
geraamd, of zo’n €90 per in-
woner. Aangezien de taken van 
de provincie de komende jaren 
beperkt zullen worden, moet dat 
bedrag naar beneden. Benieuwd 
of daar bij de aanpassing van 
de begroting 
ruimte voor 
zal zijn!  

Jan 
Laeremans 

Fractie-
voorzitter

van de Vlaams_Belangfractie in de provincie Vlaams_Brabant
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 Topleveldomeinnaam

Op Valentijn dienden we een motie in om er bij de Vlaamse regering op 
aan te dringen om de topleveldomeinnaam .vlaanderen aan te vragen.

Die aarzelde immers om dat te 
doen, omdat ze beducht was 
voor de kostprijs 
(185.000 $ + per 
jaar nog eens 
25.000) Noch-
tans hebben de 
Catalanen reeds 
sinds 2005 de ex-
tensie ‘.cat’ en ook 
regio’s zoals Schotland, Québec 
en Bretagne hebben een dos-
sier voorbereid. Zo’n extensie 

zou Vlaanderen expliciet op de 
digitale kaart zetten en ook pro-

vincies, steden en 
gemeenten de 
mogel i jkheid 
geven zich als 
Vlaamse pro-
vincie, stad of 
gemeente te 

profileren.
De meerderheid vond de 
motie wel interessant, maar 
meende dat er daarvoor bij-

komend onderzoek nodig was 
door de administratie. We stemden 
daarmee in, maar twee maand la-
ter werden op het bureau een hele 
reeks bezwaren aangedragen: ho-
gere kosten, een pak extra werk-
uren, minder gebruiksgemak door 
de lengte van de nieuwe extensie, 
enz.

Tja, een overgang kost altijd wat 
geld natuurlijk, maar als we het 
niet bij bakken naar Wallonië zou-
den versassen, dan hoefden we 
ons daar minder zorgen om te ma-
ken zeker?

 Intercommunales: zeer moeilijk controleerbaar

De provincie is officieel deelgenoot in meer dan 100 instellingen, zoals 
intercommunales (bv. Interleuven, Haviland), huisvestingsmaatschap-
pijen, regionale landschappen, bekkenbesturen en vzw’s. 

Meer dan 90% van de 
mandaten daarin wor-
den ingepalmd door de 
meerderheid; de opposi-
tie mag alleen meespelen 
als dat wettelijk verplicht is. Geen 
wonder dat er weinig controle op 
wordt uitgeoefend; de afgevaar-
digden leggen hierover ook bijna 
nooit verklaringen af in de provin-
cieraad. Wanneer dan toch eens 
verhalen in de pers opduiken over 
wanbeleid zoals in de Inter-Vil-
voordse huisvestingsmaatschappij 
en je stelt daar vragen over, dan 
krijg je een volgende dialoog in de 
provincieraad:
“Zijn die instellingen verplicht om 
hun verslagen van de raad van be-

stuur aan de provincie te bezor-
gen?” – Stilte.

Als dat niet zo is, is de afgevaar-
digde dan verplicht om die te be-

zorgen op aanvraag van een pro-
vincieraadslid? – Stilte.

Heeft onze CD&V-afgevaardigde 

in de Inter-Vilvoordse aangeraden 
om beroep te doen op provinciale 
subsidies of renteloze leningen, 
gezien het feit dat de huisvestings-
maatschappij financieel in slechte 
papieren zat? – Stilte…

Begrijpt u nu waarom de Dexia-
commissie, waar zoveel meer geld 
en postjes gemoeid zijn, helemaal 
een echte doofpot werd?

Ons protest had toch enig resul-
taat: sinds enkele maanden staan 
de verslagen van de raden van be-
stuur van enkele belangrijke inter-
communales op het extranet voor 
provincieraadsleden. Het werd 
tijd!

.vlaanderen
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 Kiespropaganda in de Vlaamse Brabander: dat mag van N-VA-minister!

In het februarinummer van de provinciekrant “De Vlaamse Brabander” 
namen de zes gedeputeerden zomaar eventjes vijf bladzijden om zich-
zelf en hun realisaties in het zonnetje te zetten. 

Wij dienden daartegen klacht in bij 
de Vlaamse minister voor Binnen-
landse aangelegenheden, Geert 
Bourgeois. Zoiets druist immers re-
gelrecht in tegen zijn omzendbrief, 
waarin duidelijk staat dat alle ge-
meenten en provincies in een ver-
kiezingsjaar niet op een systemati-
sche wijze hun verwezenlijkingen 
van de afgelopen bestuursperiode 
op een rijtje mogen plaatsen. 
En wat antwoordde de N-VA-mi-

nister? Tja, dit artikel kadert in 
een jaarlijkse “publiekscampag-
ne”, zo’n artikel verschijnt niet 
enkel dit jaar. Zijn voorganger 
(Keulen, Open VLD) had dat al 
eerder gezegd, dus nam hij geen 
verdere maatregelen.

Zijn omzendbrief is dus maar om 
te lachen: wie elk jaar zondigt, 
mag dat in een verkiezingsjaar ook 
doen. N-VA = Niets Veranderen 

Alstublieft! (lees: want als wij in de 
deputatie zouden zitten mogen we 
dat ook doen!)

 Ontnederlandsing van ons onderwijs

We worden overspoeld

Het aantal anderstalige leerlingen in de basisscholen van de Vlaamse 
Rand neemt snel toe. In Halle-Vilvoorde konden we tussen 2008 en 
2011 een evolutie vaststellen van 22% naar 26%. 

In aantallen is die evolutie een 
tsunami: er kwamen op een totaal 
van 50.577 leerlingen amper 329 
kinderen bij met Nederlands als 
thuistaal tegenover 2840 met een 
andere taal, of 8 keer meer!
In tien fusiegemeenten ligt het aan-
tal anderstalige leerlingen al boven 
de 40%, waarvan 4 gemeenten 
al boven de 50%, met tot 66% 
in Drogenbos. Individuele scho-
len klimmen nog veel hoger: een 
school in Zellik haalt al 82%.
Het secundair onderwijs volgt de-

zelfde tendens: 3,8% meer anders-
taligen, van 14 naar 17,8%.

Dit is onmiskenbaar het gevolg 
van de demografische druk vanuit 
Brussel (20.000 inwoners erbij in 
2011) en het tekort aan capaciteit 
in de hoofdstad. Ouders van kin-
deren uit Brussel gaan daardoor 
op zoek naar een school in de 
Vlaamse Rand. Gevolg is dat er in 
verschillende scholen intussen een 
leerlingenstop werd ingevoerd. 
Daardoor trekken ouders steeds 

dieper Vlaams-Brabant in. Ook 
regio Leuven wordt meer en meer 
geconfronteerd met het probleem.
Geregeld vernemen we ook dat 
jonge Vlamingen uit onze streek 
daardoor hun kinderen niet eens 
kunnen inschrijven in een school 
in hun buurt, omdat ze volzet zijn: 
anderstalige kinderen krijgen im-
mers vaak voorrang via het GOK-
decreet (gelijke onderwijskansen) 
of via hun broertjes en zusjes.

Daarom is het noodzakelijk dat 
onze scholen in de toekomst voor-
rang kunnen geven aan kinderen 
uit de eigen gemeente en in twee-
de orde aan kinderen van elders 
die het Nederlands machtig zijn. 
Om het peil van de scholen vol-
doende hoog te houden, bestaat er 
daarnaast behoefte aan voldoende 
langdurige taalbadklassen en een 
extra taalomkadering voor scholen 
vanaf 10% anderstalige kinderen.

Noodsignaal

We legden dat in een motie voor 
aan de provincieraad, onder-
bouwd met een pak cijfers en met 
de verduidelijking dat het Vlaams 
Belang zich zeker niet vijandig 
wil opstellen tegen elk anderstalig 
kind dat naar onze scholen komt.  

vervolg op p  4
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Maar we willen dat er een duide-
lijk signaal gegeven wordt dat het 
water ons hier aan de lippen staat. 
Hoe wil je nog nieuwkomers inte-
greren als er nog amper Vlaamse 
kinderen in de klas zitten?
In feite is de toestand bij ons dra-
matischer dan in Brussel, want 

daar is er wél een voorrangsrege-
ling voorzien voor Nederlandstali-
ge kinderen, die twee jaar geleden 
zelfs is opgetrokken van 45 naar 
55%.
Wij pleitten er daarom uitdrukke-
lijk voor om aan de Vlaamse rege-
ring duidelijk te maken dat wij in 
de rand ook zo’n regeling willen.

Weggestemd

Helaas, gedeputeerde Jiroflée (SP.a) 
stelde dat de Vlaamse regering 
met de nieuwe decreten die er-
aan komen al genoeg doet en dat 

deze motie 
dus overbo-
dig was. Ze 
zijn toch zo 
goed bezig 
hé! Resultaat 
van de stem-
ming: CD&V, SP.a en Open VLD te-
gen, Groen onthield zich en N-VA 
bleef strategisch… in de koffieka-
mer hangen.

In elk geval zullen we ervoor blij-
ven pleiten dat de provincie zelf 
een extra inspanning zou doen, 
door bijvoorbeeld de kost van taal-
testen in de eerste graad van het 
middelbaar voor haar rekening te 
nemen. Daarop kunnen scholen 
dan een degelijk taalbeleid bou-
wen.

1 Bever
2 Galmaarden
3 Herne
4 Gooik
5 Pepingen
6 Halle
7 Roosdaal
8 Lennik
9 Dilbeek
10 Beersel 
11 Drogenbos
12 Linkebeek
13 Sint-Genesius-Rode
14 Hoeilaart
15 Liedekerke
16 Ternat
17 Dilbeek

18 Affligem
19 Asse
20 Opwijk
21 Merchtem
22 Wemmel
23 Londerzeel
24 Meise
25 Grimbergen
26 Kapelle-op-den-Bos
27 Zemst
28 Boortmeerbeek
29 Vilvoorde
30 Machelen
31 Steenokkerzeel
32 Kampenhout
33 Zaventem
34 Kortenberg

35 Herent
36 Kraainem
37 Wezembeek-Oppem
38 Tervuren
39 Overijse
40 Huldenberg
41 Bertem
42 Oud-Heverlee
43 Bierbeek
44 Leuven
45 Haacht
46 Keerbergen
47 Tremelo
48 Begijnendijk
49 Aarschot
50 Scherpenheuvel-Zichem
51 Diest

52 Rotselaar
53 Holsbeek
54 Bekkevoort
55 Lubbeek
56 Glabbeek
57 Kortenaken
58 Geetbets
59 Boutersem
60 Tienen
61 Hoegaarden
62 Linter
63 Zoutleeuw
64 Landen
65 Tielt-Winge

Meer informative op onze webstek:
 http://www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org

Dit is onmiskenbaar het 
gevolg van de demografische 

druk vanuit Brussel

Aantal anderstalige leerlingen
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 Motie i.v.m. afschaffing van spoorlijn Geraardsbergen-Mechelen

In 2011 besliste de NMBS om geen rechtstreekse treinen meer te laten 
rijden op Lijn 26 tussen Geraardsbergen en Mechelen. 

Daardoor moesten heel wat pen-
delaars uit Galmaarden en Herne 
opnieuw gebruikmaken van de 

Noord-Zuid-as in Brussel. Bijge-
volg werden ze niet alleen gecon-
fronteerd met overvolle treinen, 

maar verloren ze vooral veel tijd 
op het traject naar hun werkplek.
Meer dan 700 handtekeningen van 
Pajotse pendelaars maakten helaas 
weinig indruk bij de NMBS. Ook 
de deputatie had er geen oren naar: 
onze motie werd weggestemd door 
de meerderheid en door het UF; 
N-VA en wij stemden voor, Groen 
onthield zich. 

Toch merkwaardig als je weet dat 
de CD&V-burgemeester Poelaert 
(Herne) in zijn eigen gemeente dit 
protest wel steunde! 

 Doortrekkersterreinen

Eind maart besliste de provincieraad om een doortrekkersterrein voor 
woonwagenbewoners aan te leggen in Relegem (Zellik), voor het slor-
dige bedragje van €1,3 miljoen, of 130.000 € per standplaats. 

Dat is het equivalent van minstens 
5 sociale woningen, voor meestal 
niet onbemiddelde woonwagenbe-
woners uit Frankrijk, Noorwegen, 
Ierland enz. Wie als Vlaming op dat 
terrein wil gaan kamperen, is daar 
natuurlijk niet welkom en moet 
naar een camping om daar de volle 
pot te betalen. Het kostenplaatje is 
daarmee zeker nog niet ten einde, 
want daar zal minstens een deel-
tijds personeelslid bijkomen en al-
lerlei onderhouds- en energiekos-
ten (in Huizingen bedroegen die de 
voorbije jaren gemiddeld €23.144, 
anders uitgedrukt een jaarlijkse 
subsidie van €100 per woonwa-
gen, op uw kosten!)

Vlaams Belang was de enige partij 
die tegenstemde, alle anderen wa-

ren voor.

Na de verkiezingen werd in Herent 
duidelijk dat de gemeente daar te-
gen 2017 een doortrekkersterrein 
met 15 standplaatsen wil aanleg-
gen, evenwel op een andere locatie 
dan in 2004 met de provincie afge-
sproken. De omwonenden werden 
daarbij niet geraadpleegd – hoewel 

dat decretaal verplicht is.  Een ac-
tiecomité zag het licht en haalde 
op korte tijd meer dan 1000 hand-
tekeningen bijeen. Honderden in-
woners woonden half december 
een eerste informatievergadering 
bij, die bijzonder woelig verliep. 
Het is intussen duidelijk dat de 
voorgestelde locatie nog maar in 
de onderzoeksfase zit en dat het 
nog niet zeker is dat de Tildonkse-
steenweg zal weerhouden worden. 

De nieuwe burge-
meester Marleen 
Schouteden (N-
VA) zal meteen 
een netelig dossier 
moeten gaan in-
studeren, want zij 

is blijkbaar van mening dat de pro-
vincie en Vlaamse overheid zo’n 
terrein aan Herent hebben “opge-
legd”, wat absoluut onwaar is. Het 
zal wel veel eerder zo zijn dat de 
SP-a-schepenen (tevens provincie-
raadsleden) Jo De Clercq en Arlette 
Caes haar dat hebben ingefluisterd.

€130.000 per woonwagenstandplaats
+ een jaarlijkse opleg van €100 

per woonwagen, voor de 
onderhouds- en energiekosten

Meer info op 
http://www.hierniet.be
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Tolkendienst Pasta kost de belastingbetaler meer dan 200.000 € per jaar 

We wilden wel eens weten hoeveel de belastingbetaler moet ophoesten 
voor de tolkendienst in onze provincie. 

Wie er beroep wil op doen, be-
taalt 25 euro per tolkuur (in de ta-
bel terug te vinden als ‘inkomsten 
uit prestaties’.) Maar denk nu niet 
dat dit vooral door inwijkelingen 
wordt neergeteld. Het grootste deel 
komt uit de kassa van OCMW’s, ge-
meenten, scholen en welzijnsinstel-
lingen. Jammer genoeg hebben we 
daar geen juist zicht op. 

Conclusie: Minder dan 1/3 van de 
kostprijs wordt dus gedekt door op-
brengsten uit prestaties. De rest van 
de middelen wordt bijgelegd door 
Vlaanderen en de provincie. 

Eén aanvraag kost gemiddeld 111,5 
euro, waarvan u en ik er minstens 
68,5 of 60% betalen.
De immigratie blijkt eens te meer 
een “verrijking” voor de autochto-
nen…

MeI

  2008 2009 2010 2011

aantal aanvragen (tolken) 1.788 1.636 2.417 3.058

aantal aanvragen (vertalingen) 0 22 41 71

uitgaven        

personeelskosten 162.532 117.509 187.306 137.457

honoraria (tolken/vertalers + vervoer) 189.147 203.441 179.335 200.251

werking 9.394 9.294 7.695 11.264

TOTAAL 361.073 330.244 374.336 348.972

inkomsten

provincie 34.000 60.000 60.000 60.000

uit prestaties 112.730 117.832 126.597 134.662

subsidie Vlaanderen 214.343 152.412 187.739 154.310

TOTAAL 361.073 330.244 374.336 348.972

 Motie De Gordel

Bloso stuurde het signaal uit dat het de laatste (klassieke) Gordel zou 
worden, maakte ook véél minder reclame voor haar klassieker, met als 
gevolg dat het aantal deelnemers zwaar naar beneden is gegaan. 

Toch waren er dat nog 30.000, wat 
dus nog steeds een groot evene-
ment mag genoemd worden.

Sommigen gaven te kennen dat 
de Gordel mocht opgedoekt wor-
den omdat BHV nu (gedeeltelijk)  
gesplitst wordt, maar de Gordel is 
helemaal niet ontstaan om de split-
sing te eisen. Hij ontstond in het 
verlengde van de actie “Waar Vla-
mingen thuis zijn” en was bedoeld 
om de Vlamingen in de Zes facili-
teitengemeenten een hart onder de 
riem te steken.

Na drie decennia blijft het meer dan 
ooit een belangrijke opdracht voor 

de Vlaamse regering en voor onze 
provincie. Bovendien is de Vlaamse 
identiteit nu ook in de hele Vlaam-
se Rand rond Brussel bedreigd. De 
Franstalige pesterijen bij de laatste 
editie gaven duidelijk aan dat zij 



U
IT

 D
E

 PR
O

V
IN

C
IE

7

?????

DeCeMBer

deze manifestatie zo snel mogelijk 
de wereld uit wilden helpen – een 
bewijs dat De Gordel effect heeft! 
We vroegen dan ook in de motie 
aan de Vlaamse regering om de 
naam en het oorspronkelijk opzet 
van de Gordel zeker te behouden. 
CD&V had daar wel oren naar, 
maar vond geen steun bij Open 
VLD en SP.a (het cordon natuur-
lijk) en stemde dan maar tegen, 
met uitzondering van Anne Sobrie, 
Vlaamse schepen van Sint-Gene-
sius-Rode. Zij las een “amende-
ment” voor met de vraag om in 
Rode opnieuw een Gordeltrefpunt 
op te richten. Dat hadden we met 

onze twee handen willen steunen 
natuurlijk, maar dan moet je zo’n 
amendement ook indienen bij 
de voorzitter, wat ze helaas 
niet had gedaan.

 Installatie nieuwe provincieraad

Tijdens de installatievergadering van 15 december lieten we meteen 
voelen dat we ons niet zullen laten doen. 

Zo verzetten we ons tegen de over-
dreven delegatie (volmachten) van 
de raad aan de deputatie. Die mag 
zonder inspraak van de verkozen 
raadsleden bedragen uitgeven tot 
500.000 euro (excl. btw) als die no-
minatief (dus apart vermeld) in de 
begroting stonden.  Geen wonder 
dat wij de voorbije legislatuur ge-
middeld amper 10 agendapunten 
per zitting moesten behandelen, 
terwijl men in Antwerpen in 2012 

bijvoorbeeld meer dan 500 punten 
afwerkte op 10 zittingen!
De nieuwe provincieraadsvoorzit-
ter, Ann Hermans, beloofde wel om 
dat in het bureau grondig te laten 
onderzoeken en eventueel de de-
legatie bij te sturen. We leven op 
hoop!

De verkiezing van het bureau was 
al evenmin erg democratisch te 
noemen. Op de 14 leden amper 3 

voor de oppositie, terwijl die toch 
40 % van de raadsleden telt. Ons 
amendement om het bureau te be-
perken tot 10 personen hadden we 
letterlijk overgenomen van Groen 
zes jaar geleden, want we wilden 
wel eens weten of ze daar nog 
steeds achter stonden. Stilte bij de 
nieuwe fractievoorzitster. Maar 
kijk, na enige aarzeling op hun ge-
zichten stemden ze allemaal rood 
i.p.v. groen. 

Consequent… kiezen voor de 
postjes nietwaar? 

Meer informative op onze webstek:
 http://www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org
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Onze 
verkOzenen: 

Nico Creces    
Diestsesteenweg 623
3202 Rillaar
GSM: 0499/28.18.39
nico.creces@telenet.be

Daniël Fonteyne
Statiestraat 3
1570 Tollembeek
GSM: 0475/59 47 93
daniel.fonteyne@skynet.be

Mireille Buyse
Brusselsesteenweg 326/2
1730 Asse
GSM: 0477/88 26 21
mireille.buyse@vlaamsbelang.org

Jan Laeremans 
Fractievoorzitter
Hof Van Obbergenstraat 2A
1852 Beigem
Tel: 02/269.00.73
GSM: 0486/76.07.34
jan.laeremans@telenet.be

Willy smout    
Schellekensberg 64
3290 Schaffen
Tel: 013/32.37.07
Gsm: 0474/99.16.15
willy.Smout@telenet.be

Contactadressen

WONeN Is hIer PePerDuur

Betaal niet alleen aan de provincie, 
maak ook gebruik van de premies of leningen!

Premies voor superisolerende beglazing in 
bestaande woningen

Hoeveel?
basispremie van 10 euro/m² (max. 100 euro) of een verhoogde premie van 20 
euro/m² (max. 500 euro) 
Voorwaarde?
de verhoogde premie van max. 500 euro geldt voor huurwoningen of als het 
gezamenlijk belastbaar inkomen lager ligt dan 20.001 euro (inkomsten 2009)
Hoe?
Aan te vragen via de netwerkbeheerder EANDIS, 078-35 35 34 of INFRAX, 
078-35 30 20

Bijkomende leningen voor het bouwen en aankopen 
van een woning of voor renovatie 

van een bestaande woning 

Wat?
Bijkomende lening voor wie een hoofdlening aangaat bij een kredietinstelling 
met het oog op het bouwen of aankopen van een woning, volledig bestemd 
voor de huisvesting van de aanvragers.
Of voor renovatie: verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken, 
energiebesparende maatregelen, of aanpassing aan de fysieke toestand van 
een gezinslid 
Hoeveel?
De lening bedraagt max. 20.000 euro; rentevoet 2%; duur max. 20 jaar.
Voorwaarde?
Gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 36.660 euro voor 
een alleenstaande en 51.950 euro voor een gezin van min. twee personen (in-
komsten 2009). Deze bedragen worden verhoogd met 3.130 euro per persoon 
ten laste.
Opgelet: je mag niet over een ander onroerend goed (hoe klein ook!) beschik-
ken.

Aanpassingspremies voor woningen van ouderen 
en personen met een handicap

Wat?
Bijvoorbeeld: sanitair of keuken aanpassen, een lift of hellend vlak installeren, 
automatische rolluiken of deuropener plaatsen, …
Hoeveel?
Bedrag: 50% van de kostprijs tot max. 2.500 euro 
75% van de kostprijs indien de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaar-
den van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) of het OMNIO-
statuut bij het ziekenfonds.
Voorwaarde?
Minstens 1 gezinslid is ofwel 60 jaar of ouder 
ofwel erkend is als een persoon met een handicap door 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-
cap. Zelfde inkomensvoorwaarden als hierboven + het 
niet-geïndexeerde kadastraal inkomen mag niet hoger 
zijn dan 1.700 euro

Meer info en on-line brochures op www.vlaamsbrabant.be/wonen
wonen@vlaamsbrabant.be  / 016-26 73 11


