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 > De financiële situatie van de Brusselse lokale besturen is er in 2018 aanzienlijk op verbeterd. Het eigen dienstjaar 
sloot af met een overschot van 14 miljoen EUR, terwijl het overschot voor het algemeen totaal met 45 miljoen EUR 
toegenomen is en uitkomt op 209 miljoen EUR. Deze goede resultaten zijn te danken aan het feit dat de uitgaven 
minder snel stegen (+4,4%) dan de ontvangsten (+5,1%). Bij de OCMW’s zien we daarentegen een snellere toe
name van de ontvangsten en uitgaven (ongeveer 8% ten opzichte van 2017), aangezien de ontvangsten en uitgaven 
in verband met het leefloon weer de hoogte ingingen.

 > De lokale besturen hebben in het budget van 2018 voor 834 miljoen EUR aan investeringen ingeschreven, een 
toename van 9,1% ten opzichte van 2017. Hoewel de Brusselse gemeenten de meeste investeringen voor hun 
rekening nemen (72%), lopen de investeringen bij de OCMW’s eveneens op tot een bedrag van 175 miljoen EUR 
voor 2018 (+48% ten opzichte van 2017).

BRUSSEL – TRENDS EN KENCIJFERS 
(BUDGET 2018)

 > Het dienstjaar 2018 sluit de huidige bestuursperiode af, een gelegenheid om in te zoomen op de gemeente
financiën van de laatste 6 jaar met deze interessante tendensen:
●● Tijdens de laatste bestuursperiode knoopten de Brusselse gemeenten opnieuw aan met een evenwicht en 

bereikten ze zelfs een budgetoverschot. Voor het eigen dienstjaar veranderde hun financiële gezondheid van 
een tekort van 34 miljoen EUR in 2012 naar een licht overschot van 6 miljoen EUR in 2018. Voor het algemeen 
totaal steeg het overschot van 126 miljoen EUR in 2012 naar 176 miljoen EUR in 2018. Vandaag vertonen alle 
Brusselse gemeenten dus een evenwicht of zelfs een overschot. Op basis van de typologie van de gemeenten 
blijkt dat deze goede resultaten sterk beïnvloed zijn door het herstel van de gemeenten in de Kanaalzone. 

●● In de exploitatieuitgaven namen de overdrachtsuitgaven, die 37% van de totale uitgaven vertegenwoordigen, 
tijdens de laatste bestuursperiode met 2,4% toe. De gemeentedotatie aan het OCMW kent de sterkste stijging 
met op jaarbasis een groei van 3,5%, ze is goed voor 40% van de gemeenteuitgaven. Bij de gemeenten in de 
Kanaalzone bedraagt de jaarlijkse groei van de dotatie aan de OCMW’s zelfs 4%. Omgekeerd stegen de schuld
uitgaven (9% van de exploitatieuitgaven) het traagst (gemiddeld +1,3% per jaar).

●● Wat de exploitatieontvangsten betreft, leveren de belastingen meer dan de helft van de gemeentelijke middelen 
op. Deze rubriek steeg met 3,8% op jaarbasis (tegen 3,2% voor de totale ontvangsten). De dynamiek van de 
belastingontvangsten steunt vooral op een daling van de gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende belasting 
op de personenbelasting (van 6,62% in 2012 tot 6,45% in 2017), gecompenseerd door een stijgende gemiddelde 
aanslagvoet van de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (van 2.750 centiemen in 2012 tot 
2.917 centiemen in 2017). Bovendien is in 2017 het gewestelijk mechanisme van het Gemeentefonds grondig 
herzien. Hierdoor stegen de ontvangsten uit fondsen (21% van de totale ontvangsten) jaarlijks met 3,7%, met 
een nog sterkere groei in 2018 (+15%) na de inwerkingtreding van deze hervorming. 

●● Tijdens de laatste bestuursperiode stegen de investeringen van de gemeenten gemiddeld met 8,5% op jaarbasis 
en kwamen zo in 2018 uit op 624 miljoen EUR. In tegenstelling tot de overige gewesten, waar een krimp wordt 
vastgesteld, namen de investeringen van de Brusselse gemeenten voortdurend toe. Met de steun van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kwam men namelijk tegemoet aan de vraag naar openbare voorzieningen, een 
gevolg van de lokale bevolkingsgroei.



Verhouding van de uitgaven van de lokale besturen 
per dienst (in % van het totaal) – Budget 2018

0

100%

80%

60%

40%

20%

■ Gewone
■ Buitengewone18%

82%

De uitgaven per dienst per type van lokaal bestuur 
(in miljoen EUR) - Budget 2018
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 19 gemeenten en 
evenveel OCMW’s, alsook 6 politiezones.

Door hun investeringen, de lopende uitgaven en het 
personeels bestand zijn de lokale besturen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest belangrijke actoren voor de lokale en 
de regionale economie. Al de lokale besturen van de regio 
zijn samen goed voor een totaal budget van 4,9 miljard EUR 
in 2018, of 4.146 EUR per inwoner. De exploitatie-uitgaven 
komen uit op 4 miljard EUR (of 82%), terwijl de investerings-
uitgaven geraamd worden op 900 miljoen EUR. Ter informatie: 
het regionaal bbp bedroeg in 2016 bijna 76 miljard EUR(1), 
terwijl het budget 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zelf geraamd wordt op 6,5 miljard EUR. Het reëel 
financieel gewicht van de lokale besturen is echter kleiner 
dan die brutobedragen. Aan de ene kant worden niet alle 
uitgaven daadwerkelijk gedaan, aangezien het om budget-
prognoses gaat. Dat is vooral het geval voor de investeringen, 
waarvan de realisatiegraad doorgaans vrij laag ligt (± 50%). 
Aan de andere kant bevat het totale budget van de lokale 
besturen bepaalde overdrachten tussen entiteiten van de 
lokale sector, zoals de gemeentelijke toelagen aan de OCMW’s 
en aan de politiezones. Die interne overdrachten tussen de 
lokale besturen bedragen in de budgetten 2018 705 miljoen 
EUR, een bedrag dat bij consolidatie van de cijfers niet mag 
worden meegerekend.

Wat de werkgelegenheid betreft, ten slotte, kwam het 
aantal werknemers bij de Brusselse lokale besturen (op 
basis van de RSZ-statistieken) eind 2017 uit op 32.524 VTE 
(voltijdse equivalenten).

FINANCIEEL GEWICHT VAN 
DE BRUSSELSE LOKALE BESTUREN

(1) Bron BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse). 



Clusters(1) Gemeenten
B1 Residentiële gemeenten van het noordwesten Ganshoren, Evere, Koekelberg, Jette, Sint-Agatha-Berchem
B2 Residentiële gemeenten van het zuidoosten Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, 

Ukkel, Watermaal-Bosvoorde
B3 Gemeenten ‘eerste gordel’ Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node
B4 Voormalige industriële gemeenten van de kanaalzone Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst, Schaarbeek
B5 BrusselStad Brussel-Stad
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De diverse tabellen en grafieken bevatten de cijfers van 
clusters B1 tot B4 en het gewestelijk gemiddelde (met 
B5, d.w.z. BrusselStad, inbegrepen). Daarom stemt het 
totaal voor de lokale besturen van het gewest niet over
een met de som of het gemiddelde van de 4 clusters.

Merk op dat de perimeter van de lokale sector (S1313) 
nog ruimer is volgens ESR, aangezien er daarin ook heel 
wat gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw’s worden 
meegeteld en ook een aantal intercommunales.

De representativiteitsgraad (ten opzichte van de bevol
king) bedraagt 100% voor de gemeenten, 95% voor de 
OCMW’s en 100% voor de politiezones.

De statistieken van het aantal werknemers bij de lokale 
besturen komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ).

Binnen de groep van de lokale besturen nemen de gemeenten 
60% van de totale uitgaven voor hun rekening, tegenover 
28% voor de OCMW’s en 12% voor de politiezones. Wat de 
investeringen betreft, hebben de gemeenten een nog meer 
uitgesproken overwicht aangezien zij alleen al verantwoor-
delijk zijn voor 72% van de investeringsuitgaven van de 
lokale besturen.

METHODOLOGISCH KADER

Deze analyse heeft betrekking op de initiële budgetten 
2017 en 2018 van de Brusselse lokale besturen, nl. 
gemeenten, OCMW’s en politiezones. De kaderteksten 
met het overzicht van de gemeentelijke bestuursperiode 
20132018 zijn gebaseerd op de rekeningen van 2012 
tot 2016 en op de initiële budgetten van 2017 en 2018. 
De stijgingspercentages over de periode 20122018 die 
berekend werden op die cijfers zijn het resultaat van een 
gemiddelde dat de evolutie van de rekeningen van 2012 
tot 2016 een grotere weging toekent in vergelijking met 
die van de 2 meest recente budgetten.

De financiële evolutie wordt eveneens geanalyseerd voor 
de diverse categorieën van gemeenten op basis van de 
‘sociaaleconomische typologie’ van de Brusselse gemeen
ten. Die laatste kreeg een update in maart 2018 en omvat 
de volgende categorieën (clusters):

De totale uitgaven van de Brusselse lokale besturen lieten 
volgens het budget 2018 een groei van 4,7% optekenen. Dat 
is het resultaat van een sterkere groei in 2018 zowel bij de 
gewone uitgaven (+4,4% tegen +1,5% in 2017) als bij de 
buitengewone uitgaven (+6,3% tegen +3,6% in 2017).

(1) https://research.belfius.be/nl/typologie-van-de-gemeenten/



Exploitatieuitgaven en evolutie 20172018 (volgens 
economische groep en volgens type van lokaal bestuur)

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Personeel
Werking
Overdracht
Schuld
Overboeking
TOTALE  
GEWONE UITGAVEN
 
Gemeenten
OCMW’s
Politiezones

 1.927 1617 4,4%
 412 346 5,3%
 1.435 1.204 4,5%
 244 205 0,2%
 20 17 41,3%
 
 4.038 3389 4,4%
 
 2.318 1.945 3,0%
 1.144 960 7,9%
 576 484 3,2%

■ Personeel
■ Werking

■ Overdracht
■ Schuld

Uitsplitsing van de exploitatie-uitgaven volgens 
economische groep – Budget 2018

48%

10%

36%

6%
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Volgens het budget 2018 bedragen de exploitatie-uitgaven 
van de Brusselse lokale besturen bijna 4 miljard EUR (of 
3.389 EUR per inwoner), wat neerkomt op een stijging met 
gemiddeld 4,4% ten opzichte van 2017, een relatief matige 
toename. De oorzaak voor die evolutie vinden we bij de 
personeelsuitgaven (+4,4%), de werkingsuitgaven (+5,3%) 
en de overdrachtsuitgaven (+4,5%), terwijl de schulduit gaven 
stabiel blijven (+0,2%). De OCMW’s dragen in grote mate bij 
tot de hernieuwde groei van de uitgaven, aangezien hun 
kosten in 2018 toenemen met 7,9%.

De structuur van de exploitatieuitgaven (gewone dienst) 
van de lokale besturen kan worden onderverdeeld in 4 grote 
categorieën: de personeelsuitgaven (lonen en diverse bij-
dragen), de werkingsuitgaven (diverse benodigdheden, 
onderhoudskosten, energieverbruik enz.), de overdrachts-
uitgaven (die onder meer sociale bijstand omvat die wordt 
toegekend door de OCMW’s, de toelagen aan de lokale 
verenigingen, maar ook de interne overdrachten tussen de 
lokale besturen zoals de gemeentelijke dotatie aan het OCMW 
en aan de politiezone) en ten slotte de financiële lasten (die 
zowel de rentelasten als de terugbetaling van het lening-
kapitaal omvatten).

EXPLOITATIE-UITGAVEN 
(GEWONE DIENST)
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Het belangrijkste activiteitsdomein op budgettair vlak is dat 
van de sociale bijstand en de gezondheidszorg, dat op zich 
al 34% van de exploitatie-uitgaven van alle Brusselse lokale 
besturen voor zijn rekening neemt. De uitgaven voor algemeen 
bestuur vertegenwoordigen 21% van de totale uitgaven. De 
politie neemt de derde plaats in met een aandeel van 17%. 
Onderwijs (de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend 
personeel niet meegerekend), cultuur, vrije tijd en erediensten 
en openbare reinheid nemen tussen 5% en 8% van de totale 
uitgaven voor hun rekening.

De structuur van de exploitatie-uitgaven verschilt naargelang 
het type lokaal bestuur. De personeelsuitgaven wegen sterk 
door voor de politiezones. De overdrachtsuitgaven wegen 
zwaarder voor de gemeenten (toelage aan het OCMW, de 
politiezone, de kerkfabrieken enz.) en vooral voor de OCMW‘s 
(diverse vormen van sociale bijstand aan gezinnen). Van elke 
100 EUR die OCMW’s uitgeven, gaat 51 EUR naar over-
drachtsuitgaven (tegenover 37 EUR bij de gemeenten).

(1) Cijfers zonder de gemeentedotaties aan het OCMW en de politiezone.



Exploitatieuitgaven van de Brusselse gemeenten per sociaaleconomische cluster  Budget 2018  
en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Economische uitsplitsing van de gewone uitgaven per sociaaleconomische cluster – Budget 2018  
en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

Gemeenten 
kanaalzone

Gemeenten  
eerste gordel

Residentiële 
gemeenten 

noordwesten

Residentiële 
gemeenten 
zuidoosten

Totaal(1)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 631,4 1.564,3 3,0% 3,4%
 431,7 2043,7 1,3% 2,1%
 246,5 1.510,2 2,7% 2,6%
 365,2 1.541,3 3,1% 2,9%
 2.317,7 1.945,0 3,0% 2,7%

 

 40% 45% 44% 47% 41%
 10% 11% 10% 11% 12%
 39% 34% 35% 33% 37%
 9% 9% 10% 9% 9%
 

 2,0% 2,3% 3,4% 2,4% 2,4%
 1,7% 1,9% 2,6% 1,0% 2,6%
 3,5% 2,1% 2,3% 3,1% 2,4%
 4,6% -0,2% 1,7% 4,7% 1,3%

GEWICHT IN %  
TOTALE UITGAVEN
Personeel
Werking
Overdracht
Schuld
 
GROEI 2012-2018
Personeel
Werking
Overdracht
Schuld
(1) Incl. Brussel-Stad
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Met 2.044 EUR/inw. liggen de uitgaven in de gemeenten 
van de eerste gordel bijna 25% hoger dan in de andere 
categorieën van gemeenten. Het is echter in de ‘kanaal
gemeenten’ dat de exploitatieuitgaven het sterkst zijn 
toegenomen (+3,4% gemiddeld op jaarbasis, tegen +2,7% 
voor het hele gewest). De verklaring hiervoor vinden we 
voornamelijk in de rubriek ‘overdrachten’, die 39% van 
hun totale uitgaven vertegenwoordigt, en die jaarlijks 
aangroeit met 3,5% (tegen 2,4% voor het hele gewest).

De gewone uitgaven die voor 2018 begroot waren door 
de Brusselse gemeenten zijn gestegen met 3% in ver
gelijking met 2017, of minder snel dan voor alle lokale 
besturen samen. Tijdens de bestuursperiode bleef de 
gemiddelde jaarlijkse stijging beperkt tot 2,7%. Toch gaan 
achter die situatie verschillen schuil afhankelijk van de 
diverse types Brusselse gemeenten.

DE EXPLOITATIEUITGAVEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN: 
TRENDS TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE (2012-2018)
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Exploitatieuitgaven (gewone dienst)  FINANCIËLE SITUATIE VAN DE BRUSSELSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

Voor de gemeenten blijven de functies ‘Algemeen 
bestuur’, ‘Politie’, ‘Onderwijs’ en ‘Sociale Bijstand’ de 
grootste uitgavenposten, ongeacht het type gemeente. 
Vooral de functie ‘Algemeen bestuur’ is jaarlijks toe
genomen met 3,1% tussen 2012 en 2018, terwijl de 
functie ‘Politie’ over diezelfde periode een groei te zien 
geeft van 3% op jaarbasis (met een piek van 3,2% in de 
cluster van de gemeenten van de kanaalzone).

(1) Incl. Brussel-Stad



Aandeel van de personeelsuitgaven – Budget 2018
(in % van het totaal)

Gemeenten OCMW’s Politiezones Totaal 
lokale besturen

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

41% 40%

89%

48%

Uitsplitsing van het aantal personeelsleden per type
van bestuur en per statuut (in VTE’s)

Gemeenten en
gemeentebedrijven

OCMW’s Politiezones
0

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

■ Statutairen ■ Contractanten

10

Exploitatieuitgaven (gewone dienst)  FINANCIËLE SITUATIE VAN DE BRUSSELSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

De personeelsuitgaven van de Brusselse lokale besturen (de 
lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel niet 
meegerekend) bedragen 1.927 miljoen EUR, een toename 
met 4,4%. In werkelijkheid is die evolutie meer uitgesproken 
bij de OCMW’s (+8,2%). 

Terwijl de stijging van de personeelsuitgaven vaak een gevolg 
is van de indexering, de baremieke aanpassingen en de 
evolutie van de bijdragen aan de pensioenlasten, stellen we 
in 2017 een duidelijke toename vast van het personeels-
bestand in de Brusselse OCMW’s (+2%). Van de 355 nieuwe 
voltijdse equivalenten eind 2017 die als personeelslid werden 
aangeworven door een lokaal bestuur, werden er 55% 
gerekruteerd bij de OCMW’s. Die evolutie kan zeker in verband 
worden gebracht met de forse toename van het aantal 
begunstigden van de sociale bijstand (zie verder) en de 
administratieve inspanning die dat met zich brengt.

Bij de politiezones gaat het echter om een status quo in het 
personeelsbestand, die evenwel niet rechtstreeks financieel 
te merken is, aangezien de personeelsuitgaven van de politie-
zones toenemen met 3,7% tussen 2017 en 2018, dus sneller 
dan bij de gemeenten.

Het aandeel van het statutair personeel bedraagt gemiddeld 
43% voor de Brusselse lokale besturen, maar vertoont 
grote verschillen afhankelijk van het soort bestuur (van 97% 
in de politiezones tot minder dan 20% in de OCMW’s).

PERSONEELSUITGAVEN

Bron: RSZ-statistieken.



Uitsplitsing van de personeelsuitgaven van de Brusselse gemeenten per sociaaleconomische cluster
(in EUR/inw.) – Budget 2018

Gemeenten
kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële
gemeenten

noordwesten

Residentiële
gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)
0

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

■ Wedden statutaire 
personeelsleden

■ Wedden gesubsidieerd
personeel

■ Wedden contractuele 
personeelsleden

■ Verplaatsingskosten 
& andere vergoedingen

■ Werkgeversbijdragen
■ Pensioenlasten
■ Andere wedden
■ Verzekeringen & 

sociale diensten
■ Sociale uitkeringen

De personeelsuitgaven in de Brusselse gemeenten per sociaaleconomische cluster – Budget 2018  
en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In % totale 
uitgaven

In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 252 40% 624 2,3% 2,02%
 193 45% 915 2,0% 2,28%
 109 44% 670 3,3% 3,43%
 171 47% 723 3,1% 2,44%
 957 41% 803 3,0% 2,40%
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Exploitatieuitgaven (gewone dienst)  FINANCIËLE SITUATIE VAN DE BRUSSELSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

Op basis van de budgetten 2018 kwamen de per so neels
uitgaven in de Brusselse gemeenten uit op 957 mil joen EUR 
(803 EUR/inw.). Die gemeentelijke uitgaven zijn tijdens 
de voorbije bestuursperiode gestegen met gemiddeld 
2,4% per jaar en met 3,0% tussen 2017 en 2018.

Enkel de residentiële gemeenten in het noordwesten 
zagen hun personeelsuitgaven meer uitgesproken stijgen 
tijdens de voorbije bestuursperiode (+3,43% per jaar), 
hoewel die uitgaven daar verhoudingsgewijs minder hoog 
liggen (670 EUR/inw.). Die sterkere stijging vindt vooral 
haar oorsprong in de aangehouden groei van de werkge
versbijdragen (+5%), de wedden van de contractuele 

DE PERSONEELSUITGAVEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE

personeelsleden (+5,5%) en de gesubsidieerde contrac
tuele personeelsleden (+4,9%).

Daartegenover staat dat de gemeenten van de eerste 
gordel aanzienlijk hogere personeelsuitgaven hebben 
(915 EUR/inw.), die echter minder snel stijgen (+2,28%).

(1) Incl. Brussel-Stad



Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de diverse componenten van de personeelsuitgaven

Budget 2018  
(in EUR/inw.)

Evolutie  
bestuursperiode 

(20122018)

Sociale uitkeringen
Verzekeringen & sociale diensten
Andere wedden
Pensioenlasten
Werkgeversbijdragen
Verplaatsingskosten & andere vergoedingen
Wedden contractuele personeelsleden
Wedden van het gesubsidieerd personeel
Wedden statutaire personeelsleden
TOTALE PERSONEELSUITGAVEN

 39 1,7%
 5 0,1%
 21 0,5%
 110 3,9%
 106 1,9%
 23 5,3%
 242 3,5%
 43 2,3%
 215 0,8%
 803 2,40%
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Over de voorbije bestuursperiode zijn de wedden van de 
contractuele personeelsleden (+3,5%) sneller gestegen 
dan die van de statutaire personeelsleden, die stabiel 
gebleven zijn (+0,8%). Die vaststelling kan in verband 
worden gebracht met een toename van het aantal con
tractuele personeelsleden met 456 voltijdse equivalenten 
(2,9% van het totale personeelsbestand van de gemeen
ten) over de periode 20122018 en een gelijklopende 
daling van het aantal statutaire personeelsleden met 
28 VTE (0,2% van het totale personeelsbestand). De 
pensioenlasten, de derde grootste component van de 
personeelsluitgaven groeiden gestaag met 3,9% per jaar. 

Vier uitgavencomponenten domineren binnen de diverse 
clusters: de wedden van de contractuele personeelsleden 
(242 EUR/inw. gemiddeld voor het gewest), de wedden 
van de statutaire personeelsleden (215 EUR/inw.), de 
pensioenlasten (110 EUR/inw.) en de werkgeversbijdragen 
(106 EUR/inw.). Merk op dat de wedden van de contrac
tuele personeelsleden overal die van de statutaire perso
neelsleden overtreffen.



Werkingsuitgaven per type van lokaal bestuur – 
Budget 2018 en evolutie 20172018

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Gemeenten
OCMW’s
Politiezones
TOTALE 
WERKINGSUITGAVEN

 267 224 6,4%
 94 79 5,6%
 51 43 -0,8%
 
 412 346 5,3%

Werkingsuitgaven van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsen per sociaaleconomische cluster

In miljoen EUR In % totale 
uitgaven

In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 61 9,6% 150,0 5,0% 1,68%
 49 11,4% 233,6 5,0% 1,86%
 25 10,0% 151,7 4,5% 2,56%
 40 11,0% 170,0 5,4% 1,00%
 267 11,5% 223,8 6,4% 2,60%
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De werkingsuitgaven van de Brusselse lokale besturen 
komen uit op 412 miljoen EUR, dat is 10% van de exploitatie- 
uitgaven. Ze omvatten de algemene kosten voor de regel-
matige werking van de administratie (administratieve kosten, 
verwarming, informatica, onderhoud van de gebouwen, 
telecommunicatie, diverse benodigdheden enz.). Na een 
stabiel jaar zijn die uitgaven weer beginnen te stijgen, want 
ze nemen toe met 5,3% in de budgetten 2018. Die evolutie 
kan vooral worden toegeschreven aan de gemeenten (+6,4%) 
en de OCMW’s (+5,6%), terwijl de politiezones veeleer 
evolueren naar een stabilisering van die uitgaven (- 0,8%).

De werkingsuitgaven van de Brusselse gemeenten komen 
uit op 267 miljoen EUR (224 EUR/inw.) in de budgetten 
2018, wat bijna twee derde vertegenwoordigt van de 
gelijknamige rubriek voor de volledige Brusselse lokale 
sector. Die kosten nemen toe met 6,4% in vergelijking 

met de budgetten 2017, terwijl de jaarlijkse groei over de 
hele bestuursperiode een meer gematigde stijging te zien 
geeft van 2,6% per jaar. Die evolutie van het groeitempo 
t.o.v. 2017 geldt voor alle clusters van gemeenten.

WERKINGSUITGAVEN

DE WERKINGSUITGAVEN IN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE



Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de diverse componenten van de werkingskosten

Budget 2018  
(in EUR/inw.)

Evolutie  
bestuursperiode 

(20122018)

Gebouwen & huur
Technische werking
Werking wegennet
Administratiekosten
Kosten financieel beheer
Erelonen
Terugbetaling kosten & vergoedingen
Wagenpark
TOTALE WERKINGSUITGAVEN

 62,7  1,0%
 68,2  2,8%
 2,0  -4,5%
 63,6  4,6%
 0,7  15,3%
 17,4  5,1%
 1,9  3,2%
 7,3  -1,8%
 223,8  2,6%

Uitsplitsing van de werkingsuitgaven van de Brusselse gemeenten – Verdeling per cluster – Budget 2018
(EUR/inw.)

Gemeenten
kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële
gemeenten

noordwesten

Residentiële
gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)
0

250

200

150

100

50

■ Wagenpark
■ Terugbetaling 

kosten & vergoedingen
■ Erelonen
■ Kosten financieel beheer
■ Administratiekosten
■ Werking wegennet
■ Technische werking
■ Gebouwen & huur
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De meeste werkingskosten zitten geconcentreerd in drie 
rubrieken: de technische werkingskosten (68 EUR/inw.), 
de kosten voor gebouwen en huur (63 EUR/inw.) en de 
administratiekosten (64 EUR/inw.). Toch is de stijging van 
de werkingskosten vooral terug te voeren tot de gestage 
toename van de administratiekosten met 13,5% in de 
budgetten 2018 en met gemiddeld 4,6% per jaar tijdens 
de voorbije bestuursperiode.

(1) Incl. Brussel-Stad



In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Gemeenten
OCMW’s
Politiezones
TOTALE 
OVERDRACHTSUITGAVEN

 856 718 2,1%
 579 486 8,3%
 0 0 -
 
 1.435 1.204 4,5%

Evolutie van het aantal leefloontrekkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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De overdrachtsuitgaven van alle Brusselse lokale besturen 
komen uit op 1.435 miljoen EUR en vertegenwoordigen bijna 
36% van de exploitatie-uitgaven. Ze zijn vooral terug te 
vinden bij de gemeenten en de OCMW’s.

Zo zijn de overdrachtsuitgaven in 2018 weer beginnen te 
stijgen (+4,5%). Die toename is evenwel meer uitgesproken 
bij de OCMW’s (+8,3%). Na het relatief rustige 2017 zijn de 
uitgaven voor sociale bijstand door de OCMW’s (leefloon) 
weer gestegen (+13,2%). De OCMW’s worden immers steeds 
meer bevraagd na de hervorming van de werkloosheids-
uitkeringen en door de aanhoudende toename van het aantal 
vluchtelingen bij de leefloontrekkers de voorbije 5 jaar, zoals 
blijkt uit onderstaande grafiek.

De overdrachtsuitgaven van lokale besturen bestaan enerzijds 
uit de toelagen die aan andere publieke actoren worden 
toegekend en anderzijds uit de toelagen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks aan gezinnen en ondernemingen worden 
verleend.

OVERDRACHTSUITGAVEN



De overdrachtsuitgaven van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster  
(budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In % totale 
uitgaven

In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 246 38,9% 608,7 2,6% 3,5%
 148 34,2% 699,4 0,0% 2,1%
 86 35,0% 528,1 1,5% 2,3%
 119 32,7% 504,0 2,1% 3,1%
 856 36,9% 718,2 2,1% 2,4%

Uitsplitsing van de overdrachtsuitgaven per sociaaleconomische cluster – Budget 2018

Gemeenten
kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële
gemeenten

noordwesten

Residentiële
gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

■ Overige 
overdrachten

■ Politiezones
■ OCMW’s

13,7% 11,7% 17,4%14% 17,6%

40,4% 48% 41,2%40,4% 42,6%

45,9% 40,3% 41,5%45,6% 39,7%
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De gemeenten van de kanaalzone besteden het grootste 
deel van hun uitgaven aan overdrachten (38,9%), de 
grootste stijging tijdens de voorbije bestuursperiode 
(+3,5% tegen +2,4% voor het gewest). In EUR per 
inwoner zijn het de residentiële gemeenten (zowel in 
het noordoosten als in het zuidwesten) waar de over
drachtsuitgaven het laagst liggen (500 à 530 EUR/inw. 
tegen 718 EUR/inw. gemiddeld voor het hele gewest). 
De gemeentelijke overdrachtsuitgaven vallen uiteen in 
2 hoofdcomponenten.

Aan de andere kant kennen de gemeenten toelagen toe 
aan lokale verenigingen die actief zijn op het vlak van 
cultuur, sport, ontspanning en toerisme, wat onrecht
streeks ten goede komt aan de gezinnen. Die laatste 
kunnen ook op een meer beperkte en selectieve manier 
aanspraak maken op bepaalde rechtstreekse toelagen of 
premies (geboortepremie enz.).

DE GEMEENTELIJKE OVERDRACHTSUITGAVEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE

In 2018 budgetteerden de Brusselse gemeenten 856 mil
joen EUR (718 EUR/inw.) aan overdrachtsuitgaven. De 
uitgaven die in 2018 werden toegestaan door gemeenten 
vertegenwoordigen 36,9% van de gewone uitgaven en 
nemen toe met 2,1% in vergelijking met de budgetten 
2017, wat minder snel is dan over de volledige bestuurs
periode (+2,4%).

Aan de ene kant zijn de gemeenten meestal verplicht om 
aan andere publieke actoren (zoals politiezones, OCMW’s, 
kerkfabrieken, openbare ziekenhuizen enz.) toelagen 
toe te kennen om hun werking te ondersteunen of hun 
budget in evenwicht te houden. Op die manier worden 
bepaalde lasten ten gunste van het vrij onderwijs en de 
hogere overheid gedekt of terugbetaald.

(1) Incl. Brussel-Stad



Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de diverse componenten van de overdrachtsuitgaven

Totaal(1) Gemeenten kanaalzone

Budget 2018  
(in EUR/inw.)

Evolutie  
bestuursperiode 

(20122018)

Budget 2018  
(in EUR/inw.)

Evolutie  
bestuursperiode 

(20122018)

OCMW’s
Politiezones
Andere overdrachtuitgaven

 285,3 3,5%  279,6  4,0%
 306,2 2,7%  245,6  2,9%
 126,7 -0,4%  83,5  3,5%

Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de dotatie aan de politiezone – 
Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster

Gemeenten kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële gemeenten
noordwesten

Residentiële gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)

0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5%

2,9%

2,8%

4,4%

2,8%

2,7%
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componenten, in het bijzonder voor de dotatie aan het 
OCMW (+4% gemiddeld over de bestuursperiode). In die 
groep van gemeenten lag het aantal leefloontrekkers per 
duizend inwoners immers het hoogst in 2015 (46 tegen 
gemiddeld 33 voor het gewest).

De dotatie aan de politiezones liet in totaal een matige 
gemiddelde jaarlijkse groei optekenen (+2,7%) in de 
meeste clusters van gemeenten, met uitzondering van 
de residentiële gemeenten in het noordwesten, waar de 
stijging aanzienlijk groter was (+4,4%). 

In feite bestaat 82,4% van de gemeentelijke overdrachts
uitgaven in Brussel uit dotaties aan het OCMW en de 
politiezone. Dat aandeel kan oplopen tot meer dan 88% 
in de residentiële gemeenten van het noordwesten.

De sterkste stijger over de bestuursperiode is de dotatie 
aan het OCMW (+3,5%). Op basis van de budgetten 2018 
gaat het zelfs om een toename van 4,2%.

De gemeenten in de kanaalzone vertonen een sterkere 
groei dan het gewestelijk gemiddelde en dat voor alle 

(1) Incl. Brussel-Stad



Schulduitgaven per type van lokaal bestuur –  
Budget 2018 en evolutie 20172018

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Gemeenten
OCMW’s
Politiezones
TOTALE 
SCHULDUITGAVEN

 219 184 0,4%
 12 10 -6,2%
 14 11 3,0%
 
 244 205 0,2%

■ Gemeenten ■ OCMW’s ■ Politiezones

Uitsplitsing van de schulduitgaven per type van lokaal 
bestuur (in %)

89%

5%
6%
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Voor de financiering van hun investeringsuitgaven (openbare 
werken en gebouwen, wegennet enz.) gaan lokale besturen 
langetermijnleningen aan. De weerkerende financiële lasten 
verbonden aan die leningen (kapitaalaflossingen en interest), 
vormen de hoofdcomponenten van de schulduitgaven. Die 
laatste omvatten eveneens de tegemoetkomingen van de 
gemeenten in de verliezen van overheidsbedrijven (gemeente-
bedrijven, intercommunales enz.).

In de budgetten 2018 is voor de financiële lasten een 
bedrag van 244 miljoen EUR ingeschreven, dat is 6% van de 
exploitatie-uitgaven. 

Merk op dat die uitgaven voor de gemeenten quasi stabi-
liseren in vergelijking met 2017 (+0,4%). De evolutie loopt 
sterker uiteen voor de OCMW’s (-6,2%) en de politiezones 
(+3%) maar slaat op veel kleinere bedragen (ongeveer 
10 EUR/inw. tegen 184 EUR/inw. in de gemeenten), aangezien 
de gemeenten het leeuwendeel van de lokale investeringen 
voor hun rekening nemen.

SCHULDUITGAVEN 
(FINANCIËLE LASTEN)



Uitsplitsing van de schuldlasten van de Brusselse 
gemeenten – 2012-2018 (in % van de schulduitgaven)
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Evolutie van de gemeenteschuld – Balansen 2012-2016 (in % van de gewone ontvangsten)
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Op basis van de balansen 20122016 bedraagt de netto
schuld (d.w.z. de financiële schulden op lange termijn 
waarvan men de bedragen aftrekt van de beleggingen en 
van de beschikbare middelen) immers een stabiele 60% 
van de gewone ontvangsten.

De financiële lasten van de gemeenten komen voor 2018 
uit op 219 miljoen EUR (184 EUR/inw.), een stabiele 
evolutie ten opzichte van de budgetten 2017. Over de 
volledige bestuursperiode kan de evolutie van de schuld
uitgaven als gematigd worden bestempeld met een ge
middeld jaarritme van 1,3%. Die lichte toename is zowel 
het gevolg van de uitstaande schuld die onder controle 
bleef als van de historisch lage rentestand tijdens de 
bestuursperiode.

Omdat de rente gedurende lange tijd laag bleef en de 
schuld relatief stabiel, zal volgens de budgetten het aan
deel van de rentelasten afnemen tot 20% van de totale 
financiële uitgaven in 2018, tegenover nog 28% in 2012. 
Parallel zullen de kapitaalaflossingen van leningen hun 
aandeel zien toenemen tot 78% van de schulduitgaven 
(tegen 70% in 2012).

DE FINANCIËLE LASTEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE



De schulduitgaven van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster  
(budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In % totale 
uitgaven

In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 59 9,3% 145,0 -1,3% 4,6%
 40 9,2% 188,3 -0,3% -0,2%
 25 10,3% 155,6 1,2% 1,7%
 31 8,6% 132,7 -2,0% 4,7%
 219 9,4% 183,5 0,4% 1,3%

Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de schulduitgavencomponenten per sociaaleconomische cluster
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bij komt nog dat de toename van de aflossingen (terug
betaling van het kapitaal) er meer uitgesproken is dan het 
gewestelijk gemiddelde. Dat verklaart in grote mate 
waarom de schulduitgaven globaal genomen sneller 
aangroeien in die clusters van gemeenten tijdens de 
bestuursperiode (zie hierboven).

De evolutie van die uitgaven loopt evenwel niet gelijk 
voor de diverse clusters van gemeenten: ze stijgen sterker 
sinds het begin van de bestuursperiode in de gemeenten 
van de kanaalzone (+4,6%) en in de residentiële gemeen
ten van het zuidoosten (+4,7%) terwijl ze zelfs lichtjes 
zijn teruggevallen in de gemeenten van de eerste gordel 
(0,2%). Toch maken in alle clusters de financiële lasten 
niet meer dan 10,3% uit van de totale lopende uitgaven.

De diverse financiële componenten evolueren verschil
lend in de diverse gemeenteclusters, zoals blijkt uit 
onderstaande grafiek.

De rentelasten in de gemeenten van de kanaalzone en 
ook in de residentiële gemeenten van het zuidoosten 
verminderen minder snel dan in de andere clusters. Daar

(1) Incl. Brussel-Stad



In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie (t.o.v. 2017)

Fiscaliteit
Fondsen & dotaties
Toelagen
Prestaties
Financiële opbrengsten
Overboekingen
TOTALE GEWONE ONTVANGSTEN
 
Gemeenten
OCMW’s
Politiezones

 1.211 1.017 2,3%
 1.076 903 8,4%
 1.335 1.121 5,8%
 358 300 7,8%
 65 54 -17,9%
 7 6 
 4.052 3.401 5,1%
 
 2.324 1.950 4,1%
 1.166 979 8,4%
 562 472 2,3%

■ Fiscaliteit
■ Fondsen - Toelagen
■ Toelagen

■ Prestaties
■ Financiële opbrengsten
■ Overboekingen

Uitsplitsing van de exploitatie-ontvangsten 
volgens economische groep – Budget 2018
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De exploitatie-ontvangsten van Brusselse lokale besturen 
komen volgens de budgetten 2018 uit op 4 miljard EUR (of 
3.401 EUR /inw.), een toename met 5,1% ten opzichte van 
het dienstjaar daarvoor, d.i. een meer uitgesproken evolutie 
dan die van de exploitatie-uitgaven. In de Brusselse OCMW’s 
was de stijging van de ontvangsten het sterkst in 2018 
(+8,4%), parallel met de snelle toename van hun uitgaven 
(zie hiervoor).

De exploitatie-ontvangsten kunnen in 3 grote categorieën 
worden ingedeeld: de belastingontvangsten (d.w.z. de 
belastingen van de gezinnen en de bedrijven), de fondsen 
en de ontvangen toelagen (d.w.z. de financiële middelen 
afkomstig van de hogere besturen) en ten slotte de eigen 
ontvangsten (d.w.z. de opbrengsten die gegenereerd worden 
door de activiteit of het onroerend en financieel patrimonium 
van de lokale besturen).

Op het vlak van financiële autonomie bieden de fiscaliteit, 
de dotaties uit fondsen en de toelagen steeds minder speel-
ruimte.

Voor alle Brusselse lokale besturen samen vormen de ont-
vangsten uit fondsen en toelagen de belangrijkste finan-
cieringsbron (59%), tegenover 30% voor de belastingen en 
11% voor de eigen ontvangsten.

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN 
(GEWONE DIENST)



Structuur van de exploitatie-ontvangsten per type van bestuur – Budgetten 2018
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Die financieringsstructuur verschilt sterk volgens het type 
lokaal bestuur. De gemeenten kennen een erg gevarieerde 
financieringsstructuur, met een overwicht voor de belastingen 
(> 50%). De OCMW’s en de politiezones beschikken niet 
over een fiscale bevoegdheid en hangen in hoofdzaak af van 
toelagen en dotaties.

In 2018 zagen de Brusselse lokale besturen hun gewone 
ontvangsten stijgen met 5,1% in vergelijking met 2017.

Alle ontvangstenrubrieken dragen bij tot die toename, met 
uitzondering van de schuldontvangsten (financiële opbrengs-
ten) die fors zijn gedaald met 18% in de budgetten 2018. 
De ontvangsten uit fondsen en dotaties, de derde grootste 
inkomstenbron, zijn het sterkst gestegen (+8,4%). Die toe-
name wordt vooral vastgesteld bij de OCMW’s (+32%) en de 
gemeenten (+15%). De ontvangsten uit prestaties geven de 
tweede grootste stijging te zien (+7,8%) die ook hier toe-
geschreven kan worden aan de gemeenten (+8,4%) en de 
OCMW’s (+7,3%).



De exploitatieontvangsten van de Brusselse gemeenten per sociaaleconomische cluster (budget 2018) en 
evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 632,4  1.566,6  5,4% 4,8%
 431,2  2.041,0  1,7% 2,6%
 246,2  1.508,1  3,9% 3,5%
 372,2  1.570,8  3,7% 3,7%
 2.324,0 1.950,4 3,9% 3,2%

Economische uitsplitsing van de gewone ontvangsten – Budget 2018 – Uitsplitsing per sociaaleconomische 
cluster (in % van de totale uitgaven)

Gemeenten
kanaalzone
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De Brusselse gemeenten krijgen voor bijna 2,3 miljard 
EUR (1.950 EUR/inw.) aan gewone ontvangsten binnen, 
een stijging met 3,9% ten opzichte van 2017. De finan
ciële middelen zijn op jaarbasis gemiddeld toegenomen 
met 3,2% tijdens de voorbije bestuursperiode, dat is 
sneller dan hun uitgaven. Toch gaan achter die situatie 
verschillen schuil afhankelijk van de diverse types 
Brusselse gemeenten.

DE EXPLOITATIEONTVANGSTEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE

Net als bij de uitgaven ziet de cluster van de gemeenten 
in de kanaalzone zijn financiële middelen het sterkst 
toenemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+4,8% 
per jaar). De bron van die aangroei vinden we in hoofdzaak 
in de rubriek ‘fiscaliteit’, die 46% uitmaakt van de ont
vangsten van die gemeenten en die jaarlijks toeneemt 
met 5,4%, ofwel de sterkste stijging in het gewest. In 
diezelfde kanaalgemeenten namen de ontvangsten uit 
prestaties (+9,0%) en fondsen (+3,3%) eveneens sneller 
toe dan in het hele gewest (respectievelijk +3,8% en 
+2,3%).

(1) Incl. Brussel-Stad



Economische uitsplitsing van de gewone uitgaven per sociaaleconomische cluster –  
Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

Gemeenten 
kanaalzone

Gemeenten 
eerste gordel

Residentiële 
gemeenten 

noordwesten

Residentiële 
gemeenten 
zuidoosten

Totaal(1)

 5,4% 3,8% 3,3% 3,1% 3,8%
 3,3% 1,2% 3,5% 3,5% 2,3%
 3,4% 2,9% 2,7% 5,3% 3,6%
 9,0% 4,8% 6,4% 6,6% 3,8%
 2,4% -6,3% 2,9% 3,7% 1,0%
 4,8% 2,6% 3,5% 3,7% 3,2%

GROEI 2012-2018
Fiscaliteit
Fondsen
Toelagen
Prestaties
Financiële opbrengsten
TOTALE GEWONE ONTVANGSTEN
(1) Incl. Brussel-Stad
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In totaal verschaft de fiscaliteit meer dan helft van de 
werkmiddelen van de gemeenten, gevolgd door de ont
vangsten uit fondsen (21,4% van het totaal). De finan
cieringsstructuur van de gewone begroting verschilt 
aanzienlijk naargelang van de cluster van gemeenten. De 
fiscaliteit is nog altijd de belangrijkste financieringsbron, 
maar het aandeel ervan in de totale ontvangsten schom
melt tussen 46,1% voor de gemeenten in de kanaalzone 
en 66,6% voor de residentiële gemeenten van het zuid
oosten (met de hoogste inkomens en dus ook de hoogste 
belastbare grondslag). Omgekeerd zien we, gelet op de 
rol van het Gemeentefonds dat een zekere financiële 
perequatie voorziet, dat het aandeel van het Gemeente
fonds in de totale ontvangsten uitkomt op 27,6% voor de 
gemeenten in de kanaalzone, tegenover slechts 7,4% voor 
de residentiële gemeenten in het zuidoosten.



De belastingontvangsten van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster  
(budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In % tot. 
ontvangsten

In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 292 46,1% 722,3 2,2% 4,8%
 229 53,2% 1086,1 0,7% 2,9%
 128 51,9% 783,4 0,4% 2,5%
 248 66,6% 1046,9 2,3% 2,2%
 1.211 52,1% 1016,7 2,3% 3,0%

Structuur van de belastingontvangsten van de Brusselse gemeenten – Budget 2018 – Uitsplitsing per 
sociaaleconomische cluster (in % van de belastingontvangsten)
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BELASTINGONTVANGSTEN

Over de bestuursperiode zijn de belastingontvangsten ge-
stegen met gemiddeld 3,0% per jaar. Die evolutie is evenwel 
meer uitgesproken in de industriële gemeenten van de 
kanaalzone (+4,8% per jaar) die op zich alleen al één vierde 
van de totale belastingontvangsten van de Brusselse ge-
meenten ophalen. Bovendien zijn de residentiele gemeenten 
in het zuidoosten, waar de belastingontvangsten het grootste 
gewicht hebben (67% van hun totale ontvangsten), goed 
voor 20,5% van de globale fiscale ontvangsten.

Het merendeel van de belastingontvangsten (78,5%) komt 
overwegend uit aanvullende belastingen op andere belas-
tingen (op de onroerende voorheffing, de personenbelasting, 

De belastingontvangsten van de Brusselse lokale besturen 
belopen 1.211 miljoen EUR of 1.017 EUR per inwoner. Ze 

zitten vooral geconcentreerd bij de gemeenten, de enige 
lokale besturen met fiscale bevoegdheid.

de verkeersbelasting en meer recent de verblijfstaks voor 
toeristen of ‘City Tax’). De specifiek lokale belastingen, die 
losstaan van de belastingen die worden geheven door andere 
overheidsniveaus, en die de gemeenten zelf innen, vertegen-
woordigen 21,5% van de opbrengst uit belastingen.

Toch verschilt de fiscale structuur aanzienlijk afhankelijk van 
het sociaaleconomisch profiel van de gemeenten. Zo vertoont 
de aanvullende belasting op de personenbelasting een maxi-
maal aandeel in de residentiële gemeenten (27,9% van de 
belastingontvangsten in het zuidoosten en 24,5% in het 
noordwesten). 

(1) Incl. Brussel-Stad



Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing – Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de 
ontvangsten en van de belastingvoet voor de verschillende clusters
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(rechterschaal) tussen 2012 en 2018
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In de cluster van industriële gemeenten in de kanaalzone is 
deze aanvullende belasting het sterkst geëvolueerd (+5,9% 
per jaar t.o.v. +2,9% voor het volledige gewest). Die toename 
valt te verklaren doordat hun aanslagvoet de sterkste stijging 
kende van het Gewest (+364 opcentiemen verhoging tussen 
2012 en 2018 tegen gemiddeld +167 in het Gewest). De 
facto stijgt de gemiddelde aanslagvoet (aantal opcentiemen) 
van 2.750 opcentiemen in 2012 naar 2.917 in 2017.

De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing 
levert de Brusselse gemeenten 684 miljoen EUR op (574 EUR 
/inw.) volgens het budget 2018 en draagt op zich alleen al 
voor 56,5% bij aan de totale belastingontvangsten. Tijdens 
de hele bestuursperiode is deze rubriek geëvolueerd met 
2,9% per jaar, ondanks enkele jaren van schommelingen, 
onder meer in 2014 en 2015. De gemeenten zijn voor deze 
belangrijke belastingontvangsten immers afhankelijk van 
het inkohieringstempo waarvoor de FOD Financiën verant-
woordelijk is. Nieuw sinds januari 2018 is dat de onroerende 
voorheffing van goederen die gelegen zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voortaan behandeld wordt door de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

(1) Incl. Brussel-Stad



Aanvullende belasting op de personenbelasting – Waarde (in miljoen EUR; linkerschaal) en jaarlijkse groei tussen 
2012 en 2018 (in %; rechterschaal)
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Aanvullende belasting op de personenbelasting – Evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode van de 
ontvangsten en van de aanslagvoet voor de verschillende clusters

0%

4% 1%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0%

-0,20%

-0,40%

3,5%

3%

2,5%

2%

1,5%

1%

0,5%

■ Evolutie %
PB-aanslagvoet
(rechterschaal)

■ Gemiddelde 
jaarlijkse toeame
(linkerschaal)

Gemeenten
kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële
gemeenten

noordwesten

Residentiële
gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)

1,5%

3%

1,6%

2,5%

3,4%

27

Exploitatieontvangsten (gewone dienst)  FINANCIËLE SITUATIE VAN DE BRUSSELSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

Alle clusters verlaagden de aanslagvoet van hun aanvullende 
belasting op de PB (in tegenstelling tot de stijging van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing). De gemiddelde 
aanslagvoet van de aanvullende belasting op de PB evolueert 
zodoende van 6,62% in 2012 tot 6,45% in 2017 voor het 
volledige gewest. Met uitzondering van de residentiële 
gemeenten in het zuidoosten is de evolutie van de opbrengst 
van de aanvullende belasting op de PB minder snel ge-
ëvolueerd dan die van andere belastingontvangsten.

Om het hoofdstuk over de aanvullende belastingen af te 
sluiten, bespreken we de opmars van de nieuwe aanvullende 
belasting op de verblijfstaks voor toeristen (‘City Tax’ genoemd) 
die in 2018 zo’n 25 miljoen EUR opbracht (tegen 4 miljoen EUR 

De gemeenten gaan uit van een verwachte ontvangst uit 
de aanvullende belasting op de personenbelasting (PB) 
van 230 miljoen EUR, dat is 193 EUR per inwoner. Als we 
2015 en 2016 buiten beschouwing laten, is de opbrengst 
van die belasting geëvolueerd met gemiddeld 2,5% per jaar, 
maar de toename stabiliseert tussen 2017 en 2018 (+0,3%). 
In 2015 en 2016 is de aanvullende belasting op de personen-
belasting (PB) net als in de andere gewesten van het land op 
een atypische wijze geëvolueerd door de schommelingen in 
het inkohieringstempo. In 2015 lagen de inkohieringen uit-
zonderlijk laag, en wel in die mate dat tijdens het dienstjaar 
2016 een inhaaleffect volgde voor de opbrengst van de 
gemeentelijke PB, terwijl het niveau van ontvangsten in de 
dienstjaren 2017 en 2018 terugkeerde naar normaal.

(1) Incl. Brussel-Stad



Gewicht en evolutie van de componenten van de 
lokale fiscaliteit 

in % van het 
totaal

Evolutie 
bestuurs 

periode 
(20122018)

Overige lokale belastingen
Fiscale compensaties
Industriële, handels- en 
landbouwondernemingen
Gebruik van het openbaar domein
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Administratieve dienstverlening
Prestaties inzake openbare reinheid
Vertoningen en vermakelijkheden
TOTALE LOKALE BELASTINGEN

 2,5% 10%
 14,9% 30%
 
 11,9% -9%
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Opmerkelijk is de daling van de taksen op de industriële en 
de handelsondernemingen (-9% per jaar) en de taksen op 
het gebruik van het openbaar domein (-3% per jaar), parallel 
met een toename met 12% van de belastingen op de adminis-
tratieve prestaties. In de industriële gemeenten in de kanaal-
zone is de groei van die component nog forser (+21% per 
jaar).

in 2017). Deze taks zorgt voor een toename van de omvang 
van de rubriek ‘andere aanvullende belastingen’ tot 3% van 
de belastingontvangsten tegenover 1% bij het begin van de 
bestuursperiode. Echter, deze aanvullende belasting vervangt 
de vroegere lokale gemeentebelasting op hotelverblijven 
nadat die werd geregionaliseerd. We zien dus vooral een 
verschuiving van de ontvangsten tussen de eigen gemeente-
lijke fiscaliteit en de aanvullende belastingen.

De specifiek lokale en dus gemeentelijke belasting be-
draagt 260 miljoen EUR, dat is 218 EUR per inwoner. Ze draagt 
voor 21,5% bij aan de totale belastingontvangsten en is 
daardoor belangrijker dan de opbrengst van de aanvullende 
belasting op de PB. Het relatieve belang ervan varieert even-
wel volgens de clusters van gemeenten (cf. zie grafiek p. 25). 
Ze vertegenwoordigt meer dan 25% van alle belasting-
ontvangsten voor de gemeenten in de kanaalzone, tegenover 
slechts 13,8% voor de residentiële gemeenten in het zuid-
oosten. De lokale belastingen zijn over de bestuurs periode 
gestegen met gemiddeld 3,2% per jaar.

In tegenstelling tot andere gemeenten van het land, waar 
bijna de helft van de opbrengst van de specifiek lokale 
belastingen afkomstig is uit prestaties op het vlak van de 
openbare hygiëne (en van de belasting op huisvuil in het 
bijzonder), is de voornaamste opbrengst afkomstig van de 
belasting op het patrimonium (47,5% van de lokale belastin-
gen) en van de taksen op de industriële ondernemingen en 
de handelszaken (11,9% van de lokale belastingen).

De Brusselse gemeenten boeken eveneens in de functie 
‘fiscaliteit’ de opbrengst van bepaalde boetes (waaronder 
de opbrengst van administratieve sancties), alsook dotaties 
uit het Fiscaal Compensatiefonds. Als tegenprestatie voor 
het schrappen van bepaalde gemeentebelastingen (die als 
nadelig worden beschouwd voor de economische ontwikke-
ling), richtte het Gewest een Fiscaal Compensatiefonds op, 
waarvan de ene helft dient als compensatie van de afschaffing 
van belastingen en de andere helft als compensatie van het 
lage rendement van de gemeentelijke belastingheffing. Die 
component vertegenwoordigt momenteel 14,9% van de 
lokale belastingen en is met 30% per jaar gestegen na de 
beslissing van het Gewest om zijn enveloppe voor dat Fonds 
te verhogen de voorbije jaren. In de industriële gemeenten 
in de kanaalzone bedraagt de dotatie zelfs 21% van de 
lokale belastingen. Die rubriek vormt dan ook de belangrijkste 
verklaring voor de toename van de eigen fiscaliteit in die 
gemeenten (+22% per jaar). 



In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)
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ontvangsten – Budget 2018 (in %)
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De ontvangsten uit dotaties en toelagen, dit zijn financiële 
overdrachten afkomstig van andere bevoegdheidsniveaus 
(vooral van de Gewesten voor de gemeenten, maar eveneens 
van het federale niveau voor de OCMW’s en de politiezones), 
komen in de budgetten 2018 uit op 2.411 miljoen EUR en 
vertegenwoordigen daarmee 60% van de totale exploitatie- 
ontvangsten op het budget 2018. Ze hebben een uiteen-
lopende omvang afhankelijk van het soort bestuur. De over-
drachten van andere besturen wegen zeer sterk door voor 
de OCMW’s (85,6%) en voor de politiezones (99,6%), maar 
ze vertegenwoordigen slechts 37% van de exploitatie- 
ontvangsten van de gemeenten.

In het kader van deze analyse maken we een onderscheid 
tussen 3 soorten overdrachten: de ontvangsten uit algemene 
financiering (dotaties zonder bestemming), (toegekende) 
specifieke toelagen en de dekking van exploitatietekorten 
(gemeentetoelagen aan OCMW’s en politiezones, d.w.z. 
interne overdrachten tussen lokale besturen).

Globaal genomen nemen de ontvangen toelagen en dotaties 
weer toe (+ 6,4%) t.o.v. 2017 nadat ze in 2016 gestabiliseerd 
waren. Vooral de OCMW’s (+ 8,6%) en de gemeenten (+ 8,1%) 
zien de toelagen en fondsen stijgen. Bij de OCMW’s laten de 
terugbetalingen van de Staat voor het leefloon een toename 
optekenen van 14,2% in vergelijking met 2017, parallel met 
de evolutie van de steunuitgaven die zij financieren. Een 
tweede element is de stijging met 32% van de enveloppe 
van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn, die 
evenwel moet worden genuanceerd door het geringe aandeel 
ervan in hun totale ontvangsten (2,3%).

De financieringsstructuur verschilt eveneens afhankelijk van 
het soort lokaal bestuur. Voor de gemeenten overheerst 
de algemene financiering (fondsen) in vergelijking met de 
specifieke toelagen. Omgekeerd hangen de OCMW’s groten-
deels af van toelagen (terugbetaling door de Staat van het 
leefloon en de diverse vormen van sociale bijstand) en van 
de gemeentedotatie om het budget in evenwicht te houden.

De politiezones steunen tegelijk op de federale dotaties en 
de gemeentelijke toelagen. Die laatste wegen het zwaarst 
door en worden jaarlijks bijgestuurd om het budget van de 
politiezones in evenwicht te houden.

FONDSEN EN TOELAGEN



De ontvangsten uit fondsen en toelagen van de Brusselse gemeenten – Budget 2018 en evolutie tijdens  
de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR in EUR/inw. In %  
totale ontv.

Evolutie 
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Fondsen
Toelagen

 498  418  21,4% 14,7% 3,7%
 355  298  15,3% -1,1% 1,7%
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Wat de te verdelen gewestelijke enveloppe betreft, 
omvat de hervorming een jaarlijks begrotingskrediet 
dat overeenkomt met het bedrag van 2016 verhoogd met 
70 miljoen EUR (een toename met 24%) en jaarlijks ge
ïndexeerd met minstens 2%. De nieuwe middelen bedragen 
35 miljoen EUR, de overige reeds bestaande middelen 
blijven behouden en worden geïntegreerd.

Het aandeel van elke gemeente wordt voor 3 jaar berekend 
en zal afhangen van criteria die werden bepaald om via 
een grotere solidariteit het hoofd te bieden aan de 
demografische druk en de kansarmoede. De verdeling 
gebeurt meer specifiek op basis van 10 gewogen criteria:

> morfologie van de gemeente (bevolkingsdichtheid, 
oppervlakte)

> demografische structuur van de gemeente (demogra
fische groei, schoolbevolking)

> sociale indicatoren van de gemeente (werkzoekenden 
die al meer dan één jaar werkloos zijn, leefloontrekkers, 
armoederisico)

> fiscale draagkracht van de gemeente (gemiddelde 
ontvangsten per inwoner van de aanvullende belasting 
op de PB en de OV)

In 2018 budgetteerden de gemeenten 854 miljoen EUR 
(716,5 EUR/inw.) aan ontvangsten uit fondsen en toe
lagen. Die ontvangsten namen toe met 2,9% per jaar 
tijdens de voorbije bestuursperiode, maar stegen met 
7,6% in de budgetten 2018 t.o.v. 2017.

De ontvangsten uit fondsen, die 21,4% van de gemeen
telijke ontvangsten uitmaken (tegenover 15,3% voor de 
toelagen), zijn sneller gestegen: + 3,7% over de bestuurs
periode en +15% in de budgetten 2018.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat het Gemeente
fonds beter bekend onder de naam ‘Algemene Dotatie 
aan de Gemeenten’ (ADG). In 2017 wijzigde het Gewest 
grondig het systeem voor de financiering en de verdeling 
van de ADG. Die wijziging kwam er na bijna 10 jaar van 
ongewijzigde werking van het bestaande Fonds van de 
Brusselse gemeenten, wat in grote mate heeft bijgedra
gen tot het financieel herstel van gemeenten in moeilijk
heden.

DE GEMEENTELIJKE ONTVANGSTEN UIT FONDSEN EN TOELAGEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE



De ontvangsten uit fondsen en toelagen van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsing per sociaaleconomische 
cluster (budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije periode

In miljoen EUR In % totale ontv. In EUR/inw. Evolutie 
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 284 43,9% 687,6 9,3% 4%
 145 33,5% 671,6 -0,1% 1,7%
 93 37,0% 555,6 13,2% 3,1%
 77 20,2% 317,3 10,6% 4,7%
 854 36,7% 716,5 7,6% 2,9%
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Bij de gemeenten in de kanaalzone is het aandeel van de 
ontvangsten uit fondsen en toelagen het grootst (43,9%). 
In die cluster zijn de ontvangsten toegenomen met 4% 
tijdens de voorbije bestuursperiode en verhogen de 
budgetten 2018 met 9,3%. Er is eveneens een forse stij
ging van die ontvangsten in de residentiële gemeenten 
van het zuidoosten (+ 4,7% over de bestuurs periode), 
hoewel hun aandeel kleiner is geworden (20% van de 
gewone ontvangsten).



In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Prestaties
Financiële opbrengsten
TOTAAL  
EIGEN ONTVANGSTEN

 358 300 7,8%
 65 54 -17,9%
 
 423 355 2,8%

Niveau en structuur van de eigen ontvangsten per type 
van bestuur – Budget 2018 (in miljoen EUR)
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De eigen ontvangsten die worden gegenereerd via de 
activiteit van de lokale besturen (prestaties) of in de vorm 
van ontvangsten uit het gemeentelijk patrimonium (huur-
gelden, financiële opbrengsten) komen uit op 423 miljoen 
EUR, hetzij 355 EUR per inwoner. Ze vertegenwoordigen 
11% van de totale exploitatie-ontvangsten van de lokale 
besturen. Die verhouding ligt hoger voor de OCMW’s (14%), 
terwijl die ontvangsten vrijwel onbestaande zijn voor de 
politiezones (minder dan 1%). De gemeenten noteren eigen 
ontvangsten die rond het gemiddelde liggen van de lokale 
besturen (± 11%).

Binnen de eigen ontvangsten eisen de ontvangsten uit 
prestaties het leeuwendeel op (85%). In het budget 2018 
belopen ze 358 miljoen EUR of 300 EUR per inwoner.

Relatief gezien vormen ze een bijzonder belangrijke finan-
cieringsbron voor de OCMW’s (aandeel van de begunstigden 
van diensten zoals maaltijden en hulp aan huis, rusthuis enz.). 
Voor de Brusselse OCMW’s samen gaat het gemiddeld om 
bijna 14,4% van de exploitatie-ontvangsten.

De financiële opbrengsten (interest, dividenden) vertegen-
woordigen 65 miljoen EUR, dat is 1,6% van de exploitatie- 
ontvangsten van de lokale besturen. Enkel voor de gemeenten 
vormen ze significante ontvangsten. 

EIGEN ONTVANGSTEN



De ontvangsten uit prestaties van de Brusselse gemeenten per cluster – Uitsplitsing per sociaaleconomische 
cluster (budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In % totale uitg. In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 43 6,8%  107  14,9% 9,0%
 38 9,1%  182  19,0% 4,8%
 19 7,7%  116  9,6% 6,4%
 36 9,6%  151  1,9% 6,6%
 189 8,1% 158 8,4% 3,6%

De categorieën ontvangsten uit prestaties van de Brusselse gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.) -
Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster

Gemeenten
kanaalzone

Gemeenten
eerste gordel

Residentiële
gemeenten

noordwesten

Residentiële
gemeenten
zuidoosten

Totaal(1)
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De ontvangsten uit prestaties omvatten onder meer 
diverse toegangsgelden, het huurgeld voor het gebruik 
van terreinen en gebouwen die eigendom zijn van de 
gemeente, de bijdragen van de ouders in de schoolkosten 
(maaltijden, vervoer, bewaking enz.). In het bijzonder 
betalen distributienetbeheerders (DNB) rechten aan de 
gemeenten voor het gebruik van de openbare ruimte voor 
gasleidingen en elektrische kabels. Het gaat om ontvang
sten ter compensatie van het verlies van dividenden door 
de liberalisering van de energiesector.

De eigen ontvangsten van de gemeenten komen in 
2018 uit op 252 miljoen EUR (180 EUR/inw.), stabiel in 
vergelijking met 2017 (+ 0,3%). Drie vierde van die 
ontvangsten is afkomstig van prestaties die op zich 8,1% 
van de gewone ontvangsten van de gemeenten uitmaken. 
Het saldo is dus toe te schrijven aan de financiële ontvang
sten, die slechts 2,7% van de totale gewone ontvangsten 
vormen.

De ontvangsten uit prestaties zijn gemiddeld met 3,6% 
toegenomen tijdens de bestuursperiode. In de gemeenten 
in de kanaalzone zijn de ontvangsten het snelst gestegen, 
nl. met 9% per jaar.

DE EIGEN ONTVANGSTEN VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE

(1) Incl. Brussel-Stad



Evolutie van de structuur van de ontvangsten
uit prestaties van de Brusselse gemeenten – 
2012-2018 (in %) 
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De financiële opbrengsten
voor de Brusselse gemeenten – 2012-2018
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De financiële opbrengst bestaat voor bijna 95% uit 
dividenden van bovengemeentelijke structuren voor de 
distributie van elektriciteit en gas. Tijdens de bestuurs
periode bleef de stijging beperkt tot 1% per jaar, maar er 
doen zich jaarlijks grote schommelingen voor, zoals blijkt 
uit onderstaande grafiek. Mocht er een algemene tendens 
bestaan om energiedividenden te verlagen, dan nog zien 
we uitzonderlijke dividenden, zoals in 2017 door Interfin. 
In 2018 voorzien de lokale besturen opnieuw een daling 
van financiële opbrengsten (18% ten opzichte van het 
uitzonderlijke jaar 2017 en 15,5% in vergelijking met 
2016).

Voor de Brusselse gemeenten bestaat de top 3 van de 
ontvangsten voor prestaties uit de ontvangsten uit 
uitgevoerde prestaties, de opbrengst van de concessies 
van rechten en de opbrengst van vastgoedverhuur. Die 
laatste component is bijzonder belangrijk in de gemeen
ten van de eerste gordel. 

Qua evolutie zien we een daling van de opbrengst van 
concessies tijdens de bestuursperiode ( 1,4% per jaar), 
gecompenseerd door de opbrengst uit uitgevoerde 
prestaties (+ 7,9% per jaar). Die evolutie heeft een impact 
op de structuur van de gemeentelijke ontvangsten voor 
prestaties, zoals blijkt uit volgende grafiek. Deze evolutie 
houdt in grote mate verband met een boekhoudkundige 
verschuiving van de tegemoetkoming van Hydrobru 
(Brusselse intercommunale voor waterdistributie en 
sanering) onder de vorm van ontvangsten voor prestaties 
(vergoeding per meter) in plaats van een dividend uit 
ontvangsten van schuld.



In miljoen 
EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie  
(t.o.v. 2017)

Investeringen
Overdrachten 
(kapitaaltoelagen)
Schuld (vervroegde 
terugbetaling, 
deelnemingen)
TOTALE BUITENGEWONE 
UITGAVEN
 
Gemeenten
OCMW’s
Politiezones

 834 700 9,1%
 
 26 22 85,8%
 
 
 43 36 -39,4%
 
 902 757 6,3%
 
 648 544 2,5%
 219 183 17,7%
 35 30 17,6% ■ Investeringen

■ Overdrachten (kapitaaltoelagen)
■ Schuld (vervroegde terugbetaling,deelnemingen)

Uitsplitsing van de buitengewone uitgaven volgens 
economische groep – Budget 2018

3%

92%

5%

■ Gemeenten ■ OCMW’s ■ Politiezones

Uitsplitsing van de buitengewone uitgaven 
per type van bestuur – Budget 2018

24%

72%

4%
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De Brusselse lokale besturen schreven in de budgetten 2018 
buitengewone uitgaven in voor 902 miljoen EUR, of 757 EUR 
per inwoner.

De investeringsuitgaven sensu stricto belopen 834 miljoen 
EUR of 92% van de buitengewone uitgaven. Daarna volgen 
de schulduitgaven met betrekking tot het financieel vermogen 
(kapitaaldeelname, vervroegde terugbetaling van leningen 
enz.) met 5%. De overige uitgaven bestaan uit de toegekende 
kapitaaltoelagen (overdrachten).

De gemeenten nemen 72% van de buitengewone uitgaven 
van de Brusselse lokale besturen voor hun rekening, tegen-
over 24% voor de OCMW’s en slechts 4% voor de politiezones.

De begrotingsvooruitzichten voor de investeringsuitgaven 
voor alle Brusselse lokale besturen samen nemen toe (+9%) 
ten opzichte van 2017. Vooral de geplande investeringen 
voor de Brusselse OCMW’s zijn toegenomen. Die kwamen uit 
op 175 miljoen EUR in 2018 of 57 miljoen meer dan in 2017 
(+48%). In mindere mate ramen ook de politiezones extra 
investeringen, met 6 miljoen EUR meer in vergelijking met 
de vooruitzichten 2017 (+22%).

INVESTERINGEN EN 
HOE ZE WORDEN GEFINANCIERD



Aanwending van de investeringsuitgaven – 
Budget 2017-2018
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Als we kijken naar de financieringsbronnen, worden inves-
teringen van lokale besturen ontegensprekelijk voor het 
grootste deel gefinancierd via leningen. Gemiddeld maken 
ze 66% uit van de totale financiering. De diverse kapitaal-
toelagen (27%) vormen de tweede belangrijkste financierings-
bron, terwijl de opbrengst uit de verkoop van activa de rest 
van de financiële middelen (7%) van de buitengewone dienst 
levert. Het aandeel van leningen (61% in 2017) en toelagen 
(24% in 2017) neemt toe in 2018, ter compensatie voor 
de daling van de verkoop van activa (15% in 2017). Die finan-
cieringsstructuur (eigen dienstjaar) houdt evenwel geen 
rekening met de zelffinanciering, die gerealiseerd wordt via 
overboekingen vanuit het reservefonds of de gewone dienst 
of door aanwending van het overgedragen overschot.

Die dynamiek heeft een impact op de investeringsdomeinen 
waarin de lokale besturen van plan zijn te investeren. Zo gaat 
de functie Sociale bijstand van 19% in 2017 naar 21% in 
2018. De functie Politie evolueert eveneens, zij het minder 
uitgesproken, naar 4,2% van de totale investeringen. Parallel 
daarmee stellen we een opmerkelijke daling vast van de 
functie Algemeen bestuur tot 19,1% van de investeringen 
in 2018 (25% in 2017). Ten slotte zijn er belangrijke inves-
teringen in het onderwijs die nu 19% van de geplande 
investeringen uitmaken, tegenover minder dan 17% in 2017.



Investeringsuitgaven van de Brusselse gemeenten – Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster  
(budget 2018) en evolutie tijdens de voorbije bestuursperiode

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie  
(20172018)

Evolutie 
bestuursperiode 

(20122018)

Gemeenten kanaalzone
Gemeenten eerste gordel
Residentiële gemeenten noordwesten
Residentiële gemeenten zuidoosten
TOTAAL(1)

(1) Incl. Brussel-Stad

 211 521,9 4,5% 2,8%
 160 759,6 -9,1% 12,7%
 60 368,8 34,3% 9,7%
 87 366,3 6,0% 11,0%
 624  523,4  1,1% 8,5%

Evolutie van de gemeentelijke investeringen tijdens 
de voorbije bestuursperiode – 2012-2018
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De gemeenten voorzien in 2018 voor bijna 624 miljard 
EUR (523 EUR/inw.) aan investeringen, d.i. een stijging 
met 1,1% ten opzichte van 2017. Toch zijn over de volle
dige bestuursperiode de investeringen gestegen met 
gemiddeld 8,5% per jaar. Die evolutie is de weerspiegeling 
van een aangehouden investeringsinspanning, die in 
tegenstelling tot de gemeenten in de twee andere regio’s, 
niet is teruggevallen tijdens de gemeentelijke bestuurs
periode. Door de uitzonderlijk forse demografische groei 
van de voorbije jaren klopt het dat Brusselse lokale 
besturen met de steun van het Gewest het hoofd hebben 
moeten bieden aan een dringende vraag naar lokale open
bare voorzieningen (vooral scholen).

Die evolutie heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geleid heeft tot een afvlakking van het traditioneel 
cyclische effect voor de investeringsuitgaven. Die cyclus 
kent doorgaans terugvallende investeringen bij het begin 
van de bestuursperiode en een fors herstel ervan tijdens 
het verkiezingsjaar en het jaar daarvóór.

Rekening houdend met de realisatiegraad in de budgetten 
(ongeveer 50%), is de kans groot dat de reële investerings
uitgaven in de Brusselse gemeenten op 360 miljoen EUR 
uitkomen in 2018 , ofwel een stijging kennen met 4,7% 
per jaar t.o.v. 2012.

DE GEMEENTELIJKE INVESTERINGSUITGAVEN  
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE



Aanwending van de gemeentelijke investeringen – Budget 2018 – Uitsplitsing per sociaaleconomische cluster
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De financieringsstructuur van gemeentelijke investerin
gen ziet de kapitaaltoelagen in 2018 toenemen tot een 
aandeel van 28% van de gewone ontvangsten, ten op
zichte van 17% in 2012. Toch blijft het aandeel van de 
financiering via leningen ruimschoots het grootst (60%).

De gemeenten in de kanaalzone nemen bijna 34% van het 
investeringsvolume voor hun rekening, zij het tegen een 
lager groeitempo (+3%/jaar). De investeringsinspanning 
is immers groter in de andere clusters (stijging van 
gemiddeld meer dan 10% per jaar).

Globaal genomen bestaat de top 3 van investerings
domeinen van de Brusselse gemeenten in 2018 uit 
Onderwijs (27%), Algemeen bestuur (21%) en Openbare 
reinheid (20%). Qua evolutie stellen we een toename vast 
bij Onderwijs (22% in 2012) en Algemeen bestuur (11% 
in 2012), en een minder snelle stijging bij Openbare 
reinheid (34% in 2012) en Wegennet (16% in 2012).

Toch zijn er aanzienlijke verschillen naargelang van het 
sociaaleconomisch profiel van de gemeenten.

Het aandeel van investeringen in Onderwijs is groter in de 
gemeenten in de kanaalzone (39%) en in de residentiële 
gemeenten in het noordwesten (32%). De residentiële 
gemeenten in het zuidoosten investeren in hoofdzaak in 
de functies Algemeen Bestuur (43%), Wegen (18%) en 
CultuurVrijetijdbestedingErediensten (19%).

(1) Incl. Brussel-Stad



Saldo In miljoen EUR In EUR/inw. In % gew. 
ontv.

Eigen dienstjaar 13,7 12 0,3%
Voorgaande dienstjaren 196,4 165 4,6%
Overboekingen -1,4 -1 0,0%
Algemeen totaal 208,7 175 4,9%

Evolutie van de saldi van de Brusselse lokale 
besturen (budget 2014-2018 in miljoen EUR)
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Spreiding van de saldi van het budget 2018 
per type van bestuur (in miljoen EUR)
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Alle Brusselse lokale besturen samen vertonen een overschot 
van 14 miljoen EUR voor het budget 2018 en van 209 miljoen 
EUR voor het algemeen totaal (dat eveneens rekening houdt 
met het resultaat van voorgaande dienstjaren en met de 
overboekingen). Relatief gezien vertegenwoordigt het saldo 
van het dienstjaar slechts 0,3% van de exploitatie-ontvangs-
ten (dus een bijna-evenwicht), terwijl het overschot voor het 
algemeen totaal 4,9% van de ontvangsten van de lokale 
besturen uitmaakt.

In tegenstelling tot vorig budgetjaar wordt het saldo van het 
eigen dienstjaar in 2018 opnieuw positief, en komt het zelfs 
op een hoger niveau uit dan in 2016, terwijl het saldo alge-
meen totaal voor het derde opeenvolgende jaar vrij fors 
toeneemt (+45 miljoen EUR).

De budgettaire situatie verschilt naargelang het type bestuur. 
De politiezones vertonen een licht tekort voor het eigen 
dienstjaar van respectievelijk 14 miljoen EUR, terwijl we bij 
de gemeenten en OCMW’s een overschot zien van respectie-
velijk 6 en 22 miljoen EUR. De situatie van de OCMW’s moet 
gerelativeerd worden binnen hun specifieke boekhoud-
kundige context, waarbij de aflossing van leningen (terug-
betaling van het kapitaal) in de investeringsdienst verrekend 
wordt en niet in de exploitatiedienst. Die moet een overschot 
vertonen om die terugbetalingskosten te dekken.

Voor het algemeen totaal tekenen lokale besturen een 
gecumuleerd overschot op, met een overwicht van de ge-
meenten door de positieve resultaten van het verleden 
(84% van het overschot voor het algemeen totaal van alle 
Brusselse lokale besturen samen). Toch bestaan er voor de 
budgetsaldi individuele contrasten.

Die budgetsaldi worden vooral beïnvloed door de gemeenten, 
waarbij OCMW’s en politiezones via de gemeentedotatie zich 
in een situatie bevinden die een evenwicht benadert voor 
het eigen dienstjaar.

BUDGETSALDI



Evolutie van de budgetsaldi van de rekeningen (R) en de budgetten (B) van de Brusselse gemeenten 2012-2018 
(in miljoen EUR en in % van de gewone ontvangsten)
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Evolutie van de saldi algemeen totaal van de rekeningen (R) en de budgetten (B) van de Brusselse gemeenten 
2012-2018 (in miljoen EUR en in % van de gewone ontvangsten)
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dige periode is er duidelijk sprake van een financieel 
herstel van de gemeenten voor het eigen dienstjaar, 
waarbij het overeenkomstig saldo evolueert van een 
aandeel van 1,7% van de gewone ontvangsten in 2012 
tot +0,3% van de gewone ontvangsten in 2018.

Voor het algemeen totaal bedraagt het saldo voor alle 
Brusselse gemeenten samen 176 miljoen EUR. Ondanks 
vrij uitgesproken jaarlijkse schommelingen, is het saldo 

De Brusselse gemeenten tekenen voor het eigen dienst
jaar 2018 een overschot op van 6,2 miljoen EUR, of 0,3% 
van hun gewone ontvangsten. In werkelijkheid is de 
situatie relatief sterk uiteenlopend: er zijn 5 Brusselse 
gemeenten met een tekort (4 miljoen EUR), 5 met na
genoeg een evenwicht (+0,2 miljoen EUR) en 9 met een 
reëel overschot (+10 miljoen EUR). Voor de tweede keer 
tijdens de bestuursperiode vertoont het saldo voor het 
eigen dienstjaar opnieuw een evenwicht. Over die volle

DE SALDI VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN 
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE



Saldo algemeen totaal van de Brusselse gemeenten – Bijdrage volgens sociaaleconomische clusters 
tijdens de voorbije bestuursperiode (excl. Brussel-Stad en in EUR/inw.)
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de uitgaven en een snellere aangroei van de inkomsten, 
zowel onder impuls van het Gewest (nieuw Gemeente
fonds) als van de gemeenten zelf (belastingen).

Hoewel de verbetering van het saldo algemeen totaal in 
alle categorieën van gemeenten opvalt, is het vooral op
merkelijk dat het saldo algemeen totaal van de gemeenten 
in de kanaalzone opnieuw positief wordt op het einde van 
de bestuursperiode.

van 126 miljoen EUR in 2012 jaarlijks gestegen met 5,7%. 
Voor de eerste keer in deze bestuursperiode vertonen 
alle gemeenten een evenwicht of een overschot voor het 
algemeen totaal in 2018.

De trends voor het eigen dienstjaar en voor het algemeen 
totaal wijzen dus op een duidelijke verbetering van de 
financiële situatie van de Brusselse gemeenten. Dat werd 
mogelijk gemaakt door een gecontroleerde evolutie van 
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