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2013, NIEUWE KOERS VOOR DE STAD BRUSSEL 

 

Sinds december 2012 zetelt de nieuwe meerderheid PS/sp.a, MR/Open VLD in het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

De nieuwe meerderheid van Burgemeester Freddy Thielemans wil vooral sterke en vernieuwende 

projecten op poten zetten die het beleid van de Stad, zoals beschreven in het beleidsprogramma, 

van nieuwe impulsen moeten voorzien. 

Dit programma, waarin ambitie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, geeft vorm aan de 

tweeledige wil van het College om enerzijds de goede praktijken ten volle te benutten, en 

anderzijds ook een nieuwe dynamiek teweeg te brengen in het beleid van de Stad, vooral op het 

vlak van economische en sociale ontwikkeling. 

Voor de Stad Brussel luidt het jaar 2013 dus een nieuw tijdperk in en de Stad wil in deze 

moeilijke economische context bovenal een verantwoord beleid voeren. Deze nieuwe koers is al 

zichtbaar in de begrotingskeuzes die gemaakt werden voor 2013. Zo zal de sociaalliberale 

meerderheid zijn nieuwe prioriteiten in 2013 kunnen uitwerken. 

“De begroting voor 2013 is een eerste aanzet tot de veranderingen die de nieuwe meerderheid wil 

doorvoeren. Zo kunnen we de uitgangspunten van het nieuwe beleid op efficiënte wijze 

vastleggen terwijl we meteen al een meerjarig financieel kader uitwerken dat in januari 2014 zal 

worden voorgesteld," aldus Freddy Thielemans, Burgemeester van de Stad. 

De nieuwe meerderheid wil vanaf 2014 een begrotingsplan voorstellen voor de hele 

ambtstermijn. Voor het eerst zal de begroting van de Stad Brussel het volledige 

financiële kader uitlijnen voor de politieke doelstellingen die in 2018 bereikt moeten 

worden. 

In de begroting voor 2014 zal het Brusselse College dus een nieuw beheersplan voorstellen waarin 

strategische doelstellingen zijn opgenomen en concrete acties worden aangedragen die over de 

periode 2014-2018 worden gebudgetteerd en gespreid. 

Zo krijgt de slechts vier maanden geleden aangestelde meerderheid voldoende tijd om het 

meerjarig financieel kader uit te tekenen dat het efficiënte en ambitieuze programma van de Stad 

Brussel tot in 2018 moet ondersteunen. 

 

DE GROTE LIJNEN VAN DE BEGROTING VOOR 2013 

De begroting voor 2013 vertaalt de wil van de Stad Brussel om haar doelstellingen na te streven 

en de diensten voor haar inwoners te verbeteren door in de lokale economie te investeren en, eens 

te meer, de overheidsfinanciën in evenwicht te houden. 
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Ook dit jaar zal de Stad vooral investeren in de ontwikkeling en renovatie van 

gemeenschappelijke infrastructuren - zoals crèches, scholen en gemeenschaps- en 

sportruimten - alsook in de verdere ontwikkeling van de diensten voor inwoners - netheid en 

onderhoud van de openbare ruimten - en de verdere ontplooiing van de gedecentraliseerde 

diensten. 

De Stad Brussel zal in 2013 een begroting voorstellen die in evenwicht is. Door de handhaving van 

de aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 

behouden we het laagste bedrag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Burgemeester 

verbindt zich er tevens toe het bedrag van de aanvullende belasting op de personenbelasting vast 

te leggen op 6 %. 

  

De Stad Brussel slaagde er dankzij haar zware inspanningen opnieuw in om een verantwoorde en 

evenwichtige begroting voor te stellen, wat zich deze laatste jaren ook weerspiegelde in de 

rekeningen.  

 “In tijden van crisis moet onze begroting tegelijk verantwoord en doordacht zijn, zodat we onze 

inwoners de beste diensten kunnen garanderen. Met deze begroting geven we voorrang aan 

evenwicht en investeringen voor de Brusselaars,” aldus Freddy Thielemans. 

Om tegen 2018 haar doelstellingen te kunnen bereiken, keurde de Stad Brussel een begroting voor 

2013 goed die op drie grote pijlers steunt: de sociaaleconomische dynamiek, de diensten voor de 

inwoners en de gezelligheid in de stad. 

In 2013 vormt het welzijn van de inwoners in een aangename stad een van de prioriteiten. Dat 

zegt ook Freddy Thielemans: “We moeten voorbereid zijn om in de komende tien jaar de sociaal-

demografische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Een onbewogen en voorspoedige 

toekomst voor alle inwoners van de Stad Brussel blijft onze hoofddoelstelling. Daartoe worden in 

2013 enkele belangrijke acties gepland, en zijn onderwijs, openbare infrastructuren, 

voorzieningen voor het jonge kind en huisvesting van essentieel belang in de projecten die 

we dit jaar uitwerkten. 

 

Onderwijs en jeugdwerking 

Lopende uitgaven: € 224.291.920,89 
Investeringen: € 51.886.911 

Om de demografische groei het hoofd te kunnen bieden, moet de Stad Brussel haar 

opvangcapaciteiten voor het jonge kind en de jeugd kunnen aanpassen. Het aantal plaatsen op 

scholen en crèches moet nog worden uitgebreid, maar we moeten ook de kwaliteit van de opvang 

en het onderwijs blijven garanderen. Dat is van groot belang voor de toekomst van de Brusselaars. 

In 2013-2014 worden bijvoorbeeld twee grootschalige projecten opgestart die samen 1.500 
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nieuwe plaatsen moeten creëren in kleuter- en basisscholen. Een van die projecten is de bouw 

van een nieuwe basisschool in Laken, met plaats voor 650 kinderen. 

Bovendien worden er tussen 2013 en 2015 vijf nieuwe crèches gebouwd, goed voor 180 

opvangplaatsen. Daarnaast zullen nog eens vijf nieuwe erkende onthaaldiensten door de Stad 

worden gesteund, waardoor bijna 60 extra opvangplaatsen vrijkomen. 

 

Huisvesting 

Investeringen (Stad + Regie + OCMW): € 158.288.071,42 

+ Wijkcontracten: € 13.528.077 

De verdere uitbouw van het huisvestingsaanbod in het Brussels Gewest belooft dit decennium ook 

een grote uitdaging te vormen. Om aan de noden van het toenemend aantal inwoners te voldoen, 

zullen de Stad, het OCMW en de Grondregie zich inzetten om een nieuw plan op te stellen voor de 

bouw van 850 extra woningen, en dat tijdens de periode 2013-2018. 

Om die doelstelling te halen, voorziet de begroting 2013 steun voor de uitvoering van vier lopende 

Wijkcontracten (Rouppe, Masui, Roodhuis en Bloemenhof), en dat voor een totaalbedrag van 

€ 13.528.077. Het feit dat deze projecten in de begroting 2013 worden opgenomen, geeft blijk van 

de wil om te investeren in de bouw en renovatie van woningen enerzijds, en in de sociale, 

intergenerationele en functionele diversiteit in de Brusselse wijken anderzijds. Zo wordt 13 miljoen 

euro uitgetrokken voor 85 uitrustingsprojecten, woonprojecten of projecten voor de heraanleg van 

openbare ruimten voor de inwoners. 

Door in 2013 meer dan 85 miljoen euro te investeren in vermogensgoederen blijft de Stad Brussel, 

samen met het OCMW, een belangrijke speler wat de bouw en renovatie van woningen op het 

grondgebied van de Stad betreft. Dit jaar worden overigens 108 nieuwe woningen in gebruik 

genomen. Op die manier zijn we opnieuw een stap dichter bij onze doelstelling van 850 nieuwe 

woningen tegen 2018. 

Tot slot zal de Grondregie dit jaar bijna 72 miljoen euro investeren in nieuwe gebouwen en de 

renovatie van woningen. In totaal zal de Grondregie 320 nieuwe woningen afleveren in 2013. 

35 van die woningen kaderen binnen het Gewestelijk huisvestingsplan dat 5.000 nieuwe woningen 

voorziet. 

 

Tewerkstelling en economische ontwikkeling 

Personeel: € 348.264.638,37 
Lopende uitgaven: € 2.008.127,84 

De socio-economische redynamisatie is een prioriteit binnen het politiek programma van de Stad, 

die haar investeringen in de jobsector zal voortzetten, zowel aan de kant van de werkzoekenden 
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als aan de kant van de werkgevers. Dit onder meer door de organisatie van grote evenementen en 

de ontwikkeling van toeristische en culturele attracties in de Stad. Ook proberen we via deze weg 

de diversiteit, de originaliteit en de kwaliteit van het commercieel aanbod op het grondgebied van 

de Stad te vergroten. Dit sociaal-economisch dynamisme vertaalt zich door de steun aan de 

opbouw en ontwikkeling van ondernemingen (Atrium, Lokale Economieloketten, ..). 

 

Binnen het financieel kader voor 2013 blijft het nastreven van onze doelstellingen rond 

opleiding en professionele reactivering een prioriteit.  

 

De Stad Brussel voorziet tevens steun bij concrete projecten, zoals de aankoop van een 

Brusselse jobbus die de wijken van de stad, die worden geconfronteerd met een hoge 

werkloosheidsgraad, doorkruist. Dit met als doel de bevolking beter te bereiken en het contact met 

de verschillende diensten aangeboden aan werkzoekenden te vergemakkelijken( het Opleidings- 

en jobhuis, Mission Locale pour l’emploi,…).   

 

Cultuur, toerisme en sport 

Lopende uitgaven: € 33.161.572,95 
Investeringen: € 13.442.224,58 

De nationale en internationale uitstraling van een stad hangt grotendeels af van haar toeristisch en 

cultureel aanbod. Bijgevolg draagt het uitwerken en steunen van culturele, sportieve en 

toeristische projecten bij tot de ontwikkeling van een stad en de levenskwaliteit van haar 

inwoners. 

De Stad Brussel plaatst haar beleid rond ontspanning centraal op het programma en werkt onder 

andere haar inmiddels erg efficiënte aanpak voor de organisatie van evenementen verder uit.  

Zo zijn Winterpret, Brussel Bad en het Brussels Summer Festival slechts enkele van de klinkende 

namen en schoolvoorbeelden van efficiëntie en dynamisme: de economische impact en de invloed 

ervan op de tewerkstelling zijn erg groot, om nog maar te zwijgen van het positieve effect van de 

evenementen op het dagelijkse leven van de Brusselaars. 

In lijn met die ambitieuze en beproefde aanpak wil de Stad ook haar aanbod in het historische 

Beursgebouw bestendigen. In 2013 zullen er meerdere projecten worden ontwikkeld om het 

cultureel aanbod te vergroten en het stadscentrum nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. 

Ten slotte zal de Stad investeren in verscheidene culturele of sportieve projecten.  

In 2013 zal € 1.600.000 worden geïnvesteerd in de renovatie van het huis “Utopia”, vlak 

naast de oude Sint-Niklaas-kerk. In beide bouwwerken zal op termijn het nieuwe cultureel centrum 

van Neder-Over-Heembeek ondergebracht worden. 

Op het gebied van sport gaan de meeste middelen naar de modernisering van de zwembaden van 
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de Stad Brussel. Met deze middelen zal onder andere het zwembad van Laken een voorbeeld 

worden op het vlak van rationeel energiegebruik. Een aanzienlijk deel van de middelen zal 

voorbehouden worden voor de renovatie van het zwembad van Neder-Over-Heembeek, waar de 

sauna en een stoombad worden gerenoveerd.  

Middelen voor het onderhoud van sportvoorzieningen, zoals het Zuidpaleis, zijn eveneens voorzien 

zodat de Brusselaar in de beste omstandigheden zijn fysieke activiteit kan uitoefenen. Het bedrag 

dat wordt toegewezen aan sportclubs werd gehandhaafd. Dit zal gepaard gaan met een nieuw 

toewijzingsbeleid dat gebaseerd is op objectieve gegevens om de transparantie en 

rechtvaardigheid in de ondersteuning van clubs en sportverenigingen te bevorderen. 

 

Netheid 

Lopende uitgaven: € 23.343.909,53 
Investeringen: € 3.496.000 

De Stad Brussel zet zich elke dag opnieuw in om haar inwoners een kwaliteitsvolle leefomgeving te 

kunnen bieden. Netheid en het onderhoud van de openbare ruimten dragen bij tot een aangenaam 

gevoel in de stad en het welzijn van haar inwoners. Daarom zullen in 2013 verscheidene 

inspanningen worden geleverd en investeringen worden goedgekeurd om een aangename 

leefomgeving voor de Brusselaars te kunnen vrijwaren. 

De begroting voor 2013 moet de grote vooruitgang versterken die we sinds 2006 hebben geboekt 

dankzij de aankoop van nieuw materiaal (zoals vuilniswagens), maar voorziet ook middelen voor 

de strijd tegen overlast. 

Dit jaar wordt € 1.250.000 besteed aan de inrichting van drie nieuwe opslagplaatsen (in 

de Arteveldestraat, de Wandstraat en de Léopoldstraat) alsook het vergroten van de 

opslagplaats in de Gasstraat in Laken. Dankzij die investeringen kan de dienst Netheid 

van de Stad onder andere extra personeel aanwerven. 

Momenteel wordt onderhandeld met het agentschap Net Brussel om de schoonmaak van de 

straten - momenteel een taak die het Gewest op zich neemt - over te dragen. Tot slot zullen er per 

wijk gecoördineerde schoonmaakacties worden uitgewerkt. 

 

 

Infrastructuur en openbare ruimten 

Lopende uitgaven: € 4.277.686,19 
Investeringen: € 12.543.500 

Wijkcontracten: lopende uitgaven € 2.379.434,51 + investeringen €16.859.329. 

Dankzij de Wijkcontracten kunnen we verscheidene stadsdelen nieuw leven inblazen door onder 

andere de huisvesting en de uitrustingen en infrastructuren van de buurt te herontwikkelen, de 

bereikbaarheid ervan te verbeteren en de gezelligheid van de openbare ruimten in de hand te 
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werken. Die ruimten zijn heuse katalysatoren voor sociale en functionele diversiteit in de wijken, 

en dragen bij tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de Stad. 

In 2013 zullen vier Wijkcontracten hun activiteiten voortzetten. Daarvoor wordt een totaalbedrag 

van € 13.528.077 uitgetrokken. Het gaat om de Wijkcontracten Rouppe, Bloemenhof, Masui en 

Roodhuis. 

Naast het budget dat specifiek aan die Wijkcontracten wordt toegekend, plant de Stad ook grote 

herinrichtingswerken. Eerst worden de toegangswegen tot het stadscentrum en de 

Stalingrad-as volledig heringericht. Daarna starten de eerste studies die het ambitieuze 

project moeten inluiden voor de heraanleg van de boulevards in het centrum. Ook de studies 

rond de heraanleg van de Zavel, het Krakeelplein, het Lotusplein en de Ambiorixsquare zullen 

worden opgestart.  

De Stad Brussel zet zich in voor een betere bestrijding van de stedenbouwkundige en milieu-

overtredingen, via de versterking van de controleteams die instaan voor de opvolging van 

dergelijke overtredingen. 

Ten slotte, is er een budget van 5.400.000 euro vrijgemaakt voor enerzijds het onderhoud van de 

wegen (herbestrating en asfaltering) en anderzijds voor de heraanleg van de wegen. 

 

Duurzame ontwikkeling 

Al jaren neemt de Stad Brussel de uitdagingen rond duurzame ontwikkeling heel ernstig.  

Zo besliste de Stad enkele jaren geleden om de milieuproblemen het hoofd te bieden. Om haar 

impact op het milieu te beperken en een duurzaam en transversaal milieubeleid te voeren, riep de 

Stad enkele instanties in het leven die intussen hun sporen hebben verdiend. 

Agenda 21 van de Stad Brussel bijvoorbeeld, of de cel Energie werken dag na dag aan de 

voorlichting van de bewoners van flatgebouwen in de Stad. Daardoor daalde niet alleen de 

gemeentelijke energievoetafdruk, maar merken we vooral ook dat de energie-uitgaven 

aanzienlijk zijn gedaald. 

In 2013 worden de inspanningen nog versterkt met het Energieplan inzake de gebouwen van de 

Stad, de Regie en het OCMW. Op termijn moet de doelstelling om het verbruik van de Stad met 

20 % te verminderen, een besparing van meer dan 2,5 miljoen euro aan werkingskosten 

opleveren. 
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Veiligheid en preventie 

Tijdens de voorbije ambtstermijnen legde Burgemeester Freddy Thielemans telkens de nadruk op 

de ontwikkeling van een aangename leefomgeving in een bloeiende en dynamische stad. Ook voor 

de periode 2012-2018 staat die doelstelling bovenaan de agenda, zodat alle Brusselaars in een 

gezellige stad kunnen wonen. 

Om een aangename leefomgeving te creëren in een internationale metropool als Brussel, is 

ordehandhaving van essentieel belang. Als hoofdstad van zo’n 500 miljoen Europeanen vinden in 

Brussel geregeld allerhande betogingen plaats die een specifieke tussenkomst van de 

politiediensten vereisen om het goede verloop van elk evenement te vrijwaren. 

De Stad Brussel voorziet dan ook de nodige middelen om de veiligheid en gezelligheid in de stad te 

garanderen. Zo steunt en ontwikkelt de Stad al jaren een efficiënt interventiebeleid. Sinds 2006 

werden meer dan 200 extra politieagenten aangeworven in de zone Brussel Hoofdstad Elsene. Die 

investeringen worden ook in 2013 doorgetrokken, onder andere voor de uitbreiding van de 

Bikersbrigade en de aanwerving van nog eens 50 nieuwe politieagenten. 

Bovendien zal de Stad Brussel haar investeringen in de vzw BRAVVO, die instaat voor 

preventie, versterken: er wordt € 216.552 uitgetrokken voor de aankoop van uitrustingen. De Stad 

steunt ook het Flux-project, dat zorgt voor een efficiënt geïnformatiseerd beheer van gegevens die 

door de stewards op het terrein worden doorgegeven. Tot slot worden de diensten van BRAVVO 

voor jongerenbegeleiding uitgewerkt in het kader van de Wijkcontracten Masui en Roodhuis. 
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A - GEWONE BEGROTING  

 

DE UITGAVEN VAN DE GEWONE BEGROTING 

De gewone begroting registreert in feite de terugkerende uitgaven en ontvangsten van de Stad: 

bijvoorbeeld het loon van het gemeentepersoneel wordt als een terugkerende uitgave beschouwd 

en moet jaarlijks worden opgenomen in de gewone begroting.  

De Stad Brussel speelt een dominerende rol in de economische activiteit van het Gewest en het 

land. Elk jaar noteert de Stad in totaal meer dan 700 miljoen euro aan uitgaven in haar gewone 

begroting.  

De opeenvolgende begrotingen die de afgelopen jaren door de Stad werden goedgekeurd, gaven 

telkens een batig saldo weer. Dit jaar heeft de begroting van de Stad Brussel een overschot van 

€ 41.231,36. 

De uitgaven van de Stad kunnen worden onderverdeeld in vier grote categorieën:  

 

De uitgaven van de Stad Brussel stijgen in 2013 met 4,71 % ten opzichte van 2012. 

 

 

Personeelskosten 

De Stad Brussel stelt ruim 7.000 mensen te werk. Hierin is wel het onderwijspersoneel van de 

gemeentescholen begrepen, maar niet het personeel van de Politiezone, het OCMW en de vzw’s 

van de Stad. Als grote werkgever is de Stad Brussel dus een krachtige sociaaleconomische 

hefboom voor het Brussels Gewest. Het is dan ook logisch dat de personeelskosten de grootste 

uitgavenpost blijven in de gewone begroting. 

In totaal gaat 49,43 % van de gewone uitgaven op aan personeelskosten. Wanneer we het 

onderwijskorps buiten beschouwing laten, gaat het om 36,28 %. 

Vanaf dit jaar zullen er geleidelijk jaarlijkse wervingsplannen worden opgesteld om te voorzien in 

de noden van het gemeentebestuur ten aanzien van de leeftijdspiramide.  Een analyse van de 

UITGAVEN BEGROTING 2013 % 

PERSONEEL 348.264.638,37 49,43 % 

   waarvan gesubsidieerd onderwijspersoneel 145.350.000,00 20,63 % 

   personeel behalve onderwijspersoneel 202.914.638,37 28,80 % 

WERKING 75.788.474,37 10,76 % 

TRANSFERS 213.961.510,09 30,37 % 

SCHULDEN 66.535.579,46 9,44 % 

TOTAAL UITGAVEN 704.550.202,29 100,00 % 
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evolutie van het personeel over de jaren heen wijst namelijk uit dat het aantal werknemers van de 

Stad Brussel constant blijft.  

Anderzijds wil de Stad ook de samenwerking met andere overheidsinstanties blijven evalueren en 

zo nodig een betere taakverdeling bewerkstelligen tussen de verschillende organisaties.  

  

Werkingskosten 

De werkingskosten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de gewone uitgaven (10,76 %). 

In vergelijking met de begroting van 2012 stijgen ze met € 1.294.281,55.  

In vergelijking met de gewijzigde begroting van 2012 stijgen de werkingskosten met 

€ 1.294.281,55 (een stijging van ± 1,74 %). 

In vergelijking met 2012 valt wel een daling van de kosten voor energieverbruik op. Dat is 

enerzijds het gevolg van de lagere prijzen die werden verkregen in het kader van de nieuwe 

energieaanbesteding, en anderzijds van de inspanningen van de verbruikers en hun 

verantwoordelijkheidsgevoel om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen onder controle 

te houden. 

 

 

Uitgaven voor dotaties of transfers 

Dotaties of zogenaamde transferuitgaven zijn de bedragen die de Stad aan andere spelers in het 

openbare of privédomein overdraagt om hun begroting in evenwicht te brengen of hun werking te 

ondersteunen. De Stad is namelijk wettelijk verplicht bij te dragen in de financiering van lokale 

instanties zoals de politiezones, het OCMW, openbare ziekenhuizen en kerkfabrieken.  

Al die transfers maken 30,37 % uit van de totale gewone uitgaven. De dotatie voor het OCMW 

bedraagt € 63.365.300 (op een totaal budget voor het OCMW van € 269.216.400), de politiezone 

krijgt € 107.000.000 (op een totaal van +/- € 204.000.000) en de dotatie voor de kerkfabrieken is 

goed voor € 190.000.  

In 2013 werd op het vlak van de niet-verplichte subsidies een inspanning gedaan om ze op 

hetzelfde peil te houden als in 2012. Een overeenkomst biedt de Stad voortaan de mogelijkheid 

rechtstreeks in te grijpen door kasvoorschotten toe te kennen aan de openbare ziekenhuizen, om 

hun tekorten op te vangen zonder een beroep te doen op bankinstellingen, die het tekort dat later 

door de Stad moet worden gedragen alleen maar zouden doen stijgen. Op termijn zal dit een 

gunstig effect hebben op de uitgaven van de Stad. 
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 Uitgaven met betrekking tot de schulden 

Om de investeringsuitgaven te financieren die zijn ingeschreven in de buitengewone dienst 

(werken, aankopen, onderhoud …) gaat de Stad leningen aan. De aflossing van die leningen en de 

daaraan verbonden interestlasten vormen de voornaamste componenten van de uitgaven met 

betrekking tot de schulden.  

De schuldenlast bedraagt 9,44 % van de totale uitgaven. Dankzij haar daadkrachtige maar 

gecontroleerde investeringsbeleid slaagt de Stad er al verschillende jaren in die schuldgraad 

constant te houden. 

 

 

DE ONTVANGSTEN VAN DE GEWONE BEGROTING 

De Stad beschikt over verschillende terugkerende financiële middelen, die kunnen worden 

ingedeeld in drie types: 

 

De lopende ontvangsten stijgen in 2013 met ongeveer 3,54 % (exclusief de ontvangsten in 

verband met de directe betaling van het onderwijspersoneel). 

 

Fiscale ontvangsten 

De fiscale ontvangsten zijn de voornaamste financieringsbron van de Stad. 

Die bedragen € 259.787.786,04, goed voor 36,87 % van de totale inkomsten. 

De fiscale ontvangsten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: de ontvangsten uit 

aanvullende belastingen en de ontvangsten uit de gemeentebelastingen. 

 

De ontvangsten uit de aanvullende belastingen vertegenwoordigen niet minder dan 75,04 % 

ONTVANGSTEN BEGROTING 2013 % 

FISCALE ONTVANGSTEN 259.787.786,04 36,87 % 

     Aanvullende belastingen 194.814.034,04 27,65 % 

     Gemeentebelastingen 64.782.752,00 9,22 % 

FONDSEN EN SUBSIDIES 382.618.230,69 54,30 % 

     Federale dotaties 106.742.790,00 15,15 % 

     Algemene gewestdotaties 49.018.984,07 6,96 % 

     Gesubsidieerd onderwijspersoneel 145.350.000,00 20,63 % 

     Andere transfers 81.697.456,62 11,57 % 

EIGEN MIDDELEN 62.185.416,92 8,83 % 

     Prestaties (parkeermeters, concessies, enz …) 45.577.259,77 6,47 % 

     Dividenden en interesten 15.610.496,16 2,22 % 

         waarvan dividenden gas - elektriciteit 14.418.973,50 2,05 % 

     Provisie 997.660,99 0,14 % 

TOTAAL  704.591.433,65 100,00 % 
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van de totale fiscale ontvangsten. Er zijn drie soorten: de aanvullende belasting op de onroerende 

voorheffing, de aanvullende belasting op de personenbelasting (PB) en tot slot de 

verkeersbelasting. 

 

De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing vormt een belangrijke bron van inkomsten 

voor de Stad. Om een efficiëntere beoordeling van het kadastraal inkomen te garanderen, heeft ze 

binnen het departement financiën en in samenwerking met de FOD Financiën een zogenaamde 

OV-cel (onroerende voorheffing) opgericht. Die cel heeft al een deel van de achterstand 

weggewerkt in de verwerking van de op het terrein verzamelde informatie, om inkomensverlies 

ten gevolge van de trage werking van de federale administratie te voorkomen.  

De inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting bedragen € 23.739.591,40. De 

Stad heeft zich er in haar beleidsprogramma toe verbonden het tarief van haar aanvullende 

belasting op de PB op 6 % te houden, wat het laagste blijft in heel het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

De inkomsten uit de gemeentebelastingen bedragen € 64.782.752,00. In 2013 werd geen enkel 

belastingtarief verhoogd.  

Ontvangen fondsen en subsidies  

Alle ontvangsten uit fondsen en subsidies van hogere overheden vormen samen de tweede 

grootste bron van inkomsten van de Stad. 

 

De ontvangsten van fondsen bestaan uit een aantal algemene, niet voor specifieke uitgaven 

bestemde dotaties (zoals de gewestelijke en federale dotaties).  

Subsidies zijn echter wel bestemd voor de financiering van specifieke uitgaven, bijvoorbeeld de 

subsidies voor het onderwijs, de bibliotheken, het grootstedenbeleid …  

 

De federale dotatie aan de Stad Brussel 

 
Ter informatie: de federale dotatie is gestegen van € 63.594.604 in 1989 tot € 106.742.790,00 in 

2013, goed voor een stijging met 67,84 %. Over dezelfde periode bekeken is de gewone begroting 

van de Stad Brussel gestegen van € 320.000.000 tot € 704.550.202,29 (een stijging met 

120,17 %). 

Dat betekent dat het aandeel van de federale dotatie in het geheel van de ontvangsten van de 

Stad gedaald is van ± 20 % in 1989 tot 15,15 % in 2013. Het aandeel van de federale dotatie 

gaat dus constant achteruit.  

Hoewel de inflatie een belangrijke rol speelt in die evolutie, droeg ook het statuut van Brussel als 

‘multihoofdstad’ sterk bij tot de toename van heel wat uitgaven over de periode van 1989 tot 

2013. 

Ook al is de Stad zich ten volle bewust van de budgettaire moeilijkheden waarmee de Federale 

Staat de voorbije jaren moest afrekenen, moet toch worden benadrukt dat de federale dotatie 



 14 

dringend weer omhoog moet in de richting van haar oorspronkelijke aandeel van 20 % in de 

begroting van de Stad. 

Goedkeuring van die gerechtvaardigde maatregel zou neerkomen op een extra bedrag van ruim 

€ 30.000.000.  

 

Fondsen van het Brussels Gewest 

  

Naast de algemene dotatie van het Gewest aan de Stad, dragen ook verschillende gewestelijke 

subsidies bij aan de financiering van de taken van openbare dienstverlening van de Stad Brussel. 

Zo ontvangt de Stad Brussel in het kader van de ordonnantie tot verbetering van de budgettaire 

toestand van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bedrag van 

€ 2.140.043,00.  

De criteria voor de verdeling van die bijdrage werden in 2010 gewijzigd. Voortaan bevatten ze ook 

criteria die gekoppeld zijn aan de bevolkingsgroei en aan het woningaanbod in openbaar beheer. 

Op die manier wordt de Stad beloond voor haar jarenlange inspanningen op het vlak van 

woningbouw, aangezien het voorziene bedrag in 2013 fors hoger is dan wat ze in 2009 ontving op 

basis van de vroegere criteria (€ 1.367.272,00). 

 

Andere subsidies en transfers 

 

Dankzij haar jarenlange beleid van proactief en systematisch nastreven van subsidies via goed 

bestuur, stijgen ook de andere subsidies en transfers voor de Stad met 2 %. 

 

Eigen middelen  

De eigen ontvangsten, gedefinieerd als de ontvangsten die worden gegenereerd door de 

activiteiten of het patrimonium van de Stad, omvatten de ontvangsten voor prestaties en de 

ontvangsten uit schulden. 

Ontvangsten voor prestaties 

Deze cijfers omvatten de terugkerende ontvangsten uit eigendommen van de gemeente en 

dienstverlening aan de bevolking. Zonder de tarieven voor de burgers te verhogen (voor 

kinderopvang, huurprijzen …), stijgen de ontvangsten voor prestaties ten opzichte van 2012 met 

0,39 %.  

Dat komt voornamelijk door de stijging van de ontvangsten uit concessies en bijdragen voor de 

doorgang van leidingen op het grondgebied van de Stad.  

Ontvangsten uit schulden  

Hier gaat het bijvoorbeeld om interesten van beleggingen of dividenden van aandelen.  

Die stijgen met € 785.746,49 in vergelijking met 2012.  
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B - BUITENGEWONE BEGROTING 

In tegenstelling tot de gewone begroting, die alle terugkerende uitgaven en ontvangsten bevat, 

omvat de buitengewone begroting de uitzonderlijke uitgaven en ontvangsten van de Stad. Het 

betreft hier bijvoorbeeld bedragen die afzonderlijk en eenmalig worden besteed aan de bouw of 

renovatie van een gebouw, of aan de aankoop van uitzonderlijk materiaal … Die aankopen vallen 

buiten het normale kader van de gewone werkings- en personeelsuitgaven.  

 

De begroting 2013 noteert buitengewone uitgaven voor een bedrag van € 112.974.454,88. De 

voorziene ontvangsten uit subsidies bedragen € 34.797.857,28, wat de nettolasten van de 

buitengewone begroting op € 78.166.597,60 brengt. Hierbij moeten ook de 

investeringsinspanningen van het OCMW (€ 120.724.600,00) en de Grondregie van de Stad 

(€ 71.904.427,00) worden opgeteld.  

 

In 2013 worden er dus grote investeringen gedaan in het kader van de buitengewone begroting. 

Die investeringen zullen concreet worden omgezet in verschillende projecten: 

- Eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe school in Laken. Op termijn zal die 

instelling plaats bieden aan 650 leerlingen  

- De herinrichting van de Baden van Laken en de vernieuwing van het sportcentrum en de 

baden van Neder-Over-Heembeek staan ook ingeschreven op de begrotingsagenda voor 

2013 

- In 2013 zullen het OCMW en de Grondregie van de Stad Brussel in totaal 428 nieuwe 

woningen in gebruik nemen. De omvangrijke investeringen in de bouw en renovatie van 

woningen zijn samen goed voor meer dan 158 miljoen euro in 2013 

- De begroting 2013 zal eveneens investeren in de herinrichting van de openbare ruimte, via 

grote werken zoals de heraanleg van de Stalingradlaan, de ondertekening van de eerste 

fase van de studies voor de herinrichting van de centrumlanen, het herstel van talloze 

wegen of de herinrichting van de Ambiorixsquare en het Lotusplein. 

“De begroting 2013 biedt de Stad de mogelijkheid verschillende projecten uit te voeren die 

centraal staan in het beleidsprogramma 2012-2018. Het gaat echter om een overgangsbegroting 

die in de eerste plaats verstandig wil zijn. Daarom zullen de investeringen nog dit jaar laten zien 

dat wij vastbesloten zijn de burger te dienen zonder de overheidsfinanciën te laten ontsporen,” 

besluit Freddy Thielemans.  

 

Persdienst van het Kabinet van de Burgemeester  
 
Perrine Marchal – 02 279 50 16 - 0478 32 62 72 
Sarah Giancaterini – 02 279 50 18 - 0478 04 40 12 


