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Aandeel van de fiscaliteit en de ontvangsten uit fondsen in de 
totale overdrachten – Begrotingen 2018
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In de praktijk is de fiscale autonomie niet onbeperkt. De gemeenten 
moeten namelijk volgende regels naleven:

 > grondwetbeginselen (gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
het principe van nietdiscriminatie)
 > regels rond het bestuurlijk toezicht (overmaken van reglementen, 
annuleringsbevoegdheid enz.)
 > regels rond het inschrijven van bedragen in de begroting 
(Eenjarigheidsbeginsel)
 > regels rond openbaarmaking
 > federale wetten en de Europese richtlijnen (uitsluiting van het 
belastingdomein)

Volgens hetzelfde artikel 170 van de Grondwet mag de federale 
wetgever de fiscale bevoegdheid van gemeenten beperken. 
Enkel de federale wetgever bepaalt welke “uitzonderingen 
waarvan de noodzaak is aangetoond” gelden voor de principiële 
fiscale bevoegdheid van de gemeenten.

De voorbije jaren hebben de 3 gewesten zich, samen met de 
gemeenten die onder hun bevoegdheid vallen en volgens verschi l 
 lende praktische modaliteiten (op basis van onderhandelingen 
of een contract), verbonden tot een vorm van engagement dat 
rekening houdt met de controle op de gemeentebelastingen via 
zogenaamde pacten voor ‘fiscale vrede’.

ENKELE CIJFERS

 > De belastingontvangsten vormen de voornaamste financie
ringsbron van de Brusselse gemeenten. Die vertegenwoordigen 
gemiddeld 52,3% van hun gewone ontvangsten.
 > In 2018 belopen de belastingontvangsten van de Brusselse 
gemeenten gemiddeld 1.017 EUR per inwoner. 
 > Binnen de overdrachten zijn die ontvangsten rechtstreeks 
complementair met de ontvangsten uit fondsen, waarvan het 
relatieve aandeel het grootst is waar dat van de belasting
ontvangsten het kleinst is. 

Artikel 170 § 4 van de Grondwet verleent gemeenten de mogelijkheid belastingen te heffen op de bestaansmiddelen 
van belastingplichtigen (gezinnen, bedrijven, verenigingen), om hun de nodige financiële middelen te verschaffen voor 
hun (niet specifiek omschreven) opdrachten. Dit artikel geeft de gemeenteraad, d.w.z. de door de bevolking verkozen 
raad, de uitsluitende bevoegdheid om gemeentebelastingen op te leggen en er de omvang van te bepalen (principe van 
fiscale autonomie).
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