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Gemeentelijke dotatie aan de politiezone per 
sociaaleconomische cluster – Begrotingen 2018 (in EUR/inw.)
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DEFINITIE

De politiehervorming (wet van 7 december 1998) kreeg in 2001 
en 2002 concreet vorm door de reorganisatie van de bestaande 
diensten, met de bedoeling om een geïntegreerde politie op 
2 niveaus tot stand te brengen, nl. de federale en de lokale politie. 
Op lokaal niveau leidde die hervorming tot grondige wijzigingen 
voor de gemeenten, die tot in 2001 elk nog hun eigen politiekorps 
beheerden.

De lokale politie is georganiseerd in 195 politiezones (na de fusie 
van 2 Vlaamse politiezones). Voortaan vallen 48 zones samen met 
het grondgebied van één enkele gemeente (de zgn. ééngemeente
zones) en 147 met het grondgebied van verscheidene gemeenten 
(de zgn. meergemeentenzones).

De politiezones zijn gebiedsgebonden entiteiten met een eigen 
autonomie, maar waarvan de werking bepaald wordt door 
federale normen. Alle zones hebben een specifieke begroting 
en rekening, maar enkel de meergemeentenzones bezitten 
rechtspersoonlijkheid.

Een politiezone kent 2 belangrijke financieringsbronnen: de 
federale overheid (de federale toelage en de aanvullende toelagen) 
en de gemeenten (de gemeentetoelage). 

Elke gemeenteraad is belast met de goedkeuring van de gemeente
lijke dotatie aan het politiekorps. De dotatie wordt ingeschreven 
bij de overdrachtsuitgaven van elke gemeentebegroting. Het 
gaat om een verplichte uitgave die voorzien is in de organieke 
reglementaire bepalingen van de gemeenten. De wet schrijft voor 
dat de begroting van de politiezone in geen geval een deficitair 
saldo of een fictief evenwicht of overschot mag vertonen (om
zetting van het evenwichtsprincipe dat in de nieuwe gemeente
wet stond). Dat evenwicht van de gewone dienst wordt ge
realiseerd via de dotatie van de gemeente(n) in de politiebegroting. 
Die dotatie is gelijk aan het verschil tussen de gewone uitgaven 
en de gewone ontvangsten van de begroting van de politiezone. 
De gemeentelijke dotatie vormt dus het sluitstuk van de begroting 
van de politiezone.

ENKELE CIJFERS

 > In 2018 bedraagt de dotatie aan de politiezone gemiddeld 
306 EUR per inwoner. Toch varieert de dotatie afhankelijk van 
het sociaaleconomisch statuut van de gemeente. Deze ligt 
bijzonder hoog in Brusselstad (654 EUR/inw.) zoals blijkt uit 
grafiek 1. De functies als werkgelegenheidscentrum en hoofd
stad veronderstellen heel wat specifieke veiligheidsuitgaven 
zoals de begeleiding van betogingen of meer recent nog het 
opvoeren van de strijd tegen het terrorisme (bescherming van 
het stadscentrum).
 > De dotatie aan de politiezone neemt 43% van de overdrachten 
voor haar rekening, wat neerkomt op 16% van de totale gewone 
uitgaven van de Brusselse gemeenten.
 > Op basis van de statistieken van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken, bestond het operationele kader van de 
Brusselse lokale politie in 2016 uit 6.068 personen (VTE), plus 
1.191 leden (VTE) van het administratief en logistiek kader 
(CALOG). Dat personeel is verspreid over 6 hulpverleningszones 
die gemiddeld het grondgebied van 3,2 gemeenten bestrijken 
of 198.000 inwoners per zone.
 > Op de begroting van 2017 vertegenwoordigden de Brusselse 
politiezones een bedrag van 549 miljoen EUR aan gewone 
ontvangsten of 462 EUR gemiddeld per inwoner. De gemeente
toelage draagt gemiddeld voor 60,7% bij aan de gewone 
werkingsmiddelen van de politiezones. In 2017 hadden de 
Brusselse politiezones een budget voorzien van 29 miljoen EUR 
voor nieuwe investeringen.
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