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Een Stad in evenwicht, dicht bij haar inwoners.

Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel
Philippe Close, Schepen van Financiën
Alain Courtois, Eerste Schepen
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Het afgelopen jaar 2016 was bijzonder zwaar voor de Stad Brussel.
Zoals U weet, werd onze economie, en niet alleen zij, met volle kracht en op
directe wijze erg getroffen ! Het Toerisme, de handel, enz., die cruciale sectoren
voor de Stad zijn, werden als het ware verlamd.
Ondanks deze zeer moeilijke socio-economische omstandigheden kan de Stad
Brussel met fierheid een begroting in evenwicht voorleggen die steeds meer gericht
is op proximiteit, één van de steunpilaren van haar beleid. Het is ons inzicht
concrete antwoorden te geven op de vragen van de burger.
Om deze begroting in evenwicht te kunnen brengen moesten moeilijke knopen
worden doorgehakt aangezien we onze ambitieuse investeringen voor de
ontwikkeling van de Stad en haar infrastructuur wilden vrijwaren.
De Stad Brussel toont eens te meer aan dat zij met verantwoordelijkheidszin en
transparantie haar begroting 2017 beheerst.

2

DE HOOFDLIJNEN VAN DE BEGROTING 2017
De begroting van 2017 geeft weer welk beleid er gevoerd wordt aan de Stad : een
stedelijke omgeving, dicht bij de inwoners. Een stad waar het welzijn van de
inwoners zich vertaalt in de infrastructuur en het beleid dat uitgestippeld wordt
door het College. Een stad waar elke wijk kan genieten van gezamenlijke
faciliteiten dichtbij.
Yvan Mayeur, Burgemeester van Brussel :

“ een begroting in evenwicht

afsluiten is een moeilijke opdracht, maar we zijn fier dit resultaat eens te meer
bereikt te hebben. Voor het College was het een fundamentele zaak het huidige
beheer

op

een

verantwoorde

manier

verder

te

zetten

en

vooral

de

investeringspolitiek levend te houden om de openbare ruimte en het dagelijkse
leven van de Brusselaar verder te stimuleren. Deze grote projecten zullen zowel ten
goede komen aan de huidige generatie als aan de volgende”.

Met de bouw van twee nieuwe crèches en de uitbreiding van een kleuterschool
ging de aandacht in het bijzonder naar de opvang van de allerkleinsten. Ook werd
het milieu weer eens door de Stad in de verf gezet via een begrotingsvoorziening
voor het verwezenlijken van het Klimaatplan. Dank zij dit plan zal de Stad de CO²uitstoot verder kunnen verminderen.
3

Er werd eveneens geïnvesteerd in het welzijn op het werk voor het stadspersoneel
via het Brucity-project en het verderzetten van de isoleringswerken van de
onroerende goederen van de Stad. Daarnaast werd een bedrag van 600.000€
voorzien voor het oprichten van een nachtploeg bij de Stadswachten.

De begroting van de Stad investeert dus verder prioritair in de ontwikkeling en
de

renovatie

van

collectieve

infrastructuren

zoals

crèches,

scholen,

gemeenschapszalen, sportzalen en in de ontwikkeling van de diensten aan de
burger via de Dienst Netheid, het onderhoud van de openbare ruimten, het
ontplooien van gedecentraliseerde diensten, enz.
« De Stad Brussel beheert de openbare middelen zeer strikt en op een gegronde
manier. Wij hebben een belangrijke investeringscapaciteit kunnen in stand houden
om de demografische uitdagingen aan te gaan. Ons streefdoel is immers onze
inwoners het leven aangenamer te maken door de toegankelijkheid van de
gedecentraliseerde diensten te verbeteren ( scholen, crèches enz., enz.). Wij willen
kunnen garanderen dat elke wijk beschikt over wijkwinkels, inrichtingen zoals
scholen, opvangplaatsen voor de allerkleinsten, openbare ruimten en groene
ruimten van uitstekende kwaliteit. Dit om in alle wijken van de Stad Brussel de
gezelligheid te bevorderen » verklaart Philippe Close, de Schepen van Financiën.
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De Stad verhoogt de aanvullende belastingen niet, die de gezinnen rechtstreeks
treffen. Zij zullen daarentegen rechtstreeks kunnen genieten van de gewestelijke
fiscale hervorming, die bedoeld is om onze inwoners te behoeden, te beschermen
en te stabiliseren, maar ook om ons gewest aantrekkelijker te maken. Er dient
terloops toch even aan herinnerd te worden dat onze aanslagvoet van de
aanvullende belasting op de personenbelasting één van de laagste is van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het College heeft zich er eens te meer toe
verbonden de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting
tot 6 % te beperken.

Het is ook door dit fiscaal voordelig beleid naar de inwoners toe dat we tonen dat
we de middenklasse willen behouden op ons grondgebied.

De begroting van 2017 van de Stad Brussel is in evenwicht dankzij een goed
overwogen mix in onze uitgaven maar nog steeds zonder onze ambitieuze
investeringen voor de ontwikkeling van de Stad en haar publieke uitrusting uit het
oog te verliezen.
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A – GEWONE BEGROTING 2017
Uitgaven : 770.566.013,92
Ontvangsten : 770.496.013.92 €
Boni : 70.000 €
De gewone uitgaven 2017
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Personnel hors enseignant
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10,9%
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De begrote uitgaven 2017 verhogen met 0.5 % tegenover de begroting 2016.
Constant wordt een inspanning geleverd om de uitgaven van de Stad elk jaar in
toom te houden.
Budgettaire knopen dienden overal, in elke soort uitgaven, doorgehakt te worden
om dit resultaat te kunnen bereiken. Wij hebben bij voorbeeld fors gesnoeid in de
verhoging van de werkingskosten.
Het is van fundamenteel belang voor het College vóór alles het openbaar ambt te
vrijwaren.
« In deze crisisperiode is het meer dan ooit de rol van de openbare sector de
werkgelegenheid te vrijwaren. De Stad Brussel stelt meer dan 8.000 werknemers
tewerk[1], en is hiermee de tweede grootste werkgever van het Brussels Gewest »
herinnert Philippe Close, die eveneens Schepen van het Personeel is. « In 2017
zal het nieuw personeelsstatuut in voege treden. Dit staat garant voor de
modernisering van het openbaar ambt en de verbetering van het functioneren van
de administratie naar de burger toe. »
Het College staat er ook op bij te dragen aan het project van eerste tewerkstelling
voor jongeren dat door het Gewest werd goedgekeurd, zoals het werkaanbod onder
garantie voor jongeren, het inschakelingscontract, ….

[1]

onderwijzend Stadspersoneel inbegrepen, maar zonder personeel van de Politie, OCMW en gemeentelijke VZW’s.
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De personeelsuitgaven De uitgaven voor het personeel bedragen nog altijd
ongeveer de helft van de totale uitgaven, zijnde meer dan 375 miljoen euro. De
verhouding tussen de uitgaven voor het personeel en de totale uitgaven van de Stad
is de laatste jaren quasi stabiel gebleven.

De werkingskosten werden zoveel mogelijk beperkt. Zij stijgen slechts lichtjes
met 0,2 % en betekenen dus maar een klein deel van de totale uitgaven, namelijk
10,91 %.
Het zijn voornamelijk de verplichte uitgaven die verhoogd zijn, zoals de
verzekeringen, de onderhoudscontracten, de bewakingskosten, …
Er werd dus werkelijk een budgettaire inspanning geleverd om deze uitgaven beter
te laten overeenkomen met echte noden.

De opvang van de 0 tot 18-jarigen blijft een prioriteit voor de Stad, aangezien er
32 % van de gewone uitgaven, hetzij ongeveer 50 miljoen euro, aan besteed wordt.
Het College beschouwt de kwaliteit van de opvang van kinderen en de gelijke
kansen voor iedereen als één van haar belangrijkste bekommernissen.
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De preventie : een opdracht voor de samenleving. De VZW BRAVVO krijgt 17
miljoen euro ter beschikking gesteld ( 13,3% méér dan in 2016) om in het
bijzonder een nachtploeg bij de Stadswacht op te richten.
« Sinds haar oprichting in 2004 ijvert BRAVVO voor de levenskwaliteit van de
Brusselaars en voor een emancipatie van het actief burgerschap. », verduidelijkt
Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel.

De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen 32,4% van de totale uitgaven, hetzij
249,3 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft aan de Politiezone Brussel
Hoofdstad Elsene wordt besteed (114,6 miljoen euro) en meer dan een kwart aan
de dotatie voor het OCMW (67,2 miljoen euro). Dit jaar werd de dotatie aan het
OCMW met ongeveer 6% verhoogd, voornamelijk wegens de verhoging van het
aantal aanvragen ter ondersteuning, de indexering en de kostprijs van de
pensioenen. De Stad Brussel neemt eveneens de schuld van het OCMW inzake het
plan Rusthuizen ten laste en dit voor een bedrag van 1.5 miljoen euro.
Door dit beleid heeft het College getoond volop te investeren in het sociale beleid
op haar grondgebied maar ook de bereidheid het renovatieplan van onze rusthuizen
te ondersteunen. Onze senioren kunnen op die manier genieten van een moderne
omgeving die voor iedereen toegankelijk is.
9

De lopende ontvangsten 2017
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De lopende ontvangsten stijgen lichtjes, namelijk met 0,37% tegenover de
gewijzigde begroting 2016.
De financiële middelen van de Stad komen voort uit drie grote categorieën aan
inkomsten :
 de fiscale ontvangsten (namelijk de bijdragen van de gezinnen en de’
ondernemingen)
 de fondsen en ontvangen subsidies (de financiële middelen afkomstig van de
hogere overheden en andere)
 de eigen middelen van de Stad (de ontvangsten van prestaties, dividenden,
interesten, …)

De fiscale ontvangsten vertegenwoordigen steeds de belangrijkste financiële bron
van de Stad, namelijk 289,7 miljoen euro, hetzij ± 38 % van de totale ontvangsten.
Ongeveer 3/4 van de fiscale ontvangsten bestaan uit de drie aanvullende
belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting en verkeersbelasting) en
1/4 uit de gemeentebelastingen.
«Als Schepen van Financiën heb ik besloten, ondanks de vooruitzichten van de
inflatie, geen automatische indexering toe te passen op de reglementen van de
belastingen van de Stad Brussel», benadrukt Philippe Close.
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Om in dezelfde geest te handelen als het gewest, wil de Stad meer dan ooit de
aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting zo laag mogelijk
houden.
Er dient opgemerkt te worden dat het gebrek aan informatie vanwege de Federale
Overheid aangaande de cijfers inzake de personenbelasting en de onroerende
voorheffing meer en meer een probleem stelt bij het opmaken van de
gemeentelijke begrotingen. Wij weten namelijk nooit of de ontvangsten voorzien
door de Federale Overheid al dan niet overeenkomen met een inkohieringsjaar.
Het gewest moet deze fiscale administratie concretiseren. Deze administratie is
noodzakelijk om een exactere berekening te bekomen van de gewestelijke
belastingen, een snellere inkohiering, een betere inning en een geschillenbeheer
hoofdzakelijk op gewestelijk niveau.
De stad Brussel is in het bijzonder geïnteresseerd in het actief deelnemen aan deze
realisatie.

De Stad begroet ook het Gewest voor zijn financiële inspanningen ten voordele
van de gemeenten. De gewestelijke overdrachten bedragen dit jaar 7% van de
totale ontvangsten.
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B – DE BUITENGEWONE BEGROTING 2017
De uitgaven
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territoire; 4,5%
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Jeunesse; 1,9%

In de begroting 2017 werd in totaal 120.551.735,59 € aan uitgaven op de
buitengewone dienst ingeschreven.
De ontvangsten voorzien inzake desinvesteringen en subsidies en leningen
verleend door het Gewest en andere autoriteiten en de overboekingen bedragen
54.452.173,59 €, hetgeen de netto last van de buitengewone begroting op
66.099.562,00 € brengt.
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De begroting van de investeringen 2017 voorziet onder andere volgende projecten :
1. Toerisme en imago van de Stad : 2,7 miljoen euro, waaronder de renovatie
van de Beurs en de laatste inrichtingen in het nieuwe MAD-gebouw, projecten
in samenwerking met het gewest en het EFRO.
« Het groot renovatieproject van de Beurs zal zijn concretiseringsfase ingaan
met het indienen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning in de
lente 2017. Het doel van deze renovatie is dit gebouw dat lang gesloten is
geweest opnieuw toegankelijk te maken voor de Brusselaars.
De nieuwe zetel van MAD Brussels zal midden in het modekwartier (Oude
Graanmarkt) in maart 2017 zijn deuren openen. MAD Brussels zal het
uitstalraam zijn van de designers en de Belgische en Brusselse ontwerpers. Op
die manier zal MAD Brussels nog beter haar wezenlijke rol kunnen vervullen :
de Brusselse mode- en designsector ondersteunen en

promoten.», licht

Philippe Close, Schepen voor Toerisme, toe.

2. Opvang van de 0 tot 18-jarigen : in 2017 zullen verschillende projecten tot
een goed einde gebracht worden : de uitbreiding van de kleuterschool Cogge,
de nieuwe crèche Koningin, de uitbreiding van het IDC.
Nieuwe realisaties zullen eveneens opgestart worden om te beantwoorden aan
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de noden van de steeds stijgende bevolking : de oprichting van twee nieuwe
crèches in het noorden van de Stad.
« Wij zullen er ook over waken dat de bestaande gebouwen onderhouden
worden om een prima onthaal te kunnen garanderen dat beantwoordt aan de
pedagogische noden van de werkteams» verheugt zich Faouzia Hariche,
Schepen voor Openbaar onderwijs, Jeugd & het jonge kind.
In 2017 zal de Stad 560 open plaatsen gecreëerd hebben in de crèches en 2630
voor de scholen.

3. Sport: « Wij hebben de wens uitgedrukt het onthaal en de kwaliteit van onze
sportinfrastructuur te verbeteren. Zo zal er bij voorbeeld een heel nieuw
synthetisch terrein aangelegd worden in het Sportcentrum Oorlogskruisen
(Neder-Over-Heembeek) en komen er nieuwe vestiaires en sanitaire installaties
in het Sportcomplex Korte Groenweg, eveneens in Neder-Over-Heembeek. Er
zal een studie gemaakt worden over de bouw van een nieuwe sporthal
uitsluitend voor balsporten met een capaciteit van 2.500 tot 3.000
toeschouwers. Die zou eventueel kunnen opgericht worden op een terrein
tegenover Paleis 12, juist achter de Trade Mart» vertelt Alain Courtois, Eerste
Schepen en Schepen voor Burgerlijke Stand, Demografie, Sport,
Erediensten, de Familie en de Senioren.
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Ook onze senioren kunnen weldra beschikken over nieuwe lokalen, enerzijds in
de Van Arteveldestraat (stadscentrum) en in de Rotonde-Logexpo (Laken)
anderzijds. Zo zullen we onze senioren kunnen opvangen in moderne,
comfortabele gebouwen, die aan de mobiliteit van eenieder aangepast zijn.

4. Wegenis : 'Dit jaar staan de voetgangers centraal in de Stad. Er is anderhalf
miljoen euro uitgetrokken om voetpaden te renoveren,' aldus Schepen van
Openbare Werken Els Ampe (Open Vld).

5. Stedenbouw en erfgoed : Op gebied van Stedenbouw kunnen we voor 2017
aankondigen dat de vier torentjes van het Stadhuis zullen gerestaureerd worden.
Verder zijn er nog de projecten van het nieuw administratief centrum en de
restauratie van de hekken op het Frère Orbanplein. De Cel Planificatie zal
werken aan de wijziging van het BBP Helihaven. Ook zullen er premies
uitgeschreven

worden

voor

de

renovatie

van

de

gevels

langs

de

voetgangerszone in de centrumlanen. Verder zullen er nog werken gebeuren aan
de bestrating en de gevels van de Sint-Petronillagang en premies voor
gescheiden toegangen uitgeschreven worden.
« Het departement Stedenbouw zet de projecten van heraanleg in de
Nieuwstraat en het Ilot Sacré verder. De selectie van de aangehaalde
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hoofddossiers voor 2017 toont de wil aan van het Departement Stedenbouw
iedere dag bij te dragen tot de verfraaiing van de Stad. », beklemtoont
Geoffroy Coomans de Brachène, Schepen voor Stedenbouw, Erfgoed en
Aankoopcentrale.

6. Netheid : het beleid van het College spitst zich toe op nog meer intensief
schoonvegen en de strijd tegen sluikstorten, graffiti, uitwerpselen van honden
en andere onburgerlijkheden. «Ik heb een budget vrijgemaakt voor de
uitbreiding van de ploegen in de verschillende wijken en voor het investeren in
modern elektrisch materieel dat aangepast is aan het stadscentrum en haar
nieuwe ruimtelijke ordening» legt Karine Lalieux, Schepen voor Openbare
Netheid uit.

7. Brussel, Digitale Stad : Mohamed Ouriaghli, Schepen voor Informatica,
heeft grote ambities met de informatica die hij rechtstreeks ten dienste wil
stellen van de burger : « De 4,5 miljoen euro die in de buitengewone begroting
voorzien werd zijn van essentieel belang om nieuwe technologieën te
ontwikkelen, in navolging van het opstarten van fase 2 van het e-loket. Deze
financiële middelen zullen de administratie ook doeltreffender maken.

De

telefonie zal gemoderniseerd worden, de informatie zal via een transversaal
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platform verbeterd worden en de documenten en administratieve procedures
zullen stelselmatig gedematerialiseerd worden, dit alles met het oog op de
verhuis naar het nieuw administratief centrum ». Het richtplan voor informatica
zal trouwens begin 2017 voorgesteld worden.

8. Cultuur : Voor wat de Cultuur betreft, kan men stellen dat ook hier ambitieuze
projecten het daglicht zullen zien, zoals de opening van de GARDE-ROBE
VAN MANNEKEN PIS op 4 februari 2017 en van de Vaux-Hall, waarvan de
werken op hun einde lopen en die culturele activiteiten zal voorstellen. « 2
miljoen euro werd eveneens vrijgemaakt om de werken te cofinancieren aan het
voormalige station van Laken, dat door het Cultureel Centrum Brussel Noord
wordt beheerd.»,legt Schepen van Cultuur, Karine Lalieux, uit.

9. Isolatieplan : ongeveer 2,1 miljoen euro werd voorzien voor de ontwikkeling
van de 3de fase van het energieplan, zoals investeringen in de monitoring, de
isolatie van de gebouwen van de Stad Brussel en de ontwikkeling van
fotovoltaïsche pilootprojecten, alsook de financiering van een eerste fase
pilootacties van transitie en vermindering van CO²-uitstoot.
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10. Groene Ruimten : meer dan 1,3 miljoen euro zal worden besteed aan de
diensten Groene Ruimten, Speelpleinen en Begraafplaatsen op het grondgebied
van de Stad Brussel, waarvan ongeveer één vijfde van het budget zal gewijd
worden aan het vermeerderen van het aanbod aan speelpleinen op het
grondgebied van de Stad Brussel, alsook het aanbrengen van verbeteringen en
aanpassingen. Ahmed EL KTIBI, Schepen voor Groene Ruimten van de
Stad Brussel verwoordt het als volgt « Het aanbod aan speelpleinen op het
grondgebied van de Stad verhogen, er verbeteringen aan aanbrengen en ook
aanpassingen, in het bijzonder in deficiëntiezones zoals het Pentagon, is een
noodzaak. In 2017 zal er 220.000€ besteed worden aan de renovatie van de
bestaande toestellen en multisportterreinen maar ook aan de vergroting en het
inrichten van nieuwe ruimten voor alle Brusselaars van welke leeftijd ook.».

11. Wijkcontracten : In 2017 wordt er 7,4 miljoen euro geïnvesteerd in het
wijkcontract Bockstael. Dit budget zal gebruikt worden om de werken aan de
Pocket Parks, het « speelbos » in park L28A, een franstalige crèche, de
renovatie van het voormalige station van Laken, de heraanleg van het
Bockstaelplein, een kunstwerk en zoveel meer te financieren. De werf van
Pocket Park in de buurt van het vroegere station zal eveneens in 2017 van start
gaan. « In het kader van het Wijkcontract Noord-Zuidverbinding zal het budget
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2017 (2 miljoen euro) besteed worden aan de aankoop van sites die bestemd
zijn voor projecten zoals het bouwen van een ruimte voor co-kinderopvang en
woningen, om de conceptiefase van de nieuwe sportzaal Nieuwland en het
stedelijk park van de Noord-Zuidverbinding te finaliseren, de wedstrijd voor het
project ‘Sixtunnels’ en de studies en het aanpassen van de lokalen onder de
Noord-Zuidverbinding (station Kapellekerk) volgens de conformiteitsregels»,
verduidelijkt

Ans

Persoons,

Schepen

voor

Nederlandstalige

Aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie.

12. Economische Zaken : Ons streefdoel dit jaar is de aankoop van drie scan-cars,
voertuigen die ontworpen zijn om efficiënter en vaker controles uit te voeren
van het stationeren op de openbare weg. “Onze investeringen om het centrum
van Brussel te herdynamiseren zullen worden verder gezet. Bovendien is een
bijkomend budget voorzien voor de eindejaarsverlichting wat voor een
versterking van het parcours van “licht op de handel” zal zorgen en meer
specifiek voor de Lemmonierlaan en de Stalingradstraat zal resulteren in
nieuwe eindejaarsverlichting.” Aldus Schepen van economische zaken Marion
Lemesre.
Bovendien is het doel van de dienst parkeermeters de aankoop van de scan-cars,
voertuigen die toelaten om de doeltreffendheid en de frequentie van de
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parkeercontroles op de wegen te verhogen. “Dit nieuwe systeem wordt enerzijds
ingezet om de strijd tegen de fraude aan te gaan, anderzijds zorgt het voor meer
gelijkheid

tussen

de

automobilisten

die

parkeren

rond

belangrijke

activiteitencentra (en waar de agenten meer controleren), en de automobilisten
die parkeren in rustige straten waar minder gecontroleerd wordt.”
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De ontvangsten van de buitengewone begroting

De ontvangsten voorzien als subsidies en leningen verleend door het Gewest en
andere overheden bedragen 54.5 miljoen euro, hetgeen de netto last van de
buitengewone begroting op 66.099.562,00 € brengt.

Het College heeft de projecten geselecteerd in samenwerking met het Gewest,
Beliris en andere franstalige en nederlandstalige overheden, niet alleen om de druk
op de financiën van de Stad te verlichten, maar vooral om de bestaande
wederzijdse impuls van samenwerking tussen de verschillende overheden te
stimuleren.

De Stad gaat leningen aan om de investeringsuitgaven te financieren. De
terugbetaling van deze leningen en de interesten die ermee gepaard gaan
vertegenwoordigen de voornaamste uitgaven inzake schuld. De schuld van de
Stad Brussel bedraagt minder dan 8 % van de totale uitgaven.

Voor het overige gebruikt de Stad een deel van haar reserves om het terrein van
haar toekomstig nieuw administratief centrum aan te kopen : de Brucity.
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Besluit
De begroting 2017 weerspiegelt eens te meer de ambitie van de Stad om dicht bij
haar inwoners te staan, ongeacht hun leeftijd of socio-economische situatie. De
Stad Brussel wil via haar begroting haar politiek van openheid, begeleiding en
dienstvaardigheid naar haar inwoners toe overbrengen. Een begroting in evenwicht
voor een Stad die beweegt.

Contact voor de pers :
- Wafaa Hammich, persattaché cabinet Philippe Close,

Schepen van

Financiën :
Wafaa.hammich@brucity.be, tel : 0484/870.661.
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