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Clusters 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 Brussel-Stad Brussel-Stad

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telt 19 gemeenten, evenveel OCMW’s en 6 politiezones. 
Al die lokale besturen samen zijn heel belangrijke actoren voor de lokale en de gewestelijke 
economie. In 2019 waren ze samen goed voor een totale begroting van 5,1 miljard euro(1), 
dat is 4.222 euro per inwoner. De exploitatie-uitgaven komen uit op 4,2 miljard euro (of 
83%), terwijl de investeringsuitgaven becijferd werden op bijna 850 miljoen euro.

Op basis van de initiële begrotingen 2019 geeft dit document een statistisch overzicht van 
de voornaamste categorieën van ontvangsten en uitgaven van de Brusselse lokale besturen, 
nl. de gemeenten, OCMW’s en politiezones. Merk op dat de perimeter van de lokale sector 
(S1313)(2) volgens het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) nog ruimer is, omdat er 
daarin ook heel wat gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw’s worden meegeteld, net als 
een aantal intercommunales.

Het overzicht bevat 100% voor de gemeenten, 100% voor de OCMW’s en 81% voor de 
politiezones (ten opzichte van de bevolking). De statistieken van het aantal werknemers bij 
de lokale besturen zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De analyse van de begrotingen gebeurt eveneens op basis van de “sociaal-economische 
typologie”(3) van de Brusselse gemeenten, die volgende categorieën (clusters) omvat:

Voor een meer gedetailleerde statistische bijlage kan u terecht op belfius.be/studies.

De initiële begrotingen 2019 van lokale besturen, de eerste begrotingen goedgekeurd sinds 
de gemeenteraadsverkiezingen, moeten in de eerste plaats als technische documenten 
worden gezien, omdat ze in de huidige fase nog niet echt de stempel dragen van de nieuwe 
politieke ploeg die aantrad. 

Toch start de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode onder een bijzonder moeilijk financieel 
gesternte, wat de dynamiek van de meeste financieringsbronnen kan ondergraven en 
tegelijkertijd ook bepaalde uitgaven (sociale bijstand, veiligheid…) onder druk zet. Voor een 
gedetailleerde toelichting bij de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee lokale bestuur-
ders worden geconfronteerd (vergrijzing, duurzame ontwikkeling, digitale revolutie enz.) 
verwijzen we naar ons dossier “De financiële uitdagingen van onze gemeenten”.

De problematiek rond de financiering van de pensioenlasten van het statutair personeel 
zal tijdens de eerstvolgende jaren zeer zeker de belangrijkste financiële uitdaging voor 
lokale bestuurders vormen. (cf. persbericht van 25 juni 2019 – “Bij drie op de vier gemeen-
ten komt boemerang van de pensioenlasten hard aan”.

INLEIDING

(1) De totale begroting van de lokale besturen bevat bepaalde overdrachten tussen entiteiten van de lokale sector, zoals de gemeentelijke 
toelagen aan de OCMW’s en aan de politiezones. Ter info: in de begrotingen 2019 belopen die interne overdrachten aan de Brusselse 
lokale besturen 715 miljoen euro.
(2) Europees Systeem van de nationale rekeningen dat als referentiemethodologie dient voor het opstellen van de Belgische nationale 
rekeningen.
(3) https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten/

http://belfius.be/studies
https://research.belfius.be/nl/werking-gemeente/
http://research.belfius.be/wp-content/uploads/2019/06/Persbericht-Lokale-financi%C3%ABn-NL-25-06-2019.pdf
http://research.belfius.be/wp-content/uploads/2019/06/Persbericht-Lokale-financi%C3%ABn-NL-25-06-2019.pdf
https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten


Uitsplitsing van gewone uitgaven – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie  
(t.o.v. 2018)

Personeel 2.014 1.666,3 3,8%
Werking 434 359,4 4,3%
Overdrachten 1.504 1.244,8 3,3%
Schuld 276 228,1 0,7%
Overboekingen 18 15,1 -20,2%
TOTALE  
GEWONE UITGAVEN 4.246 3.513,7 3,4%

Gemeenten 2.394 1.980,6 3,3%
OCMW’s 1.262 1.044,2 4,0%
Politiezones 591 488,8 2,5%
TOTAAL 4.246 3.513,7 3,4%
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10%

17%
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Verdeling van uitgaven per bestuurscategorie – 
Begrotingen 2019

Verdeling van gewone uitgaven volgens  
economische groep - Begrotingen 2019

Verdeling van gewone en buitengewone uitgaven – 
Begrotingen 2019

n Gemeenten
n OCMW’s
n Politiezones

n Personeel
n Werking
n Overdrachten
n Schuld
n Overboekingen

n Gewoon
n Buitengewoon
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Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telt 19 gemeenten, 
evenveel OCMW’s en 6 politiezones.

In 2019 waren ze samen goed voor een totale begroting van 
5,1 miljard euro of 4.222 euro per inwoner. De exploitatie- 
uitgaven komen uit op 4,2 miljard euro (of 83%), terwijl de 
investeringsuitgaven becijferd werden op 850 miljoen euro.

Bij de lokale overheden nemen de gemeenten 60% van de 
totale uitgaven voor hun rekening, tegenover 28% voor de 
OCMW’s en 12% voor de politiezones. Bij de investeringen 
is dit overwicht van gemeenten nog meer uitgesproken, 
aangezien zij alleen al verantwoordelijk zijn voor nagenoeg 
75% van de investeringsuitgaven van lokale overheden in 
het Brusselse Gewest.

GEWONE UITGAVEN
De totale gewone uitgaven nemen in 2019 toe met 3,4%, 
vooral als gevolg van de evolutie van de personeelsuitgaven 
(+3,8%) en de werkingsuitgaven (+4,3%), terwijl de schuld-
uitgaven stabiel zijn gebleven (+0,7%).

47% van de gewone uitgaven gaat naar personeelskosten 
en 35% naar de overdrachtsuitgaven, terwijl de financiële 
lasten (interest en kapitaalaflossingen van schuld) slechts 
7% van de totale uitgaven voor hun rekening nemen.

Volgens de RSZ-statistieken kwam het personeelsbestand 
van de Brusselse lokale besturen eind 2018 uit op 
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Verdeling van gewone ontvangsten - Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Fiscaliteit 1.239 1.025 2,3%
Fondsen & dotaties 1.102 912 2,3%
Overige toelagen 1 427 1.181 4,2%
Prestaties 373 308 3,2%
Financiële opbrengsten 66 54 1,2%
Overboekingen 28 23 87,7%
TOTALE GEWONE ONTVANGSTEN 4.234 3.503 3,3%

Gemeenten 2.402 1.987 3,3%
OCMW’s 1.260 1.042 4,0%
Politiezones 573 474 1,9%
TOTAAL 4.234 3.503 3,3%
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29%

34%

26%

Verdeling van gewone ontvangsten  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Saldo voor het eigen dienstjaar en het algemeen totaal 
van Brusselse lokale besturen – Begrotingen 2019  
(in miljoen EUR)

n Fiscaliteit
n Fondsen & dotaties
n Overige toelagen
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n Financiële opbrengsten
n Overboekingen

n Saldo eigen dienstjaar n Saldo algemeen totaal
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32.368 voltijdse equivalenten (vte), een stijging met 
423 vte of 1,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

GEWONE ONTVANGSTEN
De exploitatie-ontvangsten van Brusselse lokale besturen 
komen volgens de begrotingen 2019 uit op 4,2 miljard euro 
of 3.503 euro per inwoner, een toename van 3,3% in ver-
gelijking met het dienstjaar daarvoor. Dit is een meer 
uitgesproken evolutie dan bij de exploitatie-uitgaven. Bij 
de Brusselse OCMW’s was de toename van de ontvangsten 
het sterkst in 2019 (+4,0%), terwijl de politiezones de 
kleinste stijging lieten optekenen (+1,9%).

Voor alle Brusselse lokale besturen samen zijn ontvangsten 
uit fondsen en toelagen de belangrijkste financieringsbron 
(60%), tegenover 29% voor belastingen en 11% voor de 
eigen ontvangsten.

SALDI
Voor de begroting 2019 vertonen alle Brusselse lokale 
overheden samen een tekort van 13 miljoen euro voor het 
eigen dienstjaar en een overschot van 214 miljoen euro 
voor het algemeen totaal, rekening houdend met het 
resultaat van voorgaande dienstjaren en met overboekin-
gen. Relatief gezien vertegenwoordigt het tekort van het 
dienstjaar slechts 0,3 % van de exploitatie-ontvangsten 
(dus een bijna-evenwicht), terwijl het overschot voor het 
algemeen totaal 4,4% van de ontvangsten van de lokale 
overheden uitmaakt.



Buitengewone uitgaven

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Investeringen 809 669 -3,6%
Overdrachten 
(kapitaaltoelagen) 45 37 75,9%
Schuld (vervr. terugb., 
participat.) 2 2 -30,6%
TOTALE BUITENGEWONE 
UITGAVEN 856 709 -2,6%

Verdeling van investeringen volgens functie – 
Begrotingen 2019
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■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets
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n Politie
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n Wegennet
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n Onderwijs

n Cultuur - Vrijetijdsbesteding -  
Erediensten

n Sociale Bijstand
n Huisvesting - Stedenbouw
n Niet uitsplitsbaar
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INVESTERINGEN
Brusselse lokale besturen schreven in de begrotingen 2019 
voor 856 miljoen euro of 709 euro per inwoner buiten-
gewone uitgaven in. 

De investeringsuitgaven sensu stricto belopen 809 miljoen 
euro of 94% van de buitengewone uitgaven. Deze vertonen 
een lichte terugval met 3,6%, een fenomeen dat zich wel 
vaker voordoet in het eerste jaar van een gemeentelijke 
bestuursperiode.

De voornaamste investeringsdomeinen van de Brusselse 
lokale besturen in afnemende volgorde: administratieve 
infrastructuur (23%), huisvesting en stedenbouw (18%), 
sociale bijstand (o.m. de rust- en verzorgingstehuizen van 
OCMW’s) en onderwijs (schoolgebouwen) (15%).



Uitsplitsing van gewone uitgaven  
volgens economische groep – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Personeel 999 826,6 4,4%
Werking 279 230,5 4,4%
Overdrachten 877 725,9 2,5%
Schuld 222 184,1 1,7%
Overboekingen 16 13,5 -17,3%
TOTALE  
GEWONE UITGAVEN 2.394 1.980,6 3,3%

9% 1%

37%

11%

42%

Uitsplitsing van de gewone uitgaven  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Verdeling van personeelsuitgaven per kostencategorie – 
Begrotingen 2019

Verdeling van werkingsuitgaven per kostencategorie – 
Begrotingen 2019
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GEWONE UITGAVEN
Volgens de begrotingen 2019 komen de gewone uitgaven 
van de Brusselse gemeenten uit op 2,4 miljard euro, d.w.z. 
1.981 euro per inwoner, en daarmee tekenen ze t.o.v. 2018 
een stijging van 3,3% op.

Personeelsuitgaven (zonder het gesubsidieerd onder-
wijzend personeel) nemen gemiddeld 42% van de totale 
uitgaven voor hun rekening, tegenover 37% voor de 
overdrachten.

Personeelsuitgaven

Pensioenlasten van statutair personeel vertegenwoordigen 
gemiddeld 14% van de personeelsuitgaven en zijn ten 
opzichte van 2018 toegenomen met bijna 10%.

Volgens de RSZ-statistieken kwam het personeelsbestand 
van de Brusselse gemeenten (incl. de gemeentebedrijven) 
eind 2018 uit op 16.736 voltijdse equivalenten (vte), een 
toename met 3,6% in vergelijking met 2017. Het aandeel 
statutair personeel blijft stabiel rond 38% en blijft daarmee 
boven het nationaal gemid delde (32,5%).

Werkingsuitgaven

De werkingsuitgaven vertegenwoordigen gemiddeld 11% 
van de gewone uitgaven en vertonen andermaal een 
relatief gestage evolutie in 2019 (+4,4% t.o.v. +6,4% in 

DE BRUSSELSE GEMEENTEN



Voornaamste componenten van overdrachtsuitgaven – 
Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

OCMW 347 287 2,1%
Politiezone 367 303 0,5%
Andere toelagen 164 135 8,3%
OVERDRACHTSUITGAVEN 877 726 2,5%

Verdeling van overdrachtsuitgaven per kostencategorie – 
Begrotingen 2019
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40%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

n Dotatie aan het OCMW
n Dotatie aan de politiezone
n Kerkfabrieken
n Andere overheden
n Ziekenhuizen en 

gezondheidsinstellingen
n Ondernemingen
n Gezinnen
n Lokale verenigingen
n Andere 

overdrachtsuitgavenGemeentelijke dotaties aan het OCMW en aan de 
politiezone volgens cluster van gemeenten (in EUR/inw.)

Voornaamste componenten van schulduitgaven – Begrotingen 2019

In miljoen EUR In EUR/inw. Evolutie (t.o.v. 2018)
Financiële lasten voor leningen (interest) 45,1 37,3 -0,7%
Terugbetaling van leningen (kapitaal) 171,8 142,2 2,6%
Andere financiële lasten 1,8 1,5 -21,3%
SCHULDUITGAVEN 218,7 181,0 1,7%
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2018). De toename valt voornamelijk te verklaren door 
een grotere afhankelijkheid van onderaannemers en door 
hogere werkingskosten voor gebouwen.

Overdrachtsuitgaven

Overdrachtsuitgaven nemen 37% van de gewone uitgaven 
van Brusselse gemeenten voor hun rekening, een groter 
aandeel dan in andere regio’s (ca. een derde). 90% van 
overdrachtsuitgaven is bestemd voor andere lokale over-
heden, meer bepaald in het kader van de verplichting van 
gemeenten om hun tekort te dekken (OCMW, politiezone, 
ziekenhuizen, kerkfabrieken enz.).

De toelagen aan het OCMW en de politiezone vertegen-
woordigen op zich al respectievelijk 40% en 42% van de 
overdrachtsuitgaven, d.w.z. ongeveer 15% van alle gewone 
uitgaven van de gemeenten.

Gemeentelijke dotaties aan het OCMW en aan de politie-
zone liggen verhoudingsgewijs hoger (in EUR/inw.) in de 
gemeenten uit het centrum van de agglomeratie (1e gordel 
en kanaalzone en ook in Stad Brussel) dan in de meer 
residentiële gemeenten (2e gordel).

Schulduitgaven (financiële lasten)

Weerkerende financiële lasten die aan leningen verbonden 
zijn (kapitaalaflossingen en interest) voor de financiering 
van investeringen, vormen de hoofdcomponenten van 
schulduitgaven. Die laatste komen volgens de begrotingen 
van 2019 uit op 219 miljoen euro, dat is 9% van de gewone 
uitgaven. 



Uitsplitsing van gewone ontvangsten  
volgens economische groep – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Fiscaliteit 1.239 1025,4 2,3%
Fonds 510 421,6 2,2%
Toelagen 371 306,8 4,3%
Prestaties 197 162,9 4,4%
Financiële opbrengsten 65 53,5 1,8%
Overboekingen 21 17,1 206,7%
TOTALE  
GEWONE ONTVANGSTEN 2.402 1987,2 3,3%

3%
8%

15%

1%

21%

52%
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n Toelagen
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n Financiële opbrengsten
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n Prestaties

Uitsplitsing van gewone ontvangsten  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Financieringsstructuur volgens de sociaal-economische cluster van gemeenten – 
Begrotingen 2019 (in EUR per inwoner)
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(1) Cf. Sociaal-economische typologie van de gemeenten.

Gelet op de huidige historische lage rente neemt het 
relatieve belang van interestlasten voortdurend af, terwijl 
kapitaalaflossingen een steeds groter aandeel vormen in 
de schulduitgaven (78% in 2019 tegen 70% in 2012).

GEWONE ONTVANGSTEN
Volgens de begrotingen 2019 van de Brusselse gemeen ten 
worden de gewone uitgaven becijferd op 2,4 miljard euro, 
een toename met 3,3% in vergelijking met 2018.

Gewone ontvangsten kunnen in 3 grote categorieën worden 
ingedeeld: belastingontvangsten (d.w.z. de belastingen 
van gezinnen en bedrijven), fondsen en ontvangen toe-
lagen (d.w.z. de financiële middelen afkomstig van andere 
overheden) en ten slotte de eigen ontvangsten (d.w.z. 
opbrengsten uit de activiteit of het onroerend en financieel 
patrimo nium van lokale overheden).

Fiscaliteit levert meer dan de helft van de gewone ont-
vangsten op, terwijl het Gemeentefonds iets meer dan een 
vijfde voor zijn rekening neemt.

De financieringsstructuur varieert aanzienlijk naargelang 
de sociaal-economische categorie waartoe gemeenten 
behoren(1). Fiscaliteit is nog altijd de belangrijkste financie-
ringsbron, maar het aandeel in de totale ontvangsten 
schommelt tussen 45% voor gemeenten in de kanaalzone 
en 67% voor residentiële gemeenten in het zuidoosten 
(met de hoogste inkomens en dus ook de hoogst belastbare 
grondslag). Omgekeerd is het zo dat gelet op de rol van de 
financiële perequatie van het Gemeentefonds, het aandeel 
van het Gemeentefonds in de totale ontvangsten uitkomt 
op 28% voor de gemeenten in de kanaalzone, t.o.v. slechts 
8% voor de residentiële gemeenten in het zuidoosten.



Voornaamste categorieën van belastingontvangsten – 
Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 703 581,7 2,7%
Aanvullende 
personenbelasting 237 196,0 2,8%
Overige aanvullende 
belastingen 38 31,1 3,2%
Lokale belastingen 225 185,9 1,5%
Fiscale compensaties 37 30,6 -4,8%
TOTALE 
BELASTINGONTVANGSTEN 1.239 1025,4 2,3% 0%
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Structuur van belastingontvangsten – Begrotingen 2019
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Evolutie van het percentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
en het aantal gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing –  
Gewestelijk gemiddelde (2013-2019)
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Belastingontvangsten

De belastingontvangsten van Brusselse gemeenten be-
lopen 1.239 miljoen euro of 1.025 euro per inwoner.

Het merendeel van de belastingontvangsten (79%) komt 
overwegend uit aanvullende belastingen op andere be-
lastingen (zoals op onroerende voorheffing, personen-
belasting, verkeersbelasting en recent uit de City Tax of 
verblijfstaks voor toeristen). Specifieke lokale belastingen, 
die losstaan van belastingen door andere overheidsniveaus 
en die gemeenten zelf innen, vertegenwoordigen 21,5% 
van de opbrengst.

De structuur van belastingontvangsten varieert evenwel 
aanzienlijk naargelang de sociaal-economische categorie 
van de gemeenten (clusters) – cf. statistiek in bijlage.

Evolutie van de aanslagvoeten

Bij de aanvullende belastingen stellen we al verscheidene 
jaren een daling vast van de gemiddelde aanslagvoet van 
de aanvullende belasting op de personenbelasting (van 
6,65% in 2013 tot 6,41% in 2019), die wordt gecompen-
seerd door een verhoging van de gemiddelde aanslagvoet 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (van 
2.774 centiemen in 2013 tot 2.940 centiemen in 2019).



Verdeling van lokale belastingen per categorie – 
Begrotingen 2019

In 
miljoen 

EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Administratieve dienstverlening 20,8 17,2 -1,5%
Prestaties inzake openbare hygiëne 2,4 2,0 -4,4%
Ondernemingen 30,8 25,5 -1,1%
Voorstellingen en ontspanning 3,1 2,5 6,0%
Gebruik van het openbaar domein 36,2 29,9 6,9%
Patrimonium 126,5 104,7 2,3%
Overige gemeentebelastingen 5,0 4,1 -20,4%
TOTALE LOKALE BELASTINGEN 224,7 185,9 1,5%

De ontvangsten uit fondsen en toelagen –  
Begrotingen 2019

In  
miljoen 

EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Fondsen (algemene en bijzondere) 509,5 421,6 2,2%
Toelagen 352,8 291,9 4,4%
TOTAAL 862,3 713,5 3,1%

n Administratieve 
dienstverlening

n Prestaties inzake 
openbare hygiëne

n Ondernemingen
n Voorstellingen en 

ontspanning
n Gebruik van het openbaar 

domein
n Patrimonium
n Overige 

gemeentebelastingen

n Algemeen financieringsfonds
n Speciale fondsen
n Tegemoetkoming  

in de leningslasten
n Toelagen hogere overheid 

voor werkingskosten
n Toelagen hogere overheid 

in de personeelskosten
n Werkingstoelagen 

ontvangen van andere 
overheden

n Andere specifieke 
tegemoetkomingen

n Toelagen
n Fondsen (algemene en bijzondere)

Verdeling van lokale belastingen per categorie – 
Begrotingen 2019

Relatief belang van dotaties uit het Gemeentefonds  
en toelagen volgens sociaal-economische cluster  
van gemeenten – Begrotingen 2019 (in EUR per inwoner)

Gedetailleerde samenstelling van ontvangsten 
afkomstig van fondsen en toelagen – Begrotingen 2019
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Lokale belastingen

In tegenstelling tot andere gemeenten in het land, waar 
bijna de helft van de opbrengst van de specifieke lokale 
belastingen afkomstig is van taks op huisvuil (prestaties 
op het vlak van openbare hygiëne), is de voornaamste 
bijdrage afkomstig van de belasting op het patrimonium 
(56% van de lokale belastingen), zoals taks op kantoor-
oppervlakten of buitenantennes.

Ontvangsten uit fondsen en toelagen

De gemeenteontvangsten uit dotaties en toelagen, d.w.z. 
financiële overdrachten afkomstig van andere bevoegd-
heidsniveaus (voornamelijk de gewesten) bedragen 
863 miljoen euro en vertegenwoordigen 36% van de 
totale gewone ontvangsten op de begroting van 2019.

Gelet op de rol van de financiële perequatie die het Gemeen-
tefonds heeft, bedraagt de dotatie van het Gemeentefonds 
gemiddeld 441 euro per inwoner voor gemeenten in de 
kanaalzone, t.o.v. slechts 120 euro voor de residentiële 
gemeenten in het zuidoosten.

Naast gewestelijke dotaties uit het Gemeentefonds ont-
vangen Brusselse gemeenten (en Stad Brussel in het 
bijzonder) ook federale dotaties (krachtens de bijzondere 
financieringswet). In totaal vertegenwoordigt de niet- 
toewijsbare algemene financiering bijna 60% van de ge-
meenteontvangsten afkomstig van overheden.



Componenten van de eigen ontvangsten –  
Begrotingen 2019

In  
miljoen 

EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie  
(t.o.v. 2018)

Prestaties 197 162,9 4,4%
Financiële opbrengsten 65 53,5 1,8%
EIGEN ONTVANGSTEN 261,5 216,4 3,7%

n Bijdrage  
in de schoolkosten

n Concessie van rechten
n Inkomgelden
n Verkoop van goederen
n Verhuur van vastgoed
n Opbrengst uit prestaties
n Diverse of uitzonderlijke 

opbrengsten

n Inkomsten  
uit participaties

n Terugvordering  
van leningslasten

n Renteopbrengsten

Gedetailleerde samenstelling van ontvangsten 
afkomstig uit prestaties – Begrotingen 2019

Evolutie van saldi (eigen dienstjaar en algemeen totaal) 
(in % van gewone ontvangsten) 
(R=rekeningen, B=begrotingen)

Gedetailleerde samenstelling  
van financiële opbrengsten – Begrotingen 2019

13%

36%

11%
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32%
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97%

Componenten van het gewone saldo van  
Brusselse gemeenten – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

In % totale 
ontvangsten

EIGEN DIENSTJAAR 8,0 6,6 0,3%
Voorgaande dienstjaren 205,6 170,1 7,9%
Overboekingen -18,8 -15,6 -0,7%
ALGEMEEN TOTAAL 194,8 161,2 7,5%

n Eigen dienstjaar n Algemeen totaal

0%

10%

8%

6%

4%

2%

R2016 R2017 R2018 B2018 B2019

0,7%

2,0%

3,1%

0,3%0,2%
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Eigen ontvangsten

De eigen ontvangsten uit de activiteit van gemeenten 
(prestaties) of die afkomstig zijn uit het gemeente lijk 
patrimonium (huurgelden, financiële opbrengsten) belopen 
262 miljoen euro, dat is 216 euro per inwoner. Ze vertegen-
woordigen 8% van de totale gewone ontvangsten.

Binnen de eigen ontvangsten eisen ontvangsten uit pres-
taties duidelijk het leeuwendeel op (75%). In de begro tingen 
2019 bedragen ze nagenoeg 200 miljoen euro of 163 euro 
per inwoner. Bij de Brusselse gemeenten bestaat de top 
2 van inkomsten uit opbrengsten uit geleverde diensten 
en uit de inkomsten van vastgoedverhuur.

De financiële opbrengsten (interest, dividenden) verte-
genwoordigen 65 miljoen euro of 2,7% van de gewone 
ontvangsten van de Brusselse gemeenten. Meer dan 95% 
van de opbrengsten zijn afkomstig uit de dividenden van 
intercommunales (hoofdzakelijk in de energiesector).

DE SALDI
De Brusselse gemeenten laten voor het eigen dienstjaar 
2019 een overschot optekenen van 8 miljoen euro of 0,3% 
van hun gewone ontvangsten (bijna in evenwicht). Voor het 
algemeen totaal (d.w.z. rekening houdend met voorgaande 
dienstjaren en overboekingen) tekenen de Brusselse 
gemeenten een overschot op van 195 miljoen euro of 
ongeveer 7,5% van hun gewone ontvangsten.



Uitsplitsing van buitengewone uitgaven  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Investeringen 600,5 496,9 -3,7%
Overdrachten 
(kapitaaltoelagen) 43,2 35,8 77,1%
Schuld (vervr. terugb., 
participat.) 1,6 1,3 412,2%
TOTALE BUITENGEWONE 
UITGAVEN 645,3 534,0 -0,5%

n Investeringen
n Overdrachten 

(kapitaaltoelagen)
n Schuld (vervr. terugb., 

participat°)

n Investeringen  
(verkoop van activa)

n Overdrachten 
(kapitaaltoelagen)

n Schuld (leningen)

Uitsplitsing van buitengewone uitgaven  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Uitsplitsing van buitengewone ontvangsten  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Evolutie van investeringsuitgaven op basis van de 
begrotingen en de rekeningen (in miljoen EUR)

Evolutie van buitengewone uitgaven volgens de 
bestemming – Begrotingen 2018-2019 (in miljoen EUR)
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De voorbije jaren maken de Brusselse gemeenten onmis-
kenbaar een financieel herstel door. In 2019 boekten alle 
gemeenten een evenwicht voor het algemeen totaal en 
vertoonden slechts 3 gemeenten voor het eigen dienstjaar 
een tekort.

INVESTERINGEN
De buitengewone uitgaven van Brusselse gemeenten 
bedragen 645 miljoen euro in de begrotingen 2019, een 
lichte daling met 0,5%. De investeringsuitgaven stricto 
sensu vertegenwoordigen 93% van de totale buitenge wone 
uitgaven.

In tegenstelling tot andere gewesten, waar de voorbije 
jaren een lichte daling werd vastgesteld, bleven de investe-
ringen van de Brusselse gemeenten dynamisch. Door een 
forse demografische ontwikkeling van het gewest moeten 
de gemeenten, met ondersteuning van het gewest, immers 
tegemoetkomen aan de vraag naar openbare voorzieningen.

De voornaamste investeringsdomeinen van Brusselse 
gemeenten zijn onderwijs (schoolgebouwen), stedelijke 
ontwikkeling, algemeen bestuur (administratieve gebouwen) 
en in mindere mate het wegennet.

De financiering van investeringen gebeurt hoofdzakelijk 
via leningen (68%) en kapitaaltoelagen (24%).



Uitsplitsing van exploitatie-uitgaven volgens 
economische groep – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Personeel 493,6 408,5 4,7%
Werking 99,7 82,5 1,2%
Herverdeling 626,6 518,4 4,5%
Financiële kosten 11,9 9,8 -10,1%
Overboekingen 1,9 1,6 -38,6%
TOTALE  
EXPLOITATIE-UITGAVEN 1.233,7 1.020,8 4,0%

1%

0%

51%

8%

40%

Uitsplitsing van exploitatie-uitgaven  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

n Personeel
n Werking
n Herverdeling
n Financiële kosten
n Overboekingen

n Financiële kosten
n Herverdeling
n Werking
n Personeel

Structuur van de exploitatie-uitgaven volgens de sociaal-economische cluster  
van gemeenten - Begrotingen 2019 (in EUR per inwoner)
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EXPLOITATIE-UITGAVEN
De exploitatie-uitgaven van de Brusselse OCMW’s bedragen 
1.234 miljoen EUR, dat is 1.021 EUR per inwoner. Deze 
zijn ten opzichte van 2018 met 4,0% gestegen, vooral 
als gevolg van stijgende personeelsuitgaven (+4,7%) en 
herverdelingsuitgaven (+4,5%). 

De herverdelingsuitgaven (sociale bijstand) vertegenwoor-
digen meer dan de helft van de totale exploitatie-uitgaven, 
tegenover 40% voor de personeelsuitgaven. De financiële 
lasten (die gedaald zijn met 10%) vertegenwoordigen 
slechts 1% van de totale uitgaven, maar in tegenstelling 
tot bij de gemeenten en de politiezones omvatten zij enkel 
de rentelasten (en niet de kapitaalaflossingen).

Het niveau en de structuur van exploitatie-uitgaven vari-
eren aanzienlijk naargelang de sociaal-economische context 
van de bevolking en van het werkterrein van het OCMW. 

DE BRUSSELSE OCMW’S



n Bezoldiging 
administratief personeel

n Bezoldiging verzorgend & 
paramedisch personeel

n Bezoldiging 
maatschappelijk werkers

n Bezoldiging personeel 
art. 60

n Overige bezoldigingen
n Sociale uitkeringen
n Werkgeversbijdragen
n Pensioenen  

(incl. resp. bijdragen)
n Overige bijdragen

n Leefloon
n Tegemoetkoming als 

steunverlenend centrum
n Sociale bijstand  

door tewerkstelling
n Tegemoetkoming diverse 

kosten (onderdak, 
ziekenhuisopname enz.)

n Terugbetaling 
overheidssteun

n Overige 
herverdelingsuitgaven

n LL andere begunstigden
n LL Subsidiaire bescherming

n LL Erkende vluchtelingen
n LL Studenten

Verdeling van personeelsuitgaven per kostencategorie – 
Begrotingen 2019

Evolutie van hoofdcomponenten van de 
herverdelingsuitgaven – Begrotingen 2018 en 2019 
(in%)

Evolutie van het aantal leefloners

Verdeling van herverdelingsuitgaven  
per tegemoetkomingscategorie – Begrotingen 2019

3,8%
16,9%

19,1%

8,6%

15,1%

5,8%

12,6%

12,0%

6,1%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

0%
4%

9%

9%

11%

67%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

-15%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Le
ef

loo
n

Te
ge

m
oe

tk
om

ing
als

 st
eu

nv
er

len
en

d
ce

nt
ru

m

So
cia

le 
bij

st
an

d
do

or
 te

we
rk

st
ell

ing
Te

ge
m

oe
tk

om
ing

di
ve

rs
e k

os
te

n
(o

nd
er

da
k,

zie
ke

nh
ui

so
pn

am
e e

nz
.)

Te
ru

gb
et

ali
ng

ov
er

he
ids

st
eu

n

Ov
er

ige
he

rv
er

de
lin

gs
ui

tg
av

en

To
ta

le 
ui

tg
av

en
he

rv
er

de
lin

g

8,3%

12,6%

7,4%

-14%

-8,3%

0,9% 4,5%

0

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

10.000
5.000

15.000

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

15

 DE BRUSSELSE OCMW’S

(1) POD Maatschappelijke Integratie, maandgemiddelde 2018.

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

Personeelsuitgaven

Volgens de RSZ-statistieken kwam het personeelsbestand 
van de Brusselse OCMW’s eind 2018 uit op 9.683 voltijdse 
equivalenten (vte), een toename met 175 vte’s of +1,8% 
in vergelijking met het jaar daarvoor.

Die toename stellen we voornamelijk vast bij de contrac-
tuele ambtenaren van administratieve diensten en de 
maatschappelijke werkers. Het statutair personeel daalde 
daarentegen in omvang (-37 vte’s), waardoor hun aandeel 
in het volledige personeelsbestand verder afneemt nl. van 
16,4% in 2017 tot 15,8% einde 2018.

Herverdelingsuitgaven

De herverdelingsuitgaven (diverse tegemoetkomingen 
inzake sociale bijstand) belopen 627 miljoen euro, een 
toename van 4,5% in vergelijking met 2018. 67% van dat 
bedrag gaat naar de toekenning van het leefloon. In 2019 
gaan die uitgaven omhoog met 8,3%, terwijl de tegemoet-
koming als steunverlenend centrum is afgenomen met 
13,8%.

Volgens de statistieken van de POD Maatschappelijke 
Integratie waren er 40.802 begunstigden van het leefloon(1) 
in het Brusselse Gewest, d.w.z. 34,9 begunstigden per 
1.000 inwoners.



Uitsplitsing van de exploitatie-ontvangsten – 
Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie  
(t.o.v. 2018)

Fonds (BFMW) 32 26,3 13,7%
Overige toelagen 1.046 865,5 4,2%
Prestaties 174 144,2 2,1%
Financiële opbrengsten 0 0,2 -68,2%
Overboekingen 7 6,0 -11,2%
TOTALE EXPLOITATIE-
ONTVANGSTEN 1.260 1042,2 4,0%

Evolutie van ontvangsten uit overdrachten volgens  
de bron van de tegemoetkoming – Begrotingen 2019

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Bijzonder Fonds voor  
Maatschappelijk Welzijn 26,3 13,7%
Gemeentedotatie 287,2 2,5%
Tegemoetkoming van de federale 
overheid in het maatschappelijk welzijn 436,5 6,1%
Tegemoetkomingen van het RIZIV 63,6 1,5%
Terugvordering van de 
tegemoetkomingen voor diverse kosten 11,8 -3,8%
Het verhalen van de sociale bijstand  
op de gerechtigden 21,0 6,9%
Andere ontvangsten uit overdrachten 45,3 1,0%
TOTALE ONTVANGSTEN  
UIT OVERDRACHTEN 891,8 4,4%

1%
0%

2%
14%

83%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

3%5%
1% 3% 32%7%

49%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

Uitsplitsing van exploitatie-ontvangsten  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

Verdeling van ontvangsten uit overdrachten volgens  
de bron van de tegemoetkoming – Begrotingen 2019

n Fondsen (BFMW)
n Overige toelagen
n Prestaties
n Financiële opbrengsten
n Overboekingen

n Bijzonder Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn

n Gemeentedotatie
n Tegemoetkoming van de 

federale overheid in het 
maatschappelijk welzijn

n Tegemoetkomingen van 
het RIZIV
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tegemoetkomingen voor 
diverse kosten

n Het verhalen van de 
sociale bijstand op de 
gerechtigden

n Andere ontvangsten uit 
overdrachten
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EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
De exploitatie-ontvangsten van OCMW’s zijn in hoofdzaak 
(86%) afkomstig van toelagen van andere overheden 
(gemeentedotatie, de terugbetaling van de sociale bijstand 
door de federale overheid enz.). Het saldo van de ontvangsten 
is afkomstig van ontvangsten uit prestaties (bijdragen van 
bewoners van rust- en verzorgingstehuizen, begunstigden 
van thuismaaltijden, huuropbrengsten uit vastgoed enz.)

Ontvangsten uit overdrachten

Meer dan de helft van de ontvangsten uit overdrachten 
van OCMW’s zijn afkomstig van het terugvorderen van de 
sociale bijstand (tegemoetkoming door de federale over-
heid, terug betaling door begunstigden enz.). De gemeen-
telijke dotatie en de tegemoetkomingen van het RIZIV (in 
het kader van de financiering van rust- en verzorgingste-
huizen) zorgen respectievelijk voor 32% en 7% van de 
ontvangsten uit overdrachten.

Indien er onvoldoende middelen zijn om de uitgaven voor 
de opdrachten van OCMW’s te dekken, dan zijn de gemeen-
ten - gelet op de organieke wet van de OCMW’s - verplicht 
om het verschil bij te passen door middel van een dotatie. 
De gemeentedotatie bedraagt gemiddeld 287 euro per 
inwoner in de begrotingen 2019, een toe name met 2,5% 
in vergelijking met 2018.

Zoals reeds aangehaald zijn er evenwel grote verschillen 
afhankelijk van de gemeenten en hun OCMW’s (zie het 
hoofdstuk over de gemeenten hierboven).



Uitsplitsing van investeringsuitgaven volgens economische groep - Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie  
(t.o.v. 2018)

Investeringen 168,8 139,7 -6,2%
Overdrachten (kapitaaltoelagen) 1,7 1,4 39,9%
Schuld (kapitaalaflossing) 29,0 24,0 -33,7%
TOTALE UITGAVEN AFDELING “INVESTERINGEN” 199,5 165,1 -11,3%

1%
1%

6%3%

60%
29%

■ Dotation au CPAS
■ Dotation à la zone police
■ Dotation à la zone de secours 
■ Fabriques d’église
■ Interco gestion des déchets

Verdeling van investeringen volgens bestemming – 
Begrotingen 2019

Evolutie van investeringsuitgaven (stricto sensu)  
van Brusselse OCMW’s - Begrotingen 2015-2019  
(in EUR per inwoner)
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(1) De zgn. “buitengewone” uitgaven in de gemeenteboekhouding

INVESTERINGEN
De totale uitgaven van de afdeling “investeringen”(1) van 
de Brusselse OCMW’s belopen bijna 200 miljoen euro vol-
gens de begrotingen 2019. Deze zijn in vergelijking met 
2018 met 11,3% gedaald.

De investeringsuitgaven stricto sensu bedragen ongeveer 
170 miljoen euro of 140 euro per inwoner. Ondanks een 
lichte terugval in vergelijking met 2018 (-6,2%) handhaven 
de investeringsuitgaven van de Brusselse OCMW’s zich op 
een relatief hoog niveau in 2019 in vergelijking met het 
voorbije jaar.

In 2019 ging 60% van de investeringsprojecten naar 
administratieve gebouwen of patrimonium. De investe rin gen 
voor ouderen (rust- en verzorgingstehuizen, service flats 
enz.) vertegenwoordigen bijna 30% van de investerings-
projecten van OCMW’s.



Voornaamste kenmerken van politiezones in het Brusselse Gewest

Aantal 
gemeenten

Gemeenten Typologie FOD 
Binnenlandse 

Zaken

Bevolking 
(2019)

Aantal  
delicten (2018) 

per 1.000 inw.
PZ Brussel Hoofdstad Elsene 2 Stad Brussel/Elsene Cat. 1 268.602 218,4
PZ Brussel-West 5 Ganshoren/Jette/Berchem/Koekelberg/Molenbeek Cat. 2 222.069 84,1
PZ Zuid 3 Anderlecht/St-Gilis/Vorst Cat. 2 226.270 123,7
PZ Marlow 3 Ukkel/Watermaal B./Oudergem Cat. 2 142.221 77,5
PZ Montgomery 3 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Wol./Sint-Pieters-Woluwe Cat. 2 146.851 73,5
PZ Polbruno 3 Schaarbeek/St.-Joost/Evere Cat. 2 202.529 98,0
BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 19  1.208.542 121,6

Uitsplitsing van gewone uitgaven volgens economische 
groep – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Personeel 521,1 431,2 2,0%
Werking 56,1 46,4 9,3%
Overdrachten 0,4 0,4 -2,5%
Schuld 13,0 10,8 -4,7%
TOTALE  
GEWONE UITGAVEN 590,7 488,8 2,5%

n Personeel
n Werking
n Overdrachten
n Schuld

Uitsplitsing van gewone uitgaven volgens economische 
groep - Budgetten 2019

10%
2%
0%

88%
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Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telt 6 lokale politie-
zones, dit zijn allemaal meergemeentezones (met 2 tot 
5 gemeenten). Volgens de typologie van de FOD Binnen-
landse Zaken op basis van de verstedelijkings graad, tellen 
we één zone van categorie 1 (Brussel Hoofdstad Elsene, 
naar het voorbeeld van de 4 andere grootsteden van het 
land), terwijl de 5 overige zones behoren tot categorie 2.

GEWONE UITGAVEN
Volgens de begrotingen 2019 komen de gewone uitgaven 
van de Brusselse politiezones uit op 591 miljoen euro, d.w.z. 
bijna 500 euro per inwoner. Daarmee tekenen ze t.o.v. 2018 
een stijging van 2,5% op.

Bijna 90% van de gewone uitgaven bestaat uit personeels-
uitgaven, die met 2% zijn gestegen in vergelijking met het 
voorgaande dienstjaar.

POLITIEZONES



Personeelsbestand van politiezones – 31-12-2018

Personeelsbestand bij 
de politie

Aantal politiemensen 
per 1.000 inw.

Aantal politiemensen 
t.o.v. het kader

PZ Brussel Hoofdstad Elsene 2.401 8,94 81,2%
PZ Brussel-West 820 3,69 81,1%
PZ Zuid 930 4,11 81,4%
PZ Marlow 503 3,54 80,0%
PZ Montgomery 532 3,62 88,9%
PZ Polbruno 873 4,31 88,4%
BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6.059 5,01 82,7%

Niveau en structuur van gewone uitgaven per politiezone in het Brusselse Gewest –  
Begrotingen 2019 (in EUR per inwoner)

0

1.000

800

600

400

200

PZ Stad
Brussel/Elsene

PZ 
Brussel-West

ZP MarlowPZ Zuid ZP Montgomery ZP Polbruno

n Personeel
n Werking
n Overdrachten
n Schuld

19

 POLITIEZONES

Het gemiddelde niveau van de gewone uitgaven van de 
politiezones van het Brusselse Gewest wordt in grote mate 
beïnvloed door de zone Stad Brussel/Elsene die 860 euro 
per inwoner budgetteert. In de andere zones schommelen 
de uitgaven tussen 345 euro per inwoner en 470 euro per 
inwoner.

Personeelsbestand

Volgens statistieken van de FOD Binnenlandse Zaken 
bedraagt het personeelsbestand van de Brusselse politie-
zones einde 2018 in totaal 6.059 voltijdse equivalenten 
(vte), d.w.z. 5 politieagenten per 1.000 inwoners. Het voor-
ziene kader wordt gemiddeld maar voor 82,7% ingevuld. 
De kenmerken variëren van politiezone tot politiezone.

In tegenstelling tot de gemeenten en de OCMW’s vertegen-
woordigt het statutair personeel een absoluut overwicht 
(95,8% einde 2018).



Uitsplitsing van gewone ontvangsten volgens 
economische groep – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

Evolutie 
(t.o.v. 2018)

Overdrachten 570,4 472,0 1,9%
Federale dotaties en 
diverse toelagen 203,9 168,7 3,1%
Gemeentelijke dotaties 366,6 303,3 1,3%

Prestaties 1,4 1,1 -13,0%
Financiële opbrengsten 0,8 0,7 2,5%
TOTALE GEWONE 
ONTVANGSTEN 572,6 473,8 1,9%

n Federale dotaties en 
diverse toelagen

n Gemeentetoelagen
n Prestaties
n Financiële opbrengsten

Uitsplitsing van gewone ontvangsten  
volgens economische groep - Begrotingen 2019

64%

1%
2%

36%

Federale en gemeentelijke toelagen per politiezone in het 
Brusselse Gewest - Begrotingen 2019 (in EUR per inwoner)

n Federale dotaties en diverse toelagen
n Gemeentetoelagen
n Aandeel gemeentelijke financiering
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Componenten van het gewone saldo  
van de politiezones – Begrotingen 2019

In  
miljoen EUR

In  
EUR/inw.

In % gewone 
ontvangsten

EIGEN DIENSTJAAR -18,1 -15,0 -3,0%
Voorgaande dienstjaren 35,7 29,5 5,9%
Overboekingen 1,3 1,1 0,2%
ALGEMEEN TOTAAL 18,9 15,6 3,1%
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 POLITIEZONES

GEWONE ONTVANGSTEN
De financiering van de politiezones gebeurt in hoofdzaak 
met dotaties van de gemeenten (64%) en met federale 
dotaties (36%). Binnen de diverse zones schommelt het 
aandeel van de gemeentelijke financiering tussen 62% en 
70%.

Gemiddeld bedraagt de gemeentelijke dotatie aan de 
politiezone iets meer dan 300 euro per inwoner.

SALDI
De politiezones vertonen een tekort van 18,1 miljoen 
euro voor het eigen dienstjaar, dat wordt gecompenseerd 
door de boni van de voorgaande dienstjaren (35,7 miljoen 
euro) en de overboekingen (1,3 miljoen euro). Daarom heeft 
het algemeen totaal een overschot (18,9 miljoen euro).

INVESTERINGEN
Sinds 2015 zijn de investeringen in de Brusselse politiezones 
geregeld en geleidelijk gestegen, namelijk van 25,9 miljoen 
euro in 2015 tot 39,5 miljoen euro in 2019. De belangrijkste 
investeringsdomeinen zijn infrastructuur (commissariaten, 
politiehuizen), interventievoertuigen, uitrusting voor het 
personeel en informaticamateriaal.



Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank – Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel –  
IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB RPR Brussel – BTW BE 0403 201 185 – FSMA nr 19649 A


