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Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen 
meevolgen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 29 maart 2022 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Toelichting beleidsevaluaties en prioritair actieplan Vlaams Karakter + jaarrekening 2021

Saskia Schelfaut, coördinator stafcel Vlaams Karakter, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie en gaat na of er vragen zijn.

Gedeputeerde Coppens vindt het grote aantal gerealiseerde activiteiten door de stafcel Vlaams 
Karakter met een beperkt aantal medewerkers impressionant. Ook de samenwerking met de 
gemeenten verloopt zeer goed. Het concept bestaat uit het aansporen van partners om in actie te 
schieten met de performances die aangeboden worden. Daarom wordt er voor sommige projecten, in 
tegenstelling tot het verleden, cofinanciering aangevraagd.
Het afgelopen jaar werd de nadruk gelegd op de partnerschappen bv. met Unizo en Voka. In de 
komende jaren zal dit resulteren tot acties en dit in samenwerking met gemeenten. Ook de band met 
vzw De Rand werd verstevigd. Er gaat minstens 1 maal per maand een structureel overleg door met 
de dienst en vzw De Rand. De samenwerking is complementair en verloopt heel goed.

Voorzitter Geertrui Windels geeft aan dat dit interessante informatie is en gaat na of er nog vragen 
zijn.



Geertrui Windels wenst zelf een bedenking aan te kaarten. Zij woont in een faciliteitengemeente, 
misschien wel de moeilijkste, en merkt bij haar kleinkinderen op dat er een groot probleem is bij 
schoolgaande kinderen in het kleuter- en basisonderwijs. Zij zijn dikwijls nog de enige 
Nederlandstalige kinderen in de klas. Met gevolg dat ze geen vriendjes kunnen maken en het niveau 
van taalontwikkeling ondermaats is. Ze worden niet uitgenodigd op de verjaardagsfeestjes van de 
Franstalige kinderen. 
Vele van de goede initiatieven van de stafcel Vlaams Karakter worden met open armen ontvangen 
vooral door anderstaligen van vreemde herkomst maar veel minder door de Franstaligen die hier 
wonen en zijn opgegroeid. 
Ze hoopt dat de initiatieven van partnerschappen naar de scholen toe uitmonden in een positief 
resultaat. In hoeverre is er een intensieve samenwerking met de scholen? Soms worden de 
Nederlandstalige kinderen bij elkaar gezet in de scholen zodanig dat ze een beetje steun hebben aan 
elkaar en om het niveau te verhogen. Maar anderzijds wordt hier door de Franstaligen zeer categoriek 
op gereageerd en ze eisen van de scholen dat dit niet gebeurd. De Franstaligen geven de voorkeur 
aan de weinige Nederlandstalige kinderen te verspreiden over alle klassen. Kan dit probleem 
aangekaart worden met de scholen en de Oudercomités als dit past binnen het kader?

Nicolas Kuczynski reageert dat Geertrui Windels haar ervaring kan meedelen met deze commissie. 
Persoonlijk vindt hij het een schande wat Geertrui Windels heeft aangekaart. Enerzijds als voorzitter 
en anderzijds als inwoner van Sint-Genesius-Rode. Ten eerste gaat hij niet akkoord met de melding 
dat Sint-Genesius-Rode de moeilijkste faciliteitengemeente is. De basis waarop dit gemeld wordt is 
onbekend en hij deelt mee dat dit niet het item is waarover verder gedebatteerd kan worden.
Hij deelt mee dat hij geboren is in Polen en dat zijn moedertaal Pools is, zijn tweede taal Frans, zijn 
derde taal Nederlands en zijn vierde taal Engels. Hij zegt dat hij steeds zijn best doet om in het 
Nederlands te praten en deelt mee dat zijn zonen naar een Nederlandstalige school gaan. 30 jaar 
geleden gingen er niet veel kinderen naar een Nederlandstalige school om Nederlands te leren. 
Vandaag gaan er veel Franstaligen naar het Nederlandstalig onderwijs. 
Zijn zoon wordt zowel uitgenodigd op de verjaardagsfeestjes van Nederlandstalige als van Franstalige 
kinderen. Elke keer wanneer zijn zoon wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje zijn er kinderen 
aanwezig van beide landstalen. Eveneens komen zowel Nederlandstalige als Franstalige kinderen 
thuis spelen.
Hij gaat niet akkoord met de mening van Geertrui Windels. Ook zijn er andere activiteiten waaraan 
kinderen kunnen deelnemen bv. Scouts.
Feitelijk spelen de kinderen in Sint-Genesius-Rode allemaal samen en is er geen enkel probleem. Hij 
beaamt dat een taal leren niet gemakkelijk is en merkt op dat veel Nederlandstaligen geen Frans 
aanleren. Het is aan te raden dat Nederlandstalige kinderen het Frans en/of het Engels aanleren. 
Nederlands is belangrijk maar andere talen zijn dit ook. Van belang is niet ééntalig maar meertalig te 
zijn in België.
In de gemeente Sint-Genesius-Rode zijn hierover geen specifieke problemen en als schepen van 
Onderwijs ervaart hij dat de activiteiten samen georganiseerd worden bv. gezamenlijke 
kindergemeenteraad.

Geertrui Windels repliceert dat ze voorzitter is van deze raadscommissie maar dat haar dit niet de 
onmogelijkheid geeft om zelf een item in te brengen. Sint-Genesius-Rode is geografisch het moeilijkst 
gelegen tussen Brussel en Wallonië waardoor de input van Franstaligen in de scholen het grootst van 
al is. 
Ze vindt het fantastisch dat er heel veel Franstaligen een grote inspanning doen om het Nederlands 
machtig te worden waaronder Nicolas Kuczynski, waarvoor ze hen feliciteert.
Ze legt uit dat zowel haar kinderen als haar kleinkinderen hetzelfde probleem ervaren zowel in 
Tervuren, Beersel en Sint-Genesius-Rode. In de kleuterklas zijn er echt wel problemen. 
Ze vult aan dat Nicolas Kuczynski dit probleem misschien zo niet ervaart. Maar doen alsof het niet 
bestaat is zeker niet correct. Ze gaat akkoord dat het niet alles omvattend is en dat er zeker 
uitzonderingen zijn maar het probleem stelt zich zeker.

Nicolas Kuczynski vraagt het adres van Geertrui Windels en deelt mee dat haar kleikinderen zullen 
uitgenodigd worden voor de verjaardag van zijn zoon. Dit om frustratie te vermijden. De kinderen 
kunnen dan samen zowel Nederlands als Frans spreken en ontstaan er perfecte tweetalige kinderen 
voor de toekomst.



Geertrui Windels bedankt Nicolas Kuczynski hiervoor.

Gedeputeerde Coppens reageert dat het partnerschap heel belangrijk is maar de provincie kan niet 
zoals de Vlaamse overheid bepaalde eindtermen en andere zaken opleggen. De provincie doet een 
aanbod maar is geen regelgevende overheid naar onderwijs toe.
Hij deelt mee dat de provincie in alle vormen tegen segregatie is en dat iedereen zich thuis moet 
voelen in Vlaams-Brabant. Hij vult aan dat de stafcel Vlaams Karakter hieraan een meerwaarde vormt. 
Hij vertelt dat hij aanwezig was in een OKAN-klas waar jongeren Nederlands leren. Dit ging door in de 
Kunstacademie in Zaventem. Het doel is om mensen te ontmoeten vanuit Zaventem wat per definitie 
gemeenschapsvorming is. Daar leer je als eerste de taal. Hij deelt mee dat hij akkoord gaat met 
Nicolas Kuczynski dat meertaligheid beter is dan ééntaligheid. Maar de insteek is de taal te spreken 
waar je woont om te kunnen deelnemen aan de gemeenschap en je thuis te voelen bv. om met de 
buren en de werknemers van het gemeentehuis te kunnen praten en de kinderen naar school te 
brengen zodat men zo contact legt met de ouders aan de schoolpoort. Dit probeert men te stimuleren 
en hiervan het belang aan te geven.
Vanuit de school zelf bestaat er een regelgevend kader. De koalatesten zijn meestal niet zo 
schitterend als wordt gehoopt. Het ‘Samenzangproject’ heeft als doel hierbij bij te dragen samen met 
de gemeenten. Zij moeten hierin hun verantwoordelijkheid opnemen om hun inwoners thuis te laten 
voelen. Taal is hier een belangrijk item en primordiaal. Dit is de basis van een gemeenschap.

Geertrui Windels vraagt aan Saskia Schelfaut of scholen partners zijn in de regelmatige consultaties?

Saskia Schelfaut legt uit dat de slagkracht hierin beperkt is aangezien de stafcel Vlaams Karakter niet 
kan ingrijpen qua regelgeving. Dit is zoals eerder aangehaald een bevoegdheid van de Vlaamse 
overheid. De scholen zijn uiteraard altijd een partner in de projecten bv. ‘Leeshelden’. Een kind wordt 
via de zorgcoördinator van een school betrokken bij dit project. Dit is niet vrijblijvend of een open 
oproep naar de kinderen toe van de gemeenten. Er start vanuit de bibliotheek een samenwerking met 
de school. De school moet met de vooropgestelde criteria aan de slag gaan. De taalvaardigheid van 
het kind afwegen. Er is zeker een samenwerking maar de stafcel Vlaams Karakter neemt hierin een 
tweedelijnsfunctie. Het is aan de lokale partners om met elkaar in gesprek te gaan. Vanop het niveau 
van de stafcel Vlaams Karakter wordt dit zoveel mogelijk gestimuleerd.

Saskia Schelfaut vult aan dat er nog een tweede vraag was met name of er een goede mix is in de 
projecten. Zij deelt mee dat enige vorm van segregatie bestreden wordt. Dit kan wel niet cijfermatig 
bewezen worden. Er nemen zowel Franstaligen als anderstaligen kinderen deel aan de projecten. 

Voorzitter Geertrui Windels stelt vast dat er geen vragen meer zijn en vraagt of  het volgende punt kan 
besproken worden en verwelkomt Jo Van Vaerenbergh.

3 Toelichting van de werking van vzw ‘de Rand’

Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur vzw De Rand, deelt mee dat Stefaan Gunst, adjunct 
directeur en verantwoordelijk voor de gemeenschapscentra, ook deelneemt aan de raadscommissie.  
Jo Van Vaerenbergh presenteert de werking van vzw De Rand aan de hand van een presentatie en 
gaat na of er vragen zijn.

Voorzitter Geertrui Windels dankt Jo Van Vaerenbergh voor de uiteenzetting en voor het intensieve 
werk van vzw De Rand en gaat na of de gedeputeerde iets wenst aan te vullen en of er vragen zijn.

Diederik Dunon vraagt of er een specifieke ‘Taal’werking bestaat gericht naar winkels? Hij vult aan dat 
dit een redelijk belangrijk punt is aangezien iedereen wekelijks naar de winkel gaat en in de taal van 
de woonplaats wenst bediend te worden.

Gedeputeerde Coppens reageert dat de taalwetgeving niet van toepassing is in winkels.
Er wordt op klantvriendelijkheid en hoffelijkheid van de handelaar gerekend maar we staan 200 % 
achter die vraag. We zitten hiervoor samen met vzw De Rand, Unizo en VOKA en er werd een 
visietekst opgesteld. We zien dit niet enkel uit het standpunt van vragende partij om klanten maximaal 
in het Nederlands te bedienen. Sommige Nederlandse winkels, bv. Action met hoofdzetel in 
Amsterdam, denken dat de regio rond Brussel helemaal Franstalig is. Men moet dan uitleggen dat de 



primaire en enige taal Nederlands is om te communiceren. I.p.v. individueel met de winkels te 
overleggen, leek het beter om samen te werken met Unizo en Voka.

Jo Van Vaerenbergh legt uit dat dit één van de uitdagingen is in onze samenleving. Vlamingen maken 
heel dikwijls de reflex Frans te spreken tegen mensen met een andere kleur. De komende jaren wordt 
hierop ingezet samen met de provincie. De lokale besturen spelen hierin ook een belangrijke rol 
gezien hun bevoegdheden. De samenwerking met VOKA en Unizo zorgt voor nieuwe kansen. Een 
aantal gemeenten reageren vanuit een positieve benadering. Hun integratieambtenaar contacteerde 
bedrijven om de context en de ondersteuningsmaatregelen uit te leggen bv. Lidl en Mc Donalds in 
Sint-Pieters-Leeuw zijn mee gestapt in het verhaal. Het doel is om vanuit de samenwerking waarbij de 
lokale besturen, Unizo en Voka hun rol opnemen. De provincie en vzw De Rand proberen dit te 
ondersteunen en stellen materiaal ter beschikking. Zo kan ingezet worden tot een gemeenschappelijk 
gedragen boodschap naar alle actoren in de lokale samenleving. Inzetten op alle mogelijke 
beleidsmaatregelen zowel op het Vlaamse, provinciale en lokale niveau zodat dit verhaal een 
gemeenschappelijk gedragen boodschap wordt. Er is evolutie bij winkels en bedrijven. Een groot 
aantal zelfstandigen zetten zich in vanuit de bezorgdheid voor de lokale context en voor het behoud 
van het Nederlandstalig karakter. Mensen op een spontane, positieve manier stimuleren om 
Nederlands te spreken. Door te werken aan het bewustzijn worden er positieve stappen gezet. Door 
het intensifiëren via een samenwerkingsovereenkomst (provincie is hiermee bezig) worden alle 
verschillende actoren op een eenzelfde manier gemeenschappelijk. Inzetten via een integrale aanpak 
en stimulerend werken is de boodschap.

Diederik Dunon reageert dat hij hoopt op een positief effect en deelt mee dat er nog heel veel werk 
aan de winkel is.

Kris Peeters stelt vast uit de toelichting dat er regelmatig ingezet zal worden op de Gordel. Er is een 
groot verschil in de betekenis van de Gordel t.o.v. vroeger. Er is totaal geen voeling meer met de 
gemeente Dilbeek. Er wordt niets georganiseerd alsook niet de gemeente. Wat is de extra inzet voor 
de Gordel? De Gordel vertoont een uitgedoofde indruk. 
Ondanks het feit dat de gemeente Dilbeek 2 jaar geleden de focusgemeente was, leeft dit beeld wel 
bij vroegere vrijwilligers en sympathisanten.

Jo Van Vaerenbergh geeft aan dat een 5-tal jaar geleden werd beslist om te werken met een 
focusgemeente. Enerzijds ligt de focus op het provinciedomein van Huizingen waar er wordt ingezet 
op gezinnen en anderzijds wordt er jaarlijks gewerkt met een 1 gemeente waar de lokale identiteit en 
het aanbod in de picture wordt gezet bestaande uit 3 fiets- en wandelroutes. Daarnaast is er de 100 
km over de ganse Vlaamse rand maar dit is voorbij zoeven.
De Gordel werd voorheen opgestart vanuit vrijwilligers met een sociale en politieke boodschap. Na de 
splitsing van Halle-Vilvoorde is dit grotendeels weggeëbd. Bij de vorige evaluatie werd het belang van 
de regio terug in de picture te gezet. We proberen dit terug te stimuleren door het Gordelverhaal ook 
te verbinden met de belangen van de regio. Dit resulteert in de specifieke context van de Rand en de 
te verwezenlijken uitdagingen. Probleem is dat er geen middelen zijn vanuit de centrumsteden. Zo zal 
er vanaf dit jaar op de zaterdag van het Gordelweekend terug een colloquium ‘stand van de Rand’ 
georganiseerd door Team Vlaamse Rand ABB, waarop o.a. beleidsmakers en partnerorganisaties 
worden uitgenodigd om mee na te denken over de uitdagingen en beleidsmatige oplossingen voor de 
Vlaamse Rand. Dit jaar werd er geen focusgemeente gevonden omwille van budgettaire redenen, 
corona, Oekraïnecrisis. Voor de komende jaren zijn er vier kandidaten. De onderhandelingen zijn 
bezig, van zodra de gemeenten voor de periode 2023-2024 geselecteerd zijn, wordt hierover gebriefd. 
Er wordt opnieuw ingezet op het lokale verenigingsleven en het betrekken van vrijwilligers. Zo worden 
de bestaande netwerken, die lokale besturen hebben opgebouwd, betrokken. Daarnaast richten we 
ons via het netwerk van Flanders Classic vanaf 2022 specifiek naar de wielertoeristenclubs voor de 
pelotons van de 100 kilometer. Zo wordt er opnieuw aandacht besteed aan een aantal componenten 
vanuit het verleden. Het grote mobiliseren van de hoogdagen van de Gordel is verdwenen maar er 
wordt geprobeerd om hier zo maximaal mogelijk op in te zetten. Het is budgettair niet haalbaar om in 
alle gemeenten iets te organiseren. Tenzij er vanuit lokale besturen aansluiting gezocht wordt. Maar 
men stelt vast dat lokale besturen tijdens deze periode eigen activiteiten organiseren. Dit alles zal 
terug moeten groeien.

Kris Peeters geeft aan de lokale besturen te stimuleren, meer druk op gemeenten te zetten om de 
kleine lokale acties te ondersteunen. Er is veel begeerte vanuit de vrijwilligers.



Jo Van Vaerenbergh legt uit dat vzw De Rand geen druk kan uitoefenen aangezien ze een 
ondersteunende organisatie zijn. Het is een zinvolle suggestie waarmee op deze manier voor 
versterking kan gezorgd worden. Er zal contact opgenomen worden met de Marnixring van Dilbeek 
zodat het verhaal van de Gordel met burgerinitiatieven versterkt kan worden. Natuurlijk zullen de 
lokale besturen gestimuleerd worden om de stap te zetten.

Voorzitter Geertrui Windels stelt vast dat er dus zeker een intentie is.

Nicolas Kuczynski reageert dat de taalwetgeving niet van toepassing is op de handelaars. De 
samenleving is belangrijk maar er is geen specifieke verplichting voor handelaars en bedrijven om 
Nederlands te praten. Ze hebben hierin een vrije keuze. Bij communicatie naar handelaars of 
bedrijven moet er een eerlijke communicatie zijn. 

Gedeputeerde Coppens repliceert dat de taalwetgeving zeer duidelijk is. Het doel is om het bedrijf van 
de handelaar te laten fungeren. Het is zeker niet gunstig voor de handelaar indien hij maar eentalig is 
waardoor hij verlies aan klanten heeft. Naar werkgelegenheid is dit geen evidentie. Je maakt deel uit 
van een gemeenschap waar je mensen moet rekruteren. Voka is hier ook vragende partij. Ze hebben 
cellen die zich bezig houden met het Vlaamse beleid. Dit speelt een belangrijke rol. Uiteindelijk is het 
doel om mensen vooruit te helpen. 

Voorzitter Geertrui Windels beaamt dat dit altijd op een zeer vriendelijke en nooit op een gebiedende 
manier wordt aangebracht. Indien Nicolas Kuczynski zo’n ‘eisende’ communicatie opgemerkt heeft, 
moet hij dat zéker signaleren. 

Nicolas Kuczynski dankt voorzitter Geertrui Windels voor haar objectiviteit. Hij deelt mee dat hij geen 
weet van een slechte communicatie. Zijn standpunt is om een eerlijke en oprechte communicatie aan 
te bieden aan de mensen. 

Voorzitter Geertrui Windels stelt vast dat er geen vragen meer zijn en deelt mee dat dit agendapunt 
wordt afgesloten en dankt Jo Van Vaerenbergh voor de goede uiteenzetting en wenst zijn team 
proficiat voor de inzet.

4 Toelichting en advies jaarrekening 2021 en kennisname overzicht verwervingen 2021 
Vlabinvest apb

Gedeputeerde Coppens legt uit dat omwille van een misverstand de jaarrekening iets later werd 
rondgestuurd. Hij stelt voor om dit agendapunt te behandelen. Indien er grote onduidelijkheden of 
vragen zijn, kan dit agendapunt hernomen worden op de volgende raadscommissie.  

Nicolas Kuczynski heeft een algemene vraag. Waarom wordt deze rekening besproken tijdens de 
raadscommissie Ruimte en niet op de raadscommissie Financiën?

Gedeputeerde Coppens antwoordt dat dit agendapunt op beide raadscommissies kan besproken 
worden. Vlabinvest heeft betrekking op ruimte en de jaarrekening werd voordien ook steeds 
doorgepraat op de raadscommissie Ruimte. Dit agendapunt werd reeds behandeld op de raad van 
bestuur.

Sarah Claeys, leidend ambtenaar Vlabinvest, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er vragen zijn en bedankt Sarah Claeys voor het mooie 
overzicht. De zorgopdracht verloopt heel positief maar promotie mag nog steeds gemaakt worden. Er 
bestaat nog een achterstand en dit is een aanbod om dit te helpen wegwerken.

Gedeputeerde Coppens vult aan dat het duidelijk is qua uitdagingen maar dat het niet gemakkelijk is. 
In de zorg wordt er proactief geprobeerd om organisaties te betrekken en aan te spreken. Een 
netwerkdag is hiervoor een heel goed middel. Er wordt opgemerkt dat sommige initiatiefnemers op 
vlak van zorg soms geen achterliggende kennis hebben. De kennisdeling is heel belangrijk. Bij een 



opportuniteit neemt Vlabinvest contact op om de meerwaarde voor te stellen. De Vlabinvest opdracht 
is wel beperkt op dit vlak. Er wordt een oefening gemaakt i.v.m. het verwerven van grondreserves voor 
in de toekomst zodat het wonen in eigen streek op een kwaliteitsvolle en betaalbare wijze kan 
gerealiseerd worden. 

Nicolas Kuczynski merkt op uit de eerste toelichting dat Vlabinvest eigenaar is van 17 ha van de 
gronden. Waar is deze grond gelegen? Wat is de aard van de grond?
Nicolas Kuczynski heeft nog een tweede vraag. Er werd een tabel met een vergelijking tussen een 
sociale en een Vlabinvest woning met de grenzen van de inkomsten getoond. Baseert men zich 
hiervoor op het aanslagbiljet van de aanvrager of wordt er een sociaal onderzoek uitgevoerd bv. 
patrimonium in België of in een ander land?

Sarah Claeys geeft meer informatie over de bestemming van de gronden in eigendom van Vlabinvest. 
Sommige gronden zijn deels ontwikkeld maar andere zijn gelegen in woonuitbreidings- en in 
woongebied. Niet alle gronden zijn onmiddellijk aansnijdbaar zonder een initiatief van de gemeente of 
zonder groepswoningbouw. Het percentage is een 50/50 verhouding ofwel ontwikkeld en gelegen in 
woonzone en anders woonuitbreidingsgebied. Het jaarverslag zal worden toegevoegd aan de deelsite 
van de raadscommissie. 
Sarah Claeys antwoordt op de tweede vraag. Het niet bezitten van eigendom is een voorwaarde als 
kandidaat bij Vlabinvest. De inkomens- als eigendomsvoorwaarde is van toepassing, zowel in het 
binnen- als het buitenland. In deze zin kunnen er geen inkomsten verworven worden door verhuur van 
een woning.

Nicolas Kuczynski concludeert dat het de eerste woning moet zijn. Hij merkt op dat een aanslagbiljet 
niet over alle informatie beschikt. Zijn er specifieke voorwaarden qua patrimonium bv. een aanvrager 
bezit 1 miljoen euro op een spaarrekening, een inkomen van 2.000 euro per maand en 2 kinderen ten 
last. Kom hij in aanmerking bij Vlabinvest? Het doel is mensen te helpen om in Vlaams-Brabant te 
blijven wonen.

Sarah Claeys reageert dat de tegoeden op spaarrekening niet worden nagekeken.

Gedeputeerde Coppens vult aan dat Vlabinvest niet alleen een doorgeefluik is voor sociale woningen. 
Er wordt mogelijk gemaakt dat er verschillende sociale woningen gerealiseerd worden. Het is een 
aanbod voor de tweeverdieners (middenklassers) die van thuis uit geen spaargeld hebben gekregen. 
Bij de meeste sociale huisvestingsmaatschappijen is er een onderzoek naar buitenlandse 
eigendommen. Alles moet toegankelijk blijven en misbruik moet vermeden worden. Het bankgeheim 
laat op dit ogenblik geen onderzoek toe. Op het Vlaamse niveau wordt een vermogensonderzoek 
uitgewerkt. Men werkt een regelgeving voor de toekomst uit.
Anderzijds zal iemand met zoveel spaargeld niet wachten op een erkenning door Vlabinvest en zelf de 
woningmarkt aanspreken. 

Nicolas Kuczynski geeft aan dat dit leidt tot een discriminatie. Men geeft een indirecte subsidie aan 
een aanvrager die een groot bedrag bezit op de spaarrekening. 

Gedeputeerde Coppens licht toe dat het doel de lokale binding is zodat mensen in hun gemeente in 
de Vlaamse rand kunnen blijven wonen. 

Voorzitter Geertrui Windels vraagt of er aanwijzingen of signalen ontvangen worden over een 
misbruik. Zij heeft hierover nog geen klachten gehoord. Wel is dit een veel gehoorde klacht bij sociale 
woningen.  

Sarah Claeys legt uit dat vanuit de praktijk bij het behandelen van de kandidatendossier er geen 
indruk gewekt wordt van enig misbruik. Het is uit noodzaak om te kunnen blijven wonen waar ze zijn 
opgegroeid. De aanvragers hebben niet de middelen om zelf een woning aan te kopen op de private 
markt. De mogelijkheid tot een extra check zou zeker gevolgd worden. 

Voorzitter Geertrui Windels vult aan dat de bezorgdheid en de attentie zeker aanwezig is en gaat na of 
er nog vragen zijn.



Kris Peeters geeft aan dat het duidelijk is, indien men vastgoed bezit in binnen- of buitenland, men 
niet in aanmerking komt voor de aankoop van een Vlabinvest of sociale woning. Mensen zullen sneller 
naar de private markt stappen aangezien er zo’n beperkt aanbod is in het aantal woningen en zo’n 
lange wachttijd bij Vlabinvest. Mensen zijn sneller bediend en wonen in een andere opzet. Het 
vermogen van de kopers lijkt me geen groot probleem. Indien men toch overweegt het vermogen te 
onderzoeken zijn er voor de aanvrager voldoende achterpoorten om dit te omzeilen.

Gedeputeerde Coppens wenst hierop aan te sluiten. De eigenheid van cashflow is heel roerend. 
Bovendien ondertekent men een verklaring op eer. Zo is men op de hoogte van de risico’s bij 
misbruik. Aanvragers krijgen wel een termijn in het geval een erfenis. Ook zelfstandigen, die zichzelf 
een absoluut minimumloon uitbetalen, maar over heel veel middelen beschikken vanuit de zaak, zijn 
een issue. Dit wordt wel grondig onderzocht. Een paar jaar geleden heeft de federale overheid beslist 
dat zelfstandigen een minimumloon moeten uitkeren dat hoger ligt dan het maximuminkomen voor 
een sociale woning. Het is een hele complexe zaak. De bezorgdheid naar iedere vorm van fraude 
wordt maximaal aangepakt.

De voorzitter concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan 
worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

5 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vragen, bemerkingen of suggesties zijn en deelt mee dat de volgende 
raadscommissie plaatsvindt op 10 mei ’22 om 11 uur. 

Voorzitter Geertrui Windels geeft aan dat Linda Van den Eede meer informatie over de 
verplaatsingskosten bij een werkbezoek zonder agendapunten ging opvragen bij de provinciegriffier.

Linda Van den Eede reageert dat ze dit heeft nagevraagd en deelt mee dat de uitbetaling voor de 
verplaatsingskosten bij werkbezoeken een éénmalig feit was voor Diest. Ze vult aan dat ze haar 
uiterste best doet om de verplaatsingskosten terugbetaald te krijgen.

Voorzitter Geertrui Windels vraagt dat er suggesties zijn voor een werkbezoek. Ze herhaalt dat er 
geen zitpenning uitbetaald wordt bij een werkbezoek zonder agendapunten en waarschijnlijk ook geen 
verplaatsingskosten.

Linda Van den Eede vult aan dat in het verleden inhoudelijke punten gekoppeld werden aan een 
werkbezoek. De voorgaande werkbezoeken zijn doorgegaan tijdens de coronamaatregelen waardoor 
de spelregels telkens veranderden en men geen vergaderruimte kon reserveren. Vandaar werden er 
twee zuivere werkbezoeken georganiseerd. De mogelijkheid bestaat altijd om inhoudelijke punten te 
koppelen aan een werkbezoek.

Voorzitter Geertrui Windels legt uit dat een werkbezoek ook een inhoudelijk dossier is dat bekeken en 
toegelicht wordt. Als suggestie vraagt ze n.a.v. PIN dat er raadsleden interesse hebben in de werking 
naar integratie. Aangezien ze naar gemeenschapsvorming een belangrijk rol spelen.

Gedeputeerde Coppens reageert dat PIN een vzw is. Ze bieden ondersteuning aan gemeenten maar 
beschikken niet over locaties in Vlaams-Brabant. Men kan wel een werkbezoek brengen aan een 
gemeente die samenwerkt met PIN waar een toelichting kan gegeven worden. 
Hij suggereert een raadscommissie te laten doorgaan in een gemeenschapscentrum in de 
faciliteitengemeenten met vzw de Rand. Dan kan men een meer diepgaande toelichting geven rond 
bepaalde thema’s die aangekaart werden.  



Voorzitter Geertrui Windels vraagt bij interesse en ideeën dit te laten weten. Dit wordt op de volgende 
raadscommissie afgetoetst. Ze bedankt alle diensten voor de grondige voorbereiding van deze 
raadscommissie.

Datum volgende vergadering 10 mei om 11 uur
Einduur van de vergadering 13:17 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


