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Structuur van de gewone ontvangsten per categorie van 
gemeenten (clusters) – Begrotingen 2018 (in % van het totaal)
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(1) Oudergem, Ukkel, WatermaalBosvoorde, SintLambrechtsWoluwe, SintPietersWoluwe.
(2) Anderlecht, Vorst, SintJansMolenbeek, Schaarbeek.

 > Ontvangsten uit overdrachten (89,1%): ontvangsten zonder 
eenduidig identificeerbare tegenprestatie vanwege de gemeente. 
Ze bestaan aan de ene kant uit de ontvangsten van fondsen 
(21,5%) en toelagen (15,3%), ook wel overdrachten afkomstig 
van andere overheden, en aan de andere kant uit belastingen 
(52,3%), meer bepaald overdrachten afkomstig van gezinnen 
en bedrijven.
 > Prestatieontvangsten (8,1%): weerkerende ontvangsten die 
voortvloeien uit aan de ene kant gemeentegoederen (huurop
brengst, houtkap, verhuring van materiaal…) en aan de andere 
kant diensten die de gemeente verleent (aansluiting op het 
rioleringsnet, opzoekingen in de bevolkingsregisters…).
 > Schuldontvangsten (2,7%): opbrengsten uit financiële activa, 
zoals de deelneming van gemeenten in diverse intercommunales, 
alsook terugbetalingen van leningen die de gemeente ten 
gunste van derden heeft afgesloten.

ENKELE CIJFERS

 > De gewone ontvangsten van de Brusselse gemeenten in het 
begrotingsjaar 2018 belopen 2,3 miljard EUR, wat overeenkomt 
met 1.945 EUR per inwoner.
 > Bijna drie vierde (73,8%) van de gewone ontvangsten bestaat 
uit algemene financieringsbronnen, d.w.z. dat ze niet bij een 
specifieke functie kunnen worden ondergebracht.
 > Het aandeel van belastingontvangsten is gemiddeld tweemaal 
hoger dan de ontvangsten uit fondsen. 
 > De structuur van de gewone ontvangsten verschilt aanzienlijk 
naargelang de sociaaleconomische kenmerken van de ge
meenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat blijkt 
in het bijzonder uit het feit dat de fiscaliteit en de ontvangsten 
uit fondsen complementair zijn. Zo vallen de residentiële 
gemeenten uit het zuidoosten(1) op door het grootste aandeel 
aan belastingontvangsten (67%) en het kleinste aandeel aan 
ontvangsten uit fondsen (7,5%). De aanvullende belasting op 
de PB en de OV liggen er het hoogst: 58% van de totale ont
vangsten tegen 38% voor de gemeenten uit de rest van het 
Gewest. Daartegenover staan de grote ‘kanaalgemeenten’(2) 
waar de ontvangsten uit fondsen ongeveer 28% van de totale 
ontvangsten uitmaken, tegenover 46,4% belastingontvangsten. 
De aanvullende belastingen in die gemeenten vertegenwoor
digen maar 35% van de totale ontvangsten.

Dit zijn weerkerende ontvangsten die de gemeenten een regelmatige financiering bezorgen, zoals belastingopbrengsten, 
dotaties uit het Gemeentefonds, werkingstoelagen enz. De gewone ontvangsten stellen de gemeente in staat de 
lopende uitgaven (personeelskosten, werkingskosten, financiële lasten…) te dekken. Ze zijn in de volgende 3 economische 
groepen ingedeeld.
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