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DEFINITIE

Er bestaat een grote waaier aan f iscale ontvangsten die in 
2 grote categorieën kunnen worden ondergebracht.

 > De aanvullende belastingen (78,5% van de fiscale ontvangsten) 
De gemeenten heffen een aanvullende belasting op de be
lastingen van de federale staat, het gewest of de provincie 
(Wetboek Inkomstenbelastingen art. 464 e.v.). Die belastingen 
worden samen met de hoofdbelasting geïnd en daarna aan de 
gemeente doorgestort. Naast de opdeciemen op de verkeers
belasting en enkele kleinere gewestelijke heffingen (d.i. 2% van 
de fiscale ontvangsten), zijn de 2 voornaamste aanvullende 
belastingen:
●● de opcentiemen op de onroerende voorheffing  
Het kadastraal inkomen vormt de heffingsgrondslag voor de 
onroerende voorheffing. De gewesten heffen een belasting 
op het kadastraal inkomen (1,25 % in Brussel). Zoals de naam 
het zegt, worden de opcentiemen berekend in honderdsten 
van de basisbelasting (100 opcentiemen stemmen overeen 
met de gewestbelasting)

●● de aanvullende belasting op de personenbelasting  
Deze wordt berekend op basis van het bedrag van de perso
nenbelasting dat de belastingplichtige aan de federale 
overheid en aan het Brusselse Gewest verschuldigd is (sinds 
de 6e staatshervorming) en is als een percentage uitgedrukt

Behalve voor de opdeciemen op de verkeersbelasting, beslist 
de gemeenteraad om een aanvullende belasting te heffen en 
legt het de aanslagvoet vast.

Het rendement van de aanvullende belastingen hangt enerzijds 
af van het ‘tariefeffect’ (het nominaal tarief van de belasting) 
en anderzijds van het ‘basiseffect’ (de omvang van de grondslag 
waarop de belasting wordt geheven). De gemeente heeft heel 
weinig vat op het ‘basiseffect’ en kan de facto de financiële 

gevolgen ondervinden van de hervormingen van de hogere 
overheid (bv. de tax shift). Het rendement kan sterk verschillen 
naargelang de gemeente, omdat het gemiddeld inkomen per 
aangifte en het gemiddeld kadastraal inkomen sterk verschillen 
onderling tussen gemeenten. Zo kan een gemeente de relatieve 
zwakte van haar belastinggrondslag compenseren via hogere 
tarieven. 

Bovendien wordt de inning van ontvangsten in grote mate 
be ïnvloed door het ‘inkohieringstempo’ van de hogere overheid 
die er bevoegd voor is. Dat kan leiden tot niet verwaarloosbare 
begrotingsschommelingen bij de gemeenten. Sinds 1 januari 
2018 heeft Fiscaliteit Brussels het beheer overgenomen van 
de onroerende voorheffing in Brussel, dat vroeger in handen 
was van de FOD Financiën.

Om dat probleem te verlichten, voerde de federale overheid in 
september 2017 een systeem in met voorschotten op de aan
vullende belasting op de PB. Die voorschotten slaan op 80% 
van het in totaal verschuldigd bedrag en worden maandelijks 
betaald vanaf september van het aanslagjaar tot april van het 
jaar daarna. 

 > De gemeentebelastingen ‘sensu stricto’ (21,5 % van de 
belastingontvangsten)  
Het gaat om belastingen die de gemeenten zelf invorderen en 
die losstaan van de belastingen die andere overheden heffen. 
Via het belastingreglement dat de gemeenteraad goedkeurt, 
kunnen gemeenten de belastbare grondslag bepalen, alsook 
de tarieven en de eventuele vrijstellingscriteria. De lijst van 
gemeentebelastingen is weliswaar indrukwekkend lang en zeer 
verscheiden (met onder meer de taks op het afleveren van 
administratieve documenten, op de huisvuilophaling, op tweede 
verblijven, op vertoningen en vermakelijkheden…), maar ze 
leveren soms verwaarloosbare bedragen op.

DE STRUCTUUR VAN DE FISCALE 
ONTVANGSTEN
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De fiscaliteit in de Brusselse gemeenten per grote 
belastingcategorie – Begrotingen 2018
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Spreiding van de gemeentebelastingen (sensu stricto) 
volgens belastingcategorieën

belastingen op de OV en de lokale belastingen in verhouding 
het grootst. De functie ‘werkgelegenheidscentrum’ stimuleert 
de aanwezigheid van gebouwen en van specifiek belastbare 
economische activiteiten
 > Bij de zeer talrijke specifiek lokale belastingen illustreert onder
staande grafiek het overwicht van 5 belastingen die samen 
goed zijn voor 73% van de totale lokale belastingen. 

De taks op de kantooroppervlakten en de taks op parkeerplaatsen 
op zich alleen tekenen voor 50% van de belastingkomsten van 
de gemeenten.

ENKELE CIJFERS

 > De opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorhef
fing en van de aanvullende belasting op de personenbelasting 
vertegenwoordigen respectievelijk 56,5% en 19,0% van de 
belastingontvangsten van de Brusselse gemeenten.  
Er bestaan grote verschillen in het aandeel van de diverse 
gemeentebelastingen naargelang het sociaaleconomisch 
profiel (zie grafiek). De residentiële gemeenten vertonen het 
grootste aandeel voor de aanvullende belasting op de PB. In 
Brusselstad (cluster B5) is het aandeel van de aanvullende 




