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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

I

n dit rapport beogen we een balans op te maken van de toestand van de Brusselse gemeentefinanciën
voor de periode 2014-2018 en op grond daarvan de belangrijkste tendensen te belichten die zich aftekenen in verband met de globale resultaten (eigen dienstjaren, gecumuleerd resultaat, ESR-resultaten), de
ontvangsten, de uitgaven, maar ook op het vlak van de investeringen, de evolutie van de schuld en de kasmiddelen van de gemeenten.
Het hoofdstuk dat gewijd is aan de contextuele elementen die een invloed hebben op de gemeentefinanciën, werd opgesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en laat toe deze ontwikkelingen te situeren in de demografische en sociaal-economische context van het Gewest.
De financiële gegevens waarop we ons in dit verslag baseren, zijn afkomstig :
enerzijds van de gemeentelijke rekeningen voor de dienstjaren van 2014 tot 2017, de gewijzigde gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2018 en van gegevens die beschikbaar zijn bij Brussel Plaatselijke Besturen ;


anderzijds van externe bronnen die voornamelijk afkomstig zijn van instellingen zoals de Algemene
Directie Statistiek van de FOD Economie, het Federaal Planbureau en het BISA, alsook van de Federale
Overheidsdienst Pensioenen.

De cijfers in dit verslag zijn doorgaans exclusief de door de Gemeenschappen betaalde subsidies en salarissen voor het gemeentelijk onderwijs.
Voor het dienstjaar 2017 werd ervoor gekozen om bij de analyse van het resultaat van het eigen dienstjaar
het uitzonderlijke Interfin-dividend van 58,1 miljoen euro dat aan de gemeenten werd toegekend, te neutraliseren, aangezien het om een eenmalige ontvangst gaat.
Om de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, werd een hergroepering
van sociaal-economische types gemaakt. De gemeenten worden gegroepeerd op basis van verschillende
sociaal-economische criteria die toelaten ze onder te brengen in vijf ‘clusters’:
residentiële gemeenten in het zuidoosten: Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe
en Sint-Pieters-Woluwe;
residentiële gemeenten in het noordwesten: Sint-Agatha-Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg;
gemeenten Eerste Kroon: Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node;
grote ‘kanaalgemeenten’: Anderlecht, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek;
centrum voor werkgelegenheid: Brussel-Stad.
Net zoals bij vorige analyses van de toestand van de gemeentefinanciën worden de resultaten van de Stad
Brussel in bepaalde gevallen afgezonderd, omdat de desbetreffende begrotingsmassa’s door hun omvang
de geglobaliseerde cijfers voor de overige achttien gemeenten in te aanzienlijke mate beïnvloeden.
Voor het eerst wordt in het rapport een analyse voorgesteld van de problematiek van de impact van de bevolkingsgroei op de gemeentelijke financiën (via een ‘Focus’ op het einde van het document). Daarin belichten
we hoofdzakelijk de gewone uitgaven in verband met het onderwijs en hun aandeel in de totale uitgaven, de
financiering van investeringen in het onderwijs en de kostprijs per leerling die de gemeenten moeten dragen.
Het deel van het document gewijd aan de algemene vaststellingen over de financiën van de politiezones,
handelt over de begrotingen en rekeningen van de politiezones, terwijl het deel betreffende de OCMW’s handelt over de begrotingen en rekeningen van de OCMW’s.

4

5

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN • FOCUS 04

Kernboodschappen
De bevolkingsgroei die sinds het begin van de jaren 2000 is waargenomen, zet zich voort, maar sinds 2017
merken we een vertraging van de groei. Deze trend is echter niet op een homogene wijze verspreid over het
hele grondgebied: vijftien van de negentien gemeenten kennen een bevolkingsgroei in 2017, maar in wisselende
verhoudingen. De bevolkingsstructuur loopt dan ook wel sterk uiteen binnen het Gewest, maar de positieve
natuurlijke en migratiesaldi blijven ook een belangrijke rol spelen bij de demografische evolutie. Het interne
migratiesaldo (ten opzichte van de rest van België) is daarentegen negatief en dreigt nog te verslechteren.
 
De economische activiteit kent sinds 2014 een matige maar duurzame groei, na opeenvolgende
episodes van negatieve of zwakke groei. Toch ligt de gewestelijke groei ver onder het nationale gemiddelde.
 De Brusselse werkgelegenheid is gemiddeld slechts met 0,3 % per jaar gestegen, wat ver onder het nationale gemiddelde ligt (1 %). Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalt sterk (gemiddeld 5 % per jaar
over de periode 2014-2018). Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de Brusselse gemeenten met werkloosheidscijfers die variëren van 10 % tot meer dan 26 %. De residentiële gemeenten in het zuidoosten
hebben allemaal een werkloosheidspercentage van minder dan 15 %.
 De inkomsten van de Brusselaars zijn gemiddeld lager dan in de andere gewesten. We merken ook grote
verschillen tussen de gemeenten. Het deel van de bevolking dat leeft van beperkte financiële middelen
is ook groter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in Vlaanderen en Wallonië.
 Na de verslechtering van de voorbije jaren liet het resultaat voor het eigen dienstjaar een comfortabel
surplus zien in 2016, dat in 2017 nog groter is geworden. Bovendien voldoen de meeste gemeenten aan
de driejarige begrotingsdoelstellingen voor 2016-2018. Dit herstel is het resultaat van de inspanningen
op het vlak van goed beheer van de gemeenten, gecombineerd met een versterking van de gewestelijke
financiering. Toch staan de gemeenten nog steeds voor tal van uitdagingen die voortvloeien uit deze bijzondere demografische en sociaal-economische context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Deze overwegend gunstige evolutie mag echter de zeer uiteenlopende financiële toestand van de
Brusselse gemeenten niet verhullen: het gecumuleerd resultaat, aangevuld met de reserves per inwoner,
wijst op een comfortabele situatie voor de gemeenten in het zuidoosten en in de Eerste Kroon, terwijl de
gemeenten in het noordwesten en de kanaalgemeenten op een veel lager niveau blijven steken.
 De prioriteiten van de gemeenten vloeien voort uit de Brusselse demografische en sociaal-economische context en weerspiegelen zich in hun uitgaven en in hun investeringen: onderwijs, stedenbouw,
huisvesting, hulp aan personen en veiligheid. Het ritme van de investeringen blijft gehandhaafd. Deze
investeringen worden in grote mate gefinancierd door schulden aan te gaan, maar de gemeenten slagen
er tot op heden toch in de groei en het gewicht van deze schulden te beheersen.
 De toenemende druk van de pensioenen van hun personeelsleden is een andere onvermijdelijke
uitdaging voor de gemeenten. In de context van wetswijzigingen zal deze uitdaging in de toekomst nog
sterker aanwezig zijn.
 De bijzonder uitgesproken groei van de overdrachtsuitgaven zoals de dotaties aan de OCMW’s en
de politiezones is rechtstreeks verbonden met de sociaal-economische en de veiligheidscontext in Brussel.
Algemeen slagen de gemeenten erin deze groei te beheersen, maar deze uitdagingen blijven een aandachtspunt voor de toekomst.
 Het thesauriebeheer is een voortdurende uitdaging voor gemeenten. We stellen wel een verbetering van
de thesauriesituatie vast in de balansen van 2017. Deze verbetering zal zich naar verwachting voortzetten in 2018, met name dankzij de invoering van een systeem van voorschotten op de ontvangsten uit
de onroerende voorheffing, de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeenten, na de overname
van de dienst van deze belasting door het Gewest.
 Anderzijds hebben de gemeenten nog steeds moeite om andere soorten vorderingen, met name die met
betrekking tot de gemeentebelastingen, binnen een redelijke termijn te innen. Naast de gevolgen voor de
thesaurie kan het eventuele oninbaar verklaren van deze vorderingen ook belangrijke gevolgen hebben
voor het begrotingsevenwicht.
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VERTRAGING VAN DE BEVOLKINGSTOENAME,
VERJONGING VAN DE BEVOLKING, POSITIEVE
DYNAMIEK VAN DE WERKGELEGENHEID,
INKOMENS LAGER DAN HET NATIONAAL
GEMIDDELDE EN INTERREGIONALE
VERSCHILLEN
De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden gekenmerkt door :

Een stabiel sterftecijfer en een licht dalend geboortecijfer

I

n 2017 werden er 17 709 geboorten geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel dit cijfer
globaal gezien stabiel blijft sinds het begin van het huidige decennium (2010), daalt het voor het derde
opeenvolgende jaar.
Het bruto geboortecijfer (14,8 ‰) vertoont een lichte daling in 2017, zoals de twee voorgaande jaren, als
gevolg van een bevolkingstoename en een lichte daling van het aantal geboorten. Het aantal geboorten
blijft echter een stuk hoger dan voor heel België (10,5 ‰). Dit hoge geboortecijfer valt te verklaren door
een jonge leeftijdsstructuur en meer bepaald door een hoger aandeel vrouwen met een leeftijd waarop de
vruchtbaarheid het grootst is.

Meer gematigde bevolkingstoename

In 2017 zijn 9 031 Brusselaars overleden. Dit cijfer is stabiel in vergelijking met 2016.

I

Daar er een toename is van de bevolking, daalt het bruto sterftecijfer, met 7,5 ‰. Het cijfer is lager dan voor
het hele land (9,6 ‰). Dit lage sterftecijfer valt eveneens te verklaren door de jongere leeftijdsstructuur
van het Gewest. Daar het aandeel oudere personen, dat vanaf het begin van de jaren 2000 nog hoog was, is
gedaald, is ook het aandeel van de bevolking dat het grootste risico loopt om te overlijden kleiner geworden.

Zoals sinds een tiental jaar stelselmatig het geval is, valt deze jaarlijkse toename ook in 2017 te verkla-ren
door een hoog natuurlijk saldo (+8 678) en een hoog internationaal migratiesaldo (+12 580) die het zeer negatieve interne migratiesaldo (-14 301) samen meer dan compenseren.

Het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens, i.e. het natuurlijk saldo, bedraagt +8 678 eenheden in
2017, wat iets lager is in vergelijking met 2016. Er worden dus nog steeds heel wat meer Brusselaars geboren
dan er overlijden. Dit natuurlijk saldo is stabiel sinds 2008 en blijft een positieve en belangrijke rol spelen
in de evolutie van de Brusselse bevolking.

n de loop van het jaar 2017 is het aantal inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestegen met
7122, goed voor een relatieve groei met 0,6 %. De groei is vergelijkbaar met die in het Vlaams Gewest (ook
+0,6 %) en bedraagt tweemaal zoveel als die in het Waals Gewest (+0,3 %). Hoewel de toename groter is dan
in 2016, is ze kleiner in vergelijking met de toenames tijdens de voorgaande 10 jaar.

Natuurlijk saldo

Relatieve evolutie van de bevolking in 2017 per gemeente, in ‰

Natuurlijk saldo, internationaal migratiesaldo en intern
migratiesaldo, relatieve saldi in 2017 per gemeente, in ‰

Internationaal migratiesaldo

-15 – -5

Intern migratiesaldo
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Gewestelijk gemiddelde: +7,3 ‰
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Gewestelijk gemiddelde: +10,5 ‰

-5 – 0
Bron: BISA & Statbel (Rijksregister)

Geweesttelijk gemiddelde: +6,0 ‰

0 – 5
5 – 15

Op het niveau van de gemeenten is er in 2017 een toename van de bevolking in 15 van de 19 Brussel-se
gemeenten. De grootste stijgingen in relatieve cijfers worden geregistreerd te: Sint-Lambrechts-Woluwe (+2,0
%), Evere (+1,8 %), Stad Brussel (+1,5 %), Oudergem (+1,3 %) en Ganshoren (+1,1 %). In tien andere gemeenten
bedraagt de relatieve bevolkingstoename minder dan één procent. Ten slotte is er in vier gemeenten een
afname van het aantal inwoners: Schaarbeek, Ukkel en Sint-Joost-ten-Node (-0,3 %) en vooral Sint-Gillis
(-0,9 %). Wat betreft de evolutie in absolute cijfers onderscheidt de Stad Brussel zich duidelijk van de andere
gemeenten met een toename van meer dan 2 700 inwoners.
10

> 15

Bron: BISA & Statbel (Rijksregister)

Gewestelijk gemiddelde: -12,0 ‰

Op gemeentelijk niveau is het natuurlijk saldo positief in elk van de 19 Brusselse gemeenten. Het is bijzonder hoog ten opzichte van de gemeentelijke bevolking in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, waar het telkens meer bedraagt dan 10 ‰. In deze gemeenten zijn het beperkte aandeel ouderen en het
grote aandeel jongvolwassenen (20-35 jaar) bevorderlijk voor een hoog natuurlijk saldo.
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Elk van de 19 gemeenten krijgt er inwoners bij ten opzichte van
het buitenland…

I

n 2017 registreerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50 773 internationale immigraties en 38 193
internationale emigraties, respectievelijk uit en naar een ander land dan België. Het verschil tussen beide
levert een internationaal migratiesaldo op van +12 580 eenheden, een stijging met 2 600 eenheden in vergelijking met vorig jaar. Verschillende elementen bieden een verklaring voor deze toename:
Het aantal immigraties in de strikte betekenis stijgt opnieuw, na een afname in 2016.
Het aantal schrappingen en het aantal emigraties in de strikte betekenis blijven stabiel in vergelijking
met 2016. Het aantal schrappingen (20 000) blijft bijzonder hoog en is hoger dan het aantal emigraties
in de strikte betekenis.

De economische groei herstelt zich, maar blijft beperkt

V

olgens de laatste cijfers van de regionale rekening bedroeg de economische groei, gemeten aan de
hand van de toegevoegde waarde in volume, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,9 % in 2017
(voorlopige gegevens). Deze groei blijft beperkt en komt na enkele jaren gekenmerkt door periodes van
stagnatie (2012 en 2016) of inkrimping (2013 en 2014) van de economische activiteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Over de gehele periode 2014-2017 was de toename van de economische activiteit nauwelijks positief, met een gemiddelde groei van slechts 0,3 % per jaar. Dit cijfer ligt ver onder het
nationale gemiddelde van 1,5 %. De slechte resultaten van de sector van de financiële diensten en verzekeringen (en in veel mindere mate van de sector “handel en horeca”) verklaren grotendeels de zwakke
gewestelijke groei tussen 2014 en 2017.

Op het niveau van de gemeenten is het internationaal migratiesaldo in 2017 positief in elk van de 19 gemeenten.
Dit betekent dat het aantal personen dat uit het buitenland komt en in een van de Brusselse gemeenten gaat
wonen groter is dan het aantal personen dat diezelfde gemeenten heeft verlaten om in het buitenland te gaan
wonen. Het saldo is hoog (meer dan 15 per duizend inwoners) in de gemeenten Etterbeek, Stad Brussel en
vooral in Sint-Joost-ten-Node (+27,0 per duizend inwoners). Omgekeerd zijn de residentiële gemeenten in het
zuidoosten (van Ukkel tot Woluwe) en het noordwesten (van Sint-Agatha-Berchem tot Jette) minder aantrekkelijk wanneer het aankomt op internationale migratie, zoals blijkt uit de minder hoge maar nog steeds positieve relatieve saldi.

De economische groei herstelt zich, maar blijft beperkt

Toegevoegde waarde in volume
(Groei in %)

Slechts vijf gemeenten krijgen er inwoners bij ten opzichte van
de rest van het land

Werkgelegenheid

I

Groei in %

n 2017 zijn 25 129 personen in een van de gemeenten van het Gewest komen wonen vanuit een ander
gewest van België. Anderzijds hebben 39 430 personen een gemeente in het Gewest verlaten om elders
in het land te gaan wonen. Het verschil tussen beide cijfers vormt het intern migratiesaldo. Het bedraagt
-14 301 eenheden. Sinds 2005 vertoont deze indicator de neiging steeds negatiever te worden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt deze indicator het negatieve element in de loop van de bevolking. Tijdens de afgelopen tien jaar heeft het aantal interne migraties tussen elke Brusselse gemeente en
de 588 andere gemeenten in het land de neiging te stijgen. Dit is in het bijzonder het geval in 2017. Onder
deze migraties zijn er steeds meer personen die het Gewest verlaten dan dat er mensen zijn die zich in het
Gewest komen vestigen. Daardoor vertoont het intern migratiesaldo een dalende tendens.
Op gemeentelijk niveau is het intern migratiesaldo in 2017 slechts in 5 gemeenten in het oosten positief.
De gemeenten Oudergem, Evere, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en vooral Sint-LambrechtsWoluwe (+7,0 per duizend inwoners) krijgen er inwoners bij ten opzichte van de rest van België. Anderzijds
verliezen de 14 andere Brusselse gemeenten, met een negatief intern migratiesaldo, inwoners tegenover de
rest van het land. Dit is vooral het geval voor de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis
en Sint-Joost-ten-Node, waar het saldo het negatiefst is (-38,7 per duizend inwoners).
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Aantal werknemers
Verschil

2014

2015

2016

2017

Gemiddelde
2018-2023 (p)

-1,5

1,7

0,0

0,9

1,2

692 180

690 792

693 935

697 219

727 055*

3 721

-1 388

3 143

3 284

4 083

0,5

-0,2

0,5

0,5

0,6

Bronnen: INR (regionale rekeningen, februari 2018); FPB, BISA, IWEPS, Statistiek Vlaanderen – HERMREG (juli 2018)
(p) = projecties; * geeft de verwachte waarde aan het einde van de projectie aan, dat wil zeggen in 2023.

Voor de periode 2018-2023 gaan de projecties (gebaseerd op de nationale macro-economische context
van juni 2018) uit van een sterkere economische groei, met een verwachte gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,2 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,5 % voor heel België). De komende jaren zou de
economische groei van het Gewest grotendeels berusten op de bijdrage van twee belangrijke bedrijfstakken:
“financiële diensten en verzekeringen” en “overige marktdiensten”. Deze laatste bedrijfstak omvat veel
diensten aan de ondernemingen, zoals publiciteit, IT-diensten, advies en consultancy, administratieve
en ondersteunende diensten, evenals exploitatie van en handel in onroerend goed en boekhoudkundige,
rechtskundige, wetenschappelijke en technische activiteiten.
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De dynamiek van de werkgelegenheid blijft positief, maar
verzwakt op middellange termijn

Aantal niet-werkende werkzoekenden (2018) en werkloosheidsgraad (2016)
per gemeente, in jaargemiddelde

V

oor wat betreft de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het aantal werkenden op gewestelijk niveau iets minder dan 700 000 eenheden in 2017. Dankzij de verbetering van de
algemene economische context en verschillende maatregelen voor loonmatiging, is de werkgelegenheid in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 0,5 % gegroeid in 2016 en 2017 (+1,3 % op nationaal niveau). Dit
komt neer op iets meer dan 3 000 extra jobs voor elk van de twee jaren. Deze vooruitgang volgt echter op
een periode zonder jobcreatie (2012) of met een lichte daling van het aantal werkenden (2013 en 2015).
Tussen 2014 en 2017 steeg de Brusselse werkgelegenheid gemiddeld slechts 0,3 % per jaar, tegenover een
stijging van 1,0 % voor België.

Werkloosheidsgraad (%)
(jaargemiddelde 2016)
< 15
15 – 18
18 – 22
22 – 26

Volgens de projecties zou de evolutie van de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest relatief dynamisch moeten zijn in 2018 (+0,9 %) en vertragen tijdens de daarop volgende jaren. Over de periode
2018-2023 zou de Brusselse werkgelegenheid jaarlijks gemiddeld 0,6 % stijgen (+0,9 % voor heel België). Dit
komt neer op de aanwerving van iets meer dan 24 000 extra werknemers tijdens deze gehele periode, ofwel
een gemiddelde van netto 4 000 nieuwe jobs elk jaar. De meeste nieuwe aanwervingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verwacht in de bedrijfstakken “overige marktdiensten” en “gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening”.

> 26
Gewestelijk gemiddelde: 20,0 %

Aantal NWWZ
(jaargemiddelde 2018)

15.000

10.000

Een forse daling van de werkloosheid ten opzichte van 2014

5.000

Gewestelijk totaal: 90.203

I

n 2018 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 90 203 niet-werkende werkzoekenden. Dit
is een spectaculaire daling van meer dan 18 % ten opzichte van 2014, toen er nog meer dan 110 000
werkzoekenden ingeschreven waren bij Actiris. In dezelfde periode daalde het aantal niet-werkende
werkzoekenden met 16 % in het Vlaamse Gewest en met 18 % in het Waals Gewest. Waar de procentuele
daling ten opzichte van het voorgaande jaar voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het sterkst is in 2015,
neemt deze in de jaren daarna geleidelijk af (van -6,5 % in 2015 naar -3,4 % in 2018). Voor België in zijn geheel
geldt het omgekeerde, onder invloed van de evolutie van het aantal werkzoekenden in het Vlaams Gewest.
De gemiddelde jaarlijkse daling van bijna 5 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de periode 20142018 heeft volgende redenen:
 
een verstrengde toekenning van de werkloosheidsuitkering en meer specifiek het ontvangen van de
inschakelingsuitkering voor maximum drie jaar;
 
een intensievere opvolging van voornamelijk de werkzoekenden jonger dan 25 jaar.

Sinds 2016 komt hierbij nog de licht verbeterde situatie op de arbeidsmarkt en een verhoogde uitgaande
pendelstroom vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Actiris (NWWZ) en Steunpunt Werk (werkloosheidsgraad)

Brussels Urbis ®©

O

p het niveau van de gemeenten laten alle Brusselse gemeenten een daling van het aantal werkzoekenden optekenen in deze periode met Sint-Joost-ten-Node (-23 %), Koekelberg (-23 %) en Schaarbeek
(-22 %) als uitschieters.
Volgens de laatste beschikbare cijfers van het Steunpunt Werk daalde de werkloosheidsgraad (de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de actieve bevolking) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
2016 tot 20 % (tegenover 23 % in 2012). De waarden verschillen echter in grote mate tussen de Brusselse
gemeenten, van 10 % in Sint-Pieters-Woluwe tot meer dan 26 % in Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek. Alle gemeenten in het zuidoosten van het gewest hebben een werkloosheidsgraad lager dan 15 %.
De werkloosheidsgraad daalde ten opzichte van 2012 in alle gemeenten en in sommige zelf met meer dan 4
procentpunt, namelijk Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Sint-Gillis.
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Het gemiddeld beschikbaar inkomen van de Brusselaars stijgt
weer in 2016

Gemiddeld totaal netto belastbaar inkomen per inwoner in 2016, in euro’s

V

an 2009 tot en met 2015 verminderde het gemiddeld beschikbaar inkomen1 van de Brusselaars elk jaar,
op een lichte stijging in 2013 na. Tijdens deze periode daalde dit inkomen met bijna 3 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl het ongeveer 4 % steeg in zowel het Vlaams als het Waals Gewest. Van
2012 tot en met 2015 was het gemiddeld beschikbaar inkomen van de Brusselaars het laagste van de drie
gewesten. In 2016 kent deze dalende trend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ommekeer en stijgt
het gemiddeld beschikbaar inkomen met 4 % ten opzichte van 2015. Deze stijging is de hoogste sinds 2007,
en is voornamelijk te danken aan de globale stijging van de brutolonen van de Brusselaars. Deze stijging
is ook merkbaar in andere gewesten in 2016, maar in mindere mate (+2 % in het Vlaams Gewest en +3 % in
het Waals Gewest). In 2016 stijgt het gemiddeld beschikbaar inkomen per inwoner tot € 17 590 in zowel het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waals Gewest, terwijl het € 20 618 bedraagt in het Vlaams Gewest.

Sint-Joost-ten-Node
Sint-Jans-Molenbeek
Anderlecht
Schaarbeek
Koekelberg
Brussel
Sint-Gillis
Evere

Belangrijke inkomensverschillen tussen gemeenten

O

ok vanuit fiscaal oogpunt is het belastbaar inkomen2 per inwoner in 2016 minder hoog in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dan in de andere gewesten, en is de evolutie ervan minder gunstig. In 2016
bedraagt het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner € 13 980 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
tegenover € 19 102 in het Vlaams Gewest en € 16 787 in het Waals Gewest. Dit brengt het nationaal gemiddelde op € 17 824.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Etterbeek
Vorst
Jette
Ganshoren
Sint- Agatha-Berchem

Er komen echter belangrijke verschillen tussen de gemeenten naar voor. Het belastbaar inkomen per inwoner is
hoger dan het Belgisch gemiddelde in vier gemeenten van het zuidoostelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar behoort tot de laagsten van het land in zeven gemeenten dicht bij het historisch centrum.
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Bron: Statbel (Fiscale statistiek van de inkomens)
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1

 et gemiddeld beschikbaar inkomen per inwoner wordt jaarlijks gepubliceerd in de regionale rekeningen. Het wordt berekend op basis van verschilH
lende gegevensbronnen en vertegenwoordigt de som van alle inkomens van de huishoudens, min de directe belastingen en de sociale bijdragen.
Het gemiddeld beschikbaar inkomen is niet beschikbaar op gemeentelijk niveau, en er kan bijgevolg geen beeld gevormd worden van de verschillen
tussen gemeenten.

2

 et belastbaar inkomen wordt bepaald op basis van de gegevens in de belastingaangiften van de belastingplichtige natuurlijke personen die in
H
België wonen. Op basis van dit bedrag (belastbaar inkomen min de aftrekposten) wordt de belasting berekend. In tegenstelling tot het beschikbaar
inkomen van de regionale rekeningen, wordt het belastbaar inkomen gepubliceerd op heel verfijnde geografische schaal, en kan er dus een vergelijking gemaakt worden tussen gemeenten.

Al is de evolutie van het belastbaar inkomen tussen 2012 en 2016 niet gelijk in alle gemeenten: in het algemeen is ze minder gunstig dan het Belgische gemiddelde. Enkel Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en
Ukkel vormen een uitzondering.
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Bijna een derde van de Brusselaars heeft het financieel moeilijk
Aandeel begunstigden van het leefloon (of equivalent)
in de bevolking van 18 tot en met 64 jaar, in %

H

Uit cijfers van het InterMutualistisch Agentschap kreeg 32 % van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verhoogde tegemoetkoming toegekend in 2017. Dit aandeel is kleiner in de andere
gewesten: 21 % in het Waals Gewest en 16 % in het Vlaams Gewest.
Ook hier zijn er sterke contrasten tussen de negentien Brusselse gemeenten. De gemeenten van het zuidoostelijke deel van het Gewest tellen verhoudingsgewijs minder personen met een verhoogde tegemoetkoming, in tegenstelling tot gemeenten waarvan bepaalde delen de arme sikkel 3 van het Gewest vormen,
rond het historisch centrum.

Aandeel van de bevolking (%)

et aantal personen dat geniet van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen in het kader
van de verplichte ziekteverzekering vormt een goede indicator om te weten welk deel van de bevolking het financieel moeilijk heeft. Deze tegemoetkoming wordt met name toegekend aan de huishoudens
met lage inkomens.
6

5

4

3

2

Meer dan één Brusselaar op twintig krijgt een leefloon
van het OCMW

H

et aandeel van de bevolking dat een leefloon (of een equivalent daarvan) krijgt van een OCMW is eveneens een interessante indicator om te schatten welk aandeel van de bevolking het financieel erg moeilijk heeft, met een directe impact op de gemeentelijke financiën.

1
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In 2017 kreeg gemiddeld 5,4 % van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 tot en met
64 jaar een leefloon (of equivalent leefloon). Dit aandeel bedraagt 1,0 % in het Vlaams Gewest en 3,1 % in
het Waals Gewest.
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Bronnen: POD Maatschappelijke Integratie, Statbel, berekeningen BISA

T

ussen 2013 en 2017 is het aandeel begunstigden van een leefloon (of equivalent) gestegen in de meeste Brusselse gemeenten, met uitzondering van Etterbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node, waar het
licht gedaald is. De stijging van dit aandeel was het sterkst in drie gemeenten met veel inwoners: Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

3

18

In deze zone vindt men al enkele decennia de meest kansarme bevolking op economisch vlak. Ze omvat de wijken van de eerste kroon in het
noorden en het westen. Deze wijken behoren tot de armste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormen een sikkel rond het stadscentrum.
19

Toestand van
de gemeentelijke
financiën
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ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

De functionele overboekingen werden ingevoerd ter neutralisatie van boekingen die een kunstmatig onevenwicht in de boekhouding teweegbrengen. De bepalingen van de omzendbrieven van 1 februari 2006 en 17
mei 2013 die betrekking hebben op het probleem van de overboekingen, voorzien uitsluitend in vier gevallen
die kunnen worden aanvaard als functionele overboekingen om de begroting weer in evenwicht te brengen:

Na de verslechtering tijdens de afgelopen jaren vertoonde het
resultaat van het eigen dienstjaar een comfortabel surplus in
2016, en blijft het ook in 2017 stijgen voor alle gemeenten, ook
al blijven de verschillen zorgwekkend

uitzonderlijke dividenden van Dexia ;
subsidies voor wijkcontracten (en bij uitbreiding alle meerjarige subsidies die in eenmaal geïnd worden,
zowel in de gewone als in de buitengewone dienst);
tegemoetkomingen in de ziekenhuiskosten ;
 
heffingen op de uitzendantennes.
Toch beschouwen sommige gemeenten de overboeking soms op een ongepaste manier als een ontvangst
van het dienstjaar en boeken ze in hun begroting ontvangsten van overboekingen op alle functies om de
gewone dienst in evenwicht te brengen. Voor de analyse hebben we rekening gehouden met de twee resultaten van het eigen dienstjaar.

Resultaat van het eigen dienstjaar van de dienstjaren 2014-2018 (met functionele
overboekingen en zonder de dividenden van Interfin4 in 2017), in miljoenen euro

30
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Resultaat van het eigen dienstjaar van de dienstjaren 2014-2018 (zonder functionele
overboekingen en zonder de dividenden van Interfin in 2017), in miljoenen euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

0

N

a een periode van verslechtering van de financiële gezondheid van de gemeenten, die gekenmerkt
wordt door een resultaat voor het eigen dienstjaar (rekening houdend met de functionele overboekingen) dat systematisch een tekort vertoont sinds 2011, zet de gunstige trend die in 2015 is ingezet met
een verbetering van het resultaat zich duidelijk door in de daaropvolgende dienstjaren met een terugkeer
naar een overschot in 2016 en nog duidelijker in 2017. Het surplus van 26,4 miljoen euro dat in het dienstjaar 2017 werd geboekt, houdt geen rekening met het uitzonderlijke dividend van Interfin voor een totaalbedrag van 58,1 miljoen euro dat in 2017 aan de gemeenten werd toegekend. Ter herinnering, we hebben besloten om dit bedrag te neutraliseren in deze analyse van het resultaat voor het eigen dienstjaar, aangezien
het een niet-recurrente ontvangst betreft.

4

22

I nterfin is de intercommunale die de aandelen van de gemeenten in Sibelga en de Brusselse aandelen in Elia en Fluxys, de federale elektriciteitsen gastransportbedrijven,bezit.
I nterfin zorgt voor een afvlakking van de dividenden die aan de gemeenten worden toegekend op basis van het financiële resultaat van de deelnemende vennootschappen. Ten slotte ondersteunt Interfin de dienstenactiviteiten ten behoeve van de gemeenten (aankoopcentrale, steun voor
energiebesparende werkzaamheden, enz.).

-20

2014

2015

2016

2017

2018

-16
Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van het resultaat voor het eigen dienstjaar buiten de overboekingen.
De impact van functionele overboekingen kan op korte termijn significant zijn, maar de gezamenlijke analyse van de twee trajecten (met en zonder functionele overboekingen) leidt tot de conclusie dat de algemene
trend tot verbetering wordt bevestigd.
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Evolutie van de ontvangsten (exclusief overboekingen en Interfin-dividend in 2017)
en van de uitgaven, in miljoen euro

Resultaat van het eigen dienstjaar van de jaren 2014-2018 per inwoner en per cluster
(na neutralisatie Interfin), in euro
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Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het zuidoosten

Gemiddelde cluster: grote kanaalgemeenten

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het noordwesten

Gemiddelde cluster: centrum voor werkgelegenheid
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

D

e verbetering van de resultaten tot in 2017 is vooral te danken aan een gemiddelde jaarlijkse stijging van
de ontvangsten, die hoger is dan de stijging van de uitgaven. De meest recente begrotingsprognoses
wijzen op een daling van het surplus in 2018 als gevolg van een aanhoudende stijging van de uitgaven.
De ontvangsten die de afgelopen jaren het meest hebben bijgedragen aan de verbetering van het resultaat,
zijn afkomstig van de ontvangsten van de OV en van overdrachten, met name gewestelijke overdrachten. Vanaf
2017 omvat de algemene dotatie voor de gemeenten ook de subsidies voor de verbetering van de budgettaire situatie van de gemeenten, als compensatie van de negatieve effecten van de algemene dotatie aan de
gemeenten en voor de ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting. Bij deze gelegenheid heeft het
Gewest beslist om de middelen die ter beschikking van de gemeenten worden gesteld, verder te versterken.
Ondanks het opnieuw bereiken van een evenwicht voor het eigen dienstjaar, blijft de problematiek van de
inning van de fiscale ontvangsten, vooral dan de lokale, nog steeds een risico dat kan leiden tot een moeilijk voorzienbare volatiliteit van de resultaten van de gemeenten.
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Achter het geconsolideerde resultaat van de negentien gemeenten gaan zeer verschillende realiteiten schuil.
Het aantal gemeenten met een zorgwekkende situatie was in 2015 in de meerderheid (tien gemeenten vertoonden een tekort voor het eigen dienstjaar). We stellen wel een verbetering vast in 2016, dit cijfer daalt
immers tot 5, en tot 4 in 2017 en 2018. Ondanks deze duidelijk positieve trend is het noodzakelijk om de
gemeenten met steeds terugkerende problemen nauwlettend in de gaten te houden.
Bij het maken van een bundeling op basis van sociaal-economische types doet enkel de cluster van de residentiële gemeenten in het zuidoosten het weer beter in 2014. In 2015 benaderen de clusters die voorheen
een tekort vertoonden, een begrotingsevenwicht (Eerste Kroon en noordwesten), terwijl de cluster van de
grote kanaalgemeenten een nettotekort blijft vertonen. Merk wel op dat wat betreft het totale tekort van
13,8 miljoen euro dat in 2015 werd geregistreerd, alleen al de gemeente Sint-Jans-Molenbeek goed is voor
een bedrag van 11,7 miljoen. Het comfortabele evenwicht dat in 2016 werd bereikt, betreft alle clusters,
met uitzondering van de Stad Brussel, die een nettotekort vertoont ten gevolge van de functionele overboekingen in uitgaven voor een bedrag van 33,5 miljoen euro, waarvan het grootste deel wordt toegewezen
aan de financiering van investeringen, terwijl het resultaat voor het eigen dienstjaar exclusief de overboekingen een overschot vertoont. Dit is het gevolg van de overdracht naar 2016 van een aanzienlijk deel van
de inkomsten uit opcentiemen op de PB die niet werden ingekohierd in 2015 (laattijdige inkohiering door de
FOD Financiën). Dit leidt tot een overwaardering van de ontvangsten, waardoor het resultaat voor het eigen
dienstjaar een vertekende evolutie laat zien. Ook wanneer we deze volatiliteit buiten beschouwing laten,
krijgt de tendens tot verbetering die in 2015 werd vastgesteld, toch bevestiging in 2016. In 2017 en 2018
vertonen alle clusters een overschot, met uitzondering van enerzijds de cluster van de gemeenten van de
Eerste Kroon met een meer onzeker evenwicht in 2017 en waarvan het resultaat zou moeten verbeteren volgens de begrotingsvooruitzichten voor 2018, en anderzijds van de Stad Brussel (opnieuw ten gevolge van
functionele overboekingen in uitgaven voor een totaal van 26,5 miljoen euro, hoofdzakelijk bestemd voor de
financiering van de buitengewone dienst).
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Vanaf 2015 slagen de gemeenten erin de geleidelijke erosie
van het gecumuleerd resultaat in te dijken en hun reserves
te herstellen

Gecumuleerd resultaat vermeerderd met de gewone reserves
van de dienstjaren 2014-2018 per inwoner en per cluster, in euro

Gecumuleerd resultaat vermeerderd met de gewone reserves
van de dienstjaren 2014-2018, in miljoenen euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

H

et gecumuleerd resultaat, vermeerderd met de gewone reserves, overstijgt het historische niveau van
221 miljoen euro in 2010 en bereikt 293 miljoen euro in 2017 (235 miljoen euro exclusief Interfin-dividend). De acties die het Gewest heeft ondernomen om de gemeentefinanciën te ondersteunen, zoals de
terbeschikkingstelling van extra middelen via de algemene dotatie aan de gemeenten, de verhoging van
de tussenkomst van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT) lijken vruchten af te werpen.

26

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

De analyse per sociaal-economisch type en per inwoner van het gecumuleerde resultaat vermeerderd met
de gewone reserves toont aan dat deze positieve trend geldt voor alle clusters. Er blijven echter grote verschillen bestaan tussen de clusters in het zuidoosten, van de Eerste Kroon en van de Stad Brussel en anderzijds de clusters in het noordwesten en van de kanaalgemeenten. Terwijl de eerste drie een duidelijk-overschot boeken, blijven de andere twee op een veel lager niveau.
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De meeste gemeenten voldoen aan de begrotingsdoelstellingen
die ze zich hadden gesteld in hun driejarenplannen
voor 2016-2018

Gecumuleerd resultaat vermeerderd met de gewone reserves
van de dienstjaren 2014-2018 per inwoner en per gemeente, in euro
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Koekelberg
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D

e gemeenten zijn gehouden 5 meerjarenbegrotingsdoelstellingen te bepalen alsook prognoses voor elke
belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost, een beschrijving van het beoogde beleid op middellange
termijn en een waardering van de weerslag van deze beleidslijnen op de financiën. De Nieuwe Gemeentewet
bepaalt in artikel 242bis dat het college van burgemeester en schepenen tweemaal per zittingsperiode een
driejaarlijks plan (hoofdzakelijk bestaande uit een oriëntatienota en een beheersplan) moet overleggen aan
de gemeenteraad. De gemeenten hebben daarom bij het begin van de legislatuur een plan opgesteld voor de
dienstjaren 2013 tot 2015 en een tweede plan voor de dienstjaren 2016 tot 2018.

Gemeenten die hebben voldaan aan hun verbintenissen in het kader
van het driejarenplan – Dienstjaren 2013-2018, in aantal
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018
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De cluster van de grote kanaalgemeenten, waarvan de situatie in 2014 het meest zorgwekkend was (de enige
cluster met een tekort tijdens de bestudeerde periode), wat vooral te wijten was aan de gemeenten Sint-JansMolenbeek en Schaarbeek, herstelt zich duidelijk in de driejarige periode 2016-2018.

Naleving

De cluster van de residentiële gemeenten in het noordwesten bundelt gemeenten met heterogene financiële situaties. Terwijl Ganshoren, Koekelberg en Jette een comfortabel overschot behouden en Evere na
enkele problematische dienstjaren in 2016 opnieuw een overschot bereikt, is Sint-Agatha-Berchem de enige
gemeente waarvan de situatie duidelijk zorgwekkend is (met een tekort in 2015 en 2016 en het terugvinden
van een precair evenwicht in 2017 en 2018).
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2013-2017,
gewijzigde begrotingen 2018, driejarenplannen

Tijdens de dienstjaren 2013 tot 2014 waren de gemeenten die hun begrotingstraject niet volgden, telkens in
de meerderheid: 10 gemeenten in 2013 en 11 gemeenten in 2014. De toestand verbeterde lichtjes in 2015,
daar een kleine meerderheid van gemeenten hun verbintenissen in acht hebben genomen.
De driejarige doelstellingen voor 2016 tot 2018 werden daarentegen grotendeels nageleefd door de gemeenten. In 2016 hebben immers 15 gemeenten hun plan nageleefd, in 2017 waren dat er 18 en in 2018 14.
Bovendien bevonden de gemeenten die in diezelfde periode zijn afgeweken van hun verbintenissen, zich
slechts gedurende één dienstjaar in deze situatie, met uitzondering van één gemeente (Sint-Joost-tenNode), waarvan het resultaat in de boekjaren 2016 en 2017 negatief afweek van het plan (waarna de situatie
in 2018 werd rechtgezet).

Op te merken valt dat de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Evere in 2015 een thesaurielening van het
BGHGT hebben gekregen van respectievelijk 13,7 miljoen euro en 6,5 miljoen euro. Sint-Jans-Molenbeek
kreeg in 2016 een bedrag van 13,4 miljoen euro.

De aanzienlijke verbetering van deze indicator van de financiële gezondheid van de gemeenten, namelijk
de naleving van de budgettaire verbintenissen op de middellange termijn, maakt deel uit van de algemene
tendens tot verbetering van de resultaten in de bestudeerde periode, zoals hierboven vermeld.
5

28

Gebaseerd op artikel 242 bis van de nieuwe gemeentewet en de Europese richtlijn 2011/85.
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In het eigen dienstjaar boeken de negentien gemeenten in totaal
2,3 miljard aan ontvangsten

Ontvangsten van het eigen dienstjaar buiten het gesubsidieerd onderwijs,
in miljoen euro

Ontvangsten van het eigen dienstjaar buiten het gesubsidieerd onderwijs
per inwoner en per cluster, in euro
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SBron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het zuidoosten

Gemiddelde cluster: grote kanaalgemeenten

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het noordwesten

Gemiddelde cluster: centrum voor werkgelegenheid

Gemiddelde cluster: Eerste Kroon

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

D

e ontvangsten van de negentien gemeenten kenden een gemiddelde groei van 3,7 % van 2014 tot 2017
en daalden in 2018 met 0,4 % ten gevolge van een daling van de ontvangsten uit schulden (uitzonderlijk Interfin-dividend in 2017).

De gemeenten van de clusters van de residentiële gemeenten en de grote kanaalgemeenten kennen
een vergelijkbare evolutie van de inkomsten per inwoner, terwijl de gemeenten van de Eerste Kroon een
hoger niveau hebben dankzij de ontvangsten van de gemeentebelastingen, de gewestelijke dotaties en
de opcentiemen op de OV.

De posten met de grootste stijging waren de OV (114 miljoen euro), de gewestelijke dotaties (60 miljoen euro)
en de andere overdrachten (52 miljoen euro).
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Ontvangsten van het eigen dienstjaar buiten het gesubsidieerd onderwijs
per inwoner en per gemeente, in euro

De opcentiemen op de onroerende voorheffing vertegenwoordigen
de eerste bron van ontvangsten van de gemeenten, maar het ritme
van deze inkomsten liet zich moeilijk voorspellen in 2014 en 2016

2014

2015

2016

2017

2018

Anderlecht

1 367

1 345

1 415

1 482

1 469

Oudergem

1 321

1 281

1 388

1 433

1 379

Sint-Agatha-Berchem

1 328

1 259

1 336

1 420

1 439

Brussel

3 363

3 432

3 392

3 670

3 594

Etterbeek

1 772

1 682

1 833

1 755

1 801

Evere

1 503

1 709

1 621

1 764

1 702

Vorst

1 490

1 544

1 533

1 657

1 595

Ganshoren

1 104

1 077

1 154

1 199

1 226

Elsene

1 838

1 740

1 902

1 928

1 940

Gewestelijke dotaties

Jette

1 376

1 375

1 475

1 539

1 566

17,82%

Koekelberg

1 314

1 339

1 424

1 468

1 432

Sint-Jans-Molenbeek

1 327

1 324

1 431

1 635

1 531

Sint-Gillis

1 886

1 984

2 003

2 097

2 157

Sint-Joost-ten-Node

2 471

2 706

2 660

2 679

2 882

Schaarbeek

1 496

1 544

1 594

1 661

1 667

Ukkel

1 390

1 377

1 512

1 607

1 566

Watermaal-Bosvoorde

1 633

1 606

1 766

1 769

1 744

Sint-Lambrechts-Woluwe

1 481

1 534

1 613

1 684

1 618

Sint-Pieters-Woluwe

1 416

1 363

1 438

1 498

1 510

Totalen

1 785

1 809

1 870

1 971

1 951

Totalen buiten Brussel

1 515

1 523

1 601

1 675

1 663

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Door zijn specifieke kenmerken heeft de Stad Brussel nog steeds aanzienlijk hogere ontvangsten dan de
andere gemeenten, wat het gewestelijk gemiddelde verstoort. Dit betreft alle ontvangstencategorieën. We
zullen hieronder zien dat deze vaststelling ook van toepassing is op de verschillende uitgavencategorieën.
Wat de cluster Eerste Kroon betreft, hebben vooral de gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Sint-Gillis een
hoger ontvangstenniveau dan het gemiddelde. De gemeenten Elsene en Etterbeek hebben een lager inkomstenniveau dan de andere gemeenten uit de cluster, maar overtreffen duidelijk het gewestelijke gemiddelde
buiten de Stad Brussel.

Opsplitsing van de ontvangsten van de negentien gemeenten in 2017, en %
PB

9,66%
Andere overdrachten

21,29%
OV

28,56%

Prestaties

Fiscaliteit

9,49%
Bron: Gemeentelijke rekeningen

7,90%
Ontvangsten uit schulden

5,27%

D

e opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) blijven de belangrijkste ontvangsten, gevolgd door
‘andere overdrachten’ (preventie en veiligheid, loonsverhogingen, programma preventie schoolverzuim,
premies voor statutarisering), terwijl de ontvangsten van de PB secundair zijn, met een aandeel dat nauwelijks
hoger ligt dan dat van de gemeentebelastingen, die geleidelijk aan afnemen (12,0 % in 2015 en 9,5 % in 2017).
Wat betreft de onroerende voorheffing wijzen we erop dat 2014 een slecht jaar was, voornamelijk als gevolg
van de ontheffingen die werden toegekend voor meer dan 44 miljoen euro (waarvan iets minder dan 18 miljoen
euro met betrekking tot het geschil Belgacom-Connectimmo)6 , of een toename met 23 miljoen in vergelijking met 2013. Ook dienstjaar 2016 was een slecht jaar wat betreft de onroerende voorheffing, daar het
totale toegekende bedrag overeenstemde met het bedrag van 2015, in een context waarin de tarieven van
de opcentiemen sterk zijn gestegen in drie gemeenten (Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis en Ukkel) tussen
2015 en 2016. Hoewel de vastgestelde nettorechten duidelijk met bijna 25 miljoen zijn gestegen tegenover
het jaar 2015, werd het positieve effect van deze stijging volledig geneutraliseerd door de achterstand bij
de inning van de onroerende voorheffing door de FOD Financiën, waardoor de verwachte positieve impact
wordt overgedragen naar 2017. In 2018 heeft de GOB Fiscaliteit (GOBF) de bevoegdheid voor de inkohiering
van de onroerende voorheffing overgenomen, die zich tot 2017 op federaal niveau bevond. Volgens de gegevens voor 2018 die de GOBF heeft meegedeeld aan de gemeenten, komen de aan de gemeente overgedragen
bedragen gemiddeld overeen met de bedragen opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2018 (99,3 %)
Het aandeel van ontvangsten uit opcentiemen op de personenbelasting daalt structureel binnen een context
van een graduele daling van de inkomsten van de Brusselaars in de loop van het voorbije decennium en een
doelgericht beleid van tariefdalingen vanwege bepaalde gemeenten. Hoewel het dienstjaar 2015 slecht was,
met name door vertragingen bij de inkohiering, werd dit in 2016 ingehaald en vertoonde de opbrengst uit de
PB opnieuw een ‘normale’ evolutie vanaf 2017.

6 Het geschil Belgacom-Connectimmo heeft betrekking op de onroerende voorheffing verschuldigd voor materieel en outillage door de ondernemingen
nv Belgacom (Proximus) en de nv Connectimmo en die door beide vennootschappen op verschillende juridische gronden wordt betwist.
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De herfinanciering van de algemene dotatie
aan de gemeenten vanaf 2017

De ‘andere overdrachten’ laten de gemeenten toe specifiek
plaatselijk beleid te financieren

T

Gewestelijke subsidies

ot 2016 verstrekte het Gewest naast de algemene dotatie aan de gemeenten nog twee kleinere dotaties.
Zij compenseerden voor bepaalde gemeenten de negatieve effecten van de uitvoering van de Nieuwe
Ruimte voor verhoogde ontwikkeling van de huisvesting en renovatie (RVOHR) en van de toepassing van
de verdelingscriteria van de ordonnantie van 1998 voor de verdeling van de algemene dotatie. De tot 2016
toegekende subsidie ter verbetering van de budgettaire toestand betrof meer een dotatie aan de gemeenten
dan een aan strikte voorwaarden verbonden subsidie en leidde de facto tot een verdere versnippering van
de algemene betoelaging van de gemeenten.

Subsidies van het Gewest, in euro
2014

2015

2016

2017

2018

2014-2018

Preventie en veiligheid

27.847.037,89

27.847.037,89

30.482.981,00

-

-

86.177.056,79

Preventie schoolverzuim

2.011.840,00

1.863.950,00

1.873.883,00

1.865.967,00

-

7.615.640,00

525.000,00

460.000,00

-

-

-

985.000,00

Loonsverhogingen

32.447.000,00

32.188.000,00

32.795.000,00

33.889.000,00

34.430.000,00

165.749.000,00

Premie voor statutarisering

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

13.000.000,00

Levensduurtepremie

8.355.362,00

7.500.000,00

-

-

-

15.855.362,00

117.975,00

118.000,00

118.000,00

108.821,07

119.569,40

582.365,47

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

Centra voor deeltijds onderwijs

570.000,00

570.000,00

830.000,00

870.000,00

996.000,00

3.836.000,00

Offerfeest

75.000,00

124.000,00

-

-

-

199.000,00

Verplaatsingskosten

-

-

3.500.000,00

5.500.000,00

8.500.000,00

17.500.000,00

Bijzondere toelage voor hulp
aan migranten, thuislozen,
rondtrekkende mensen en Roma

-

850.000,00

912.015,00

1.450.000,00

920.000,00

4.132.015,00

Bijzondere toelage, projectoproep
m.b.t. thuislozen en zogenaamde
Roma

-

-

437.985,00

-

437.985,00

-

-

121.000,00

144.000,00

207.000,00

472.000,00

400

Bijzondere toelage, organisatie van
een gepersonaliseerde pedagogische workshop

350

Bijzondere toelage voor
de gemeenten met een ziekenhuis

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

300

Totalen

83.949.214,89

83.520.987,89

87.070.864,00

57.827.788,07

59.172.569,40

371.541.424,26

Hier kwam vanaf 2017 met de nieuwe algemene dotatie aan de gemeenten verandering in: het Gewest herfinanciert de algemene dotatie met de middelen van voornoemde dotaties en subsidie en past nieuwe verdelingscriteria toe aangepast aan een grootstedelijke context, zoals onder meer bevolkingsgroei en armoederisico. De verdelingscriteria van de nieuwe dotatie vergroten de verschillen tussen gemeenten uit om meer
middelen te kunnen verstrekken aan de gemeenten die voor de grootste uitdagingen staan. Deze aanpak
garandeert bij de verdeling van de algemene dotatie de meer fortuinlijke gemeenten een minimumbedrag,
maar doet een groter beroep op de onderlinge solidariteit van de lokale besturen. Zoals op de grafiek te zien
is, is met de nieuwe criteria de dotatie per inwoner groter geworden in de gemeenten van de kanaalzone dan
in deze van de eerste kroon.
De algemene dotatie aan de 19 gemeenten steeg tussen 2016 (inclusief kleinere dotaties en subsidie) en
2017 met 8,4 % tot 381.973.313 euro.

Totaal van de algemene dotaties van het Gewest per inwoner en per cluster, in euro
500
450

250

Intergemeentelijke samenwerkingen

Gelijke kansen
Diversiteit

Bron : Gewestelijke overheidsdienst Brussels - Brussel Plaatselijke Besturen - Directie gesubsidieerde initiatieven bedragen op basis van de besluiten

200
150

Het Gewest kent aan de Brusselse gemeenten een reeks subsidies toe in het kader van zijn beleid van ondersteuning van de plaatselijke besturen. Op basis van de bedragen zijn de belangrijkste subsidies:

100
50
0
2014

2015

2016

2017

2018

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het zuidoosten

Gemiddelde cluster: grote kanaalgemeenten

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het noordwesten

Gemiddelde cluster: centrum voor werkgelegenheid

Gemiddelde cluster: Eerste Kroon

Bron: Gemeenterekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018
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Preventie- en veiligheidsbeleid: deze rubriek omvat de verschillende mechanismen die worden gesubsidieerd met het oog op de bestrijding van het onveiligheidsgevoel in de ruime betekenis. In 2017 werd
deze subsidie overgedragen aan Preventie & Veiligheid in Brussel.
 
Programma preventie schoolverzuim (PPS): deze categorie omvat de budgetten die worden toegekend
aan de gemeenten voor projecten die tot doel hebben de inschakeling van kwetsbare jongeren mogelijk te maken, alsook het bedrag dat nodig is voor de werking van een coördinatie-cel. In 2017 werd deze
subsidie overgedragen aan perspective.brussels
Intercommunale samenwerkingsverbanden: globaal heeft de gewestelijke ondersteuning tot doel het
voor de plaatselijke besturen mogelijk te maken schaalvoordelen te realiseren in domeinen van gemeentelijk belang. Deze subsidie werd in 2016 opgegeven en vervangen door een financiering die de regering rechtstreeks toekent aan de projecten in functie van de beoordeling van hun reële meerwaarde.
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Loonsverhogingen: deze subsidies, toegekend aan de gemeenten, de OCMW’s en de openbare ziekenhuizen, laten toe de loonsverhogingen te dragen die het gevolg zijn van sectorale akkoorden. Meer
bepaald gaat het om de (gedeeltelijke) financiering van de baremaverhogingen voor alle personeelsleden (alle niveaus samen), de opwaardering van de niveaus D en E en de opwaardering van de niveaus
C. In 2018 werd hiervoor 34.430.000 euro uitgetrokken.

Daarnaast worden vele andere gewestelijke, federale of Europese subsidies toegekend aan de gemeenten,
meer bepaald in het kader van de Agenda 21 (Leefmilieu Brussel), het EFRO, het erfgoedbeleid, overdrachten
met betrekking tot de terugbetalingen van leningen, enz.

Gelijkekansenbeleid: er wordt een reeks budgetten toegekend aan de gemeenten na oproepen tot projecten die gemeenten in staat stellen initiatieven te ontplooien op het gebied van gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, strijd tegen partnergeweld en intrafamiliaal geweld, kansengelijkheid in de ruime
zin en diversiteit. In 2018 werd hiervoor 119.569 euro uitgetrokken.

Gemeentelijke fiscaliteit: verdere harmonisatie

Diversiteit: de toepassing, vanaf 2012, van de zogeheten ‘Madrane’-verordening (meer specifiek van
artikel 3 inzake de subsidiëring van specifieke contractuele banen) wordt geconcretiseerd in de financiering van een globale subsidie van 1 miljoen euro voor de Brusselse lokale besturen (gemeenten,
intercommunales en gemeentelijke vzw’s die op het grondgebied van het Gewest gevestigd zijn), in het
kader van het diversiteitsbeleid binnen het Brussels openbaar ambt. In 2018 werd hiervoor 1.000.000
euro uitgetrokken.

D

e gemeentelijke fiscaliteit bestaat voornamelijk uit de onderstaande categorieën van belastingen, in de
jongste gemeentelijke rekeningen (2017):

belastingen op het erfgoed (52 %), waaronder de kantoorbelasting en de belasting op antennes;
 belastingen op de bezetting van het openbaar domein (20 %), waaronder de retributies voor parkeerautomaten;

Levensduurtepremie: sinds 2012 maakt deze gewestelijke tussenkomst het mogelijk een (jaarlijkse) levensduurtepremie van 360 euro (180 euro in 2012) te financieren voor de personeelsleden van de plaatselijke besturen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Sinds 2016 werd deze subsidie vervangen door een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

andere belastingen op ondernemingen, zoals belastingen op parkings en parkeerplaatsen, op de verspreiding van reclame, op aanplakborden, op banken en financiële instellingen (14 %) ;

Verplaatsingskosten: sinds 2016 wordt deze gewestelijke tussenkomst toegekend aan de Brusselse
gemeenten met het oog op de gedeeltelijke dekking van de terugbetaling aan de gemeentelijke ambtenaren van de kosten voor hun woon-werkverkeer. In 2018 werd hiervoor 8.500.000 euro uitgetrokken.

In vergelijking met 2015 daalt het aandeel van de bedrijfsbelasting met 10 punten, terwijl het aandeel van de
belastingen op de bezetting van het openbaar domein met 2 punten stijgt; op lange termijn echter blijft dit
aandeel stabiel.

Professionele inschakeling van jongeren afkomstig uit het deeltijds onderwijs (Cefa, CDO): de toegekende budgetten maken het mogelijk om de gemeenten te ondersteunen in het kader van de inschakeling van stagiairs afkomstig uit het deeltijds onderwijs (Centres d’enseignement et de formation en alternance — Cefa — en Centrum voor Deeltijds Onderwijs — CDO). Praktisch gezien worden deze stagiairs
tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst (SBO) type II, voor posten van niveau D of
E, van onbepaalde of bepaalde duur (van minimaal 6 maanden). In 2018 werd hiervoor 996.000 euro
uitgetrokken.
Statutarisering: deze gewestelijke steun, eveneens toegekend sinds 2012, heeft tot doel de statutarisering te bevorderen, bij de plaatselijke besturen, van de personeelsleden van de gemeenten, de OCMW’s
en de verenigingen die zijn opgericht overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke
wet van 8 juli 1976. In 2018 werd hiervoor 3.000.000 euro uitgetrokken.
Bijzondere toelage voor hulp aan migranten, thuislozen, aan de zogenaamde ‘Roma’ en aan rondtrekkende mensen. In 2018 werd hiervoor 920.000 euro uitgetrokken.
Bijzondere toelage, organisatie van een gepersonaliseerde pedagogische workshop. In 2018 werd hiervoor 207.000 euro uitgetrokken.
Bijzondere toelage (ter uitvoering van de ordonnantie van 13 februari 2003) aan de gemeenten met een
ziekenhuis op hun grondgebied (5 gemeenten in 2016) tot dekking van de sociale opdrachten van deBrusselse openbare ziekenhuizen. In 2018 werd hiervoor 10.000.000 euro uitgetrokken.

Federale overheid
In 2017 kende de federale overheid, onder de verschillende subsidies aan de gemeenten, ongeveer 113 miljoen
euro toe voor de speciale dotatie van de Stad Brussel en 13 miljoen euro aan subsidies aan de grote steden.

Gemeenschappen
Een bedrag van 130,4 miljoen euro op de rekening 2017 werd toegekend door de gemeenschappen, waarvan
63,9 miljoen voor werkingskosten van het onderwijs, en meer dan 66,5 miljoen euro voor de personeels- en
werkingskosten van de kinderdagverblijven, bibliotheken, enz.
36

Varia

belastingen op administratieve prestaties (11 %)7.

Nog wat betreft de lange termijn valt op te merken dat de bijdrage van de ondernemingen in de gemeentelijke ontvangsten is gestegen in absolute termen, voornamelijk als gevolg van de stijgingen in verband met
de kantoorbelasting en die op de uitzendantennes.
Om te komen tot een meer stabiele, vereenvoudigde en beter geharmoniseerde plaatselijke fiscaliteit met
inachtneming van de fiscale autonomie van de gemeenten heeft het Gewest geopteerd voor de formule van
de contractualisering, via de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij
de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ordonnantie voorziet in het toekennen van een gewestelijke subsidie ter compensatie van het afschaffen door de gemeenten van een aantal
door de Regering bepaalde belastingen en van de lage opbrengst van de plaatselijke fiscaliteit (belasting op
drijfkracht, op informaticamaterieel, de onroerende voorheffing op materieel en de outillage ...). Ze biedt ook
een kader voor de regionalisering van gemeentebelastingen (belasting op in-richtingen van toeristische logies).
De opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage werden op 1 januari 2017 geschrapt.
Gezien de dramatische impact van de aanslagen op de toeristische sector heeft het Gewest in 2016 besloten
om de gemeentelijke verblijfsbelastingen af te schaffen (gedurende 13 maanden, tussen januari 2016 en
januari 2017). Deze werden in 2017 vervangen door een nieuwe gewestelijke belasting op toeristische accommodatie, waarop de gemeenten gemeentelijke opcentiemen kunnen heffen. Het Gewest heeft de gemeenten
een minimumbedrag aan ontvangsten gegarandeerd voor de eerste drie jaar van de inwerkingtreding van de
nieuwe gewestelijke belasting.
Voor de dienstjaren 2016 en 2017 werd een verlaging van de ontvangsten van de gemeentebelastingen
geconstateerd, maar in 2018 zullen deze ontvangsten stabiel blijven. Deze daling houdt verband met de wijziging in de behandeling van de verblijfsbelasting (harmonisatie), die het mogelijk heeft gemaakt de belastingdruk voor de Brusselse ondernemingen te verminderen.
De zorgwekkende problematiek van de openstaande schuldvorderingen wordt hierna behandeld in de analyse van de thesaurie.

7 De belasting is dus een verplichte en eenzijdig opgelegde heffing — in dit geval door de gemeente — voor de financiering van haar opdrachten, die de
belastingplichtige moet betalen. Een retributie is de vergoeding voor een dienst die door de overheid wordt geleverd ten voordele van de afzonderlijk
beschouwde belastingplichtige.
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De ontvangsten uit prestaties zijn sinds 2014 gestaag
gestegen, met uitzondering van een daling in 2016,
die hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de Stad Brussel

Ontvangsten uit prestaties per inwoner en per cluster, in euro
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De ontvangsten van prestaties omvatten:
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huren (verhuring van vastgoed);
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opbrengsten van lokale openbare dienstverlening (kinderdagverblijven en gemeentescholen).
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018
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De gemeenten van de cluster van de noordwestelijke residentiële gemeenten en van de grote kanaalgemeenten
hebben vergelijkbare ontvangsten uit prestaties, terwijl de gemeenten van de zuidoostelijke residentiële
gemeenten en van de gemeenten van de Eerste Kroon vergelijkbare bedragen laten zien (behalve in 2018).

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Deze grafiek toont duidelijk hogere ontvangsten voor de Stad Brussel, ondanks een terugval in 2016 (die te
wijten is aan de betaling van dividenden voor gas en elektriciteit van 2016 op de rekening van 2017).
Deze ontvangsten groeien binnen de gemeentelijke begroting: ze vertegenwoordigden 7,20 % van de totale
inkomsten in 2014 en bereikten 8,16 % in 2018 (budgettaire vooruitzichten).
De stijging in 2017 is het resultaat van de nieuwe methode om de ontvangsten van Hydrobru te boeken (die
worden niet langer als ontvangsten uit schulden, maar als ontvangsten uit prestaties weergegeven).
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De ontvangsten uit schulden, met uitzondering van een sterke
stijging in 2017, vertonen een dalende trend

De groei van de uitgaven blijft goed onder controle

De ontvangsten uit schulden omvatten:
Uitgaven van het eigen dienstjaar, in miljoen euro

de creditintresten op de financiële rekeningen;
 
de dividenden van deelnemingen in intercommunales;
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

e uitgaven kenden van 2014 tot 2017 een zeer redelijke gemiddelde groei van 1,8 %, maar kenden tussen 2017 en de budgettaire vooruitzichten van 2018 een stijging van 6,7 %. Deze plotse stijging is toe
te schrijven aan uitgaven voor actief personeel (+7,5 %, of 53 miljoen euro) en werkingsuitgaven, waarvan
de stijging van 15 % (36 miljoen euro) waarschijnlijk het gevolg is van de steeds terugkerende overschatting
van deze uitgavencategorie. Er wordt een stijging met 6 % (17 miljoen euro) van de dotaties voor de OCMW’s
in 2018 vastgesteld, maar dit moet worden genuanceerd gezien de daling van 0,2 % in 2016 en de stijging
met 1,6 % in 2017 (wat neerkomt op een gemiddelde van 2,1 % over deze drie dienstjaren).

Deze ontvangsten daalden tussen 2014 en 2016 met 5,24 %. In 2017 leidde het uitzonderlijke Interfin-dividend
tot een eenmalige stijging van de ontvangsten uit schulden.
De belangrijkste post is het gas- en elektriciteitsdividend (61 miljoen in 2016).
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Uitgaven van het eigen dienstjaar per inwoner en per gemeente, in euro
Uitgaven van het eigen dienstjaar per inwoner en per cluster, in euro
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Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het zuidoosten

Gemiddelde cluster: grote kanaalgemeenten

Gemiddelde cluster: residentiële gemeenten in het noordwesten

Gemiddelde cluster: centrum voor werkgelegenheid

Gemiddelde cluster: Eerste Kroon

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

De hergroepering per cluster laat toe vast te stellen dat de uitgaven per inwoner gelijklopend zijn in drie clusters en op gevoelig identieke wijze evolueren. Daartegenover staat dat de uitgaven per inwoner in de gemeenten
van de Eerste Kroon en van de stad Brussel starten vanaf een hoger niveau. Dit geldt voor alle uitgavencategorieën. De gemeenten van de Eerste Kroon en de Stad Brussel hebben ook een hoger niveau van ontvangsten
per inwoner, zoals gezegd in het deel van het verslag dat handelt over de analyse van de ontvangsten.

2014

2015

2016

2017

2018

Anderlecht

1.379

1.374

1.382

1.402

1.460

Oudergem

1.248

1.266

1.261

1.341

1.358

Sint-Agatha-Berchem

1.369

1.370

1.373

1.386

1.448

Brussel

3.379

3.432

3.383

3.502

3.629

Etterbeek

1.670

1.695

1.716

1.654

1.746

Evere

1.666

1.629

1.635

1.633

1.693

Vorst

1.535

1.515

1.653

1.536

1.603

Ganshoren

1.094

1.091

1.100

1.104

1.153

Elsene

1.850

1.784

1.794

1.862

2.014

Jette

1.406

1.414

1.440

1.517

1.545

Koekelberg

1.282

1.313

1.298

1.330

1.389

Sint-Jans-Molenbeek

1.472

1.447

1.413

1.458

1.535

Sint-Gillis

1.938

1.956

1.954

2.031

2.089

Sint-Joost-ten-Node

2.629

2.665

2.699

2.769

2.880

Schaarbeek

1.399

1.415

1.480

1.465

1.711

Ukkel

1.374

1.379

1.396

1.438

1.517

Watermaal-Bosvoorde

1.568

1.583

1.545

1.631

1.665

Sint-Lambrechts-Woluwe

1.597

1.578

1.570

1.537

1.596

Sint-Pieters-Woluwe

1.319

1.289

1.311

1.354

1.491

Totaal

1.799

1.807

1.817

1.847

1.951

Totaal excl. Brussel

1.528

1.522

1.540

1.559

1.656

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Na de Stad Brussel zijn de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Elsene en Sint-Gillis de gemeenten met de hoogste
uitgaven per inwoner, wat het hogere niveau van de cluster van de gemeenten van de Eerste Kroon verklaart.
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De personeelsuitgaven vertegenwoordigen veruit de belangrijkste post

De gemeenten stellen ongeveer 16.000 voltijds equivalenten
(VTE) tewerk

VTE in de negentien gemeenten, in aantallen

Opsplitsing van de gewone uitgaven van de negentien gemeenten in 2017, in %
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11%
Bron: Bijlagen bij de begrotingen met betrekking tot het personeel, toegezonden door de gemeenten
Bron: Gemeentelijke rekeningen 2017

O

ver het algemeen stellen we voor de 19 gemeenten een stijging vast van het aantal contractuelen en
een daling van het aantal statutairen. Wat de contractuelen betreft, is dit een stijgende trend die reeds
voor 2014 werd ingezet. Wat de statutairen betreft, vormt 2015 echter een uitzondering op de dalende trend
van statutairen en stellen we in 2015 een lichte stijging van statutaire aanwervingen vast. Een mogelijke verklaring voor deze stijging in het aantal statutairen zou de premie voor de statutarisering kunnen zijn. Deze
premie bestaat uit de toekenning aan de gemeente van een forfaitair bedrag voor elk nieuw statutair personeelslid, ongeacht zijn niveau.
Vanaf 2016 wordt dan terug, wat het aantal statutairen betreft, een licht dalende beweging ingezet die doorloopt tot en met 2017. Of deze dalende trend van het aantal statutairen ook zichtbaar is voor het jaar 2018,
is nog onbekend.
In alle 19 gemeenten ligt het aantal statutairen lager dan het aantal contractuelen, maar onderling zijn er
veel verschillen. Wat de cijfers van 2017 betreft, zien we bijvoorbeeld in Anderlecht een verhouding van 46%
statutairen ten opzichte van 54% contractuelen. In Sint-Gillis is dit een verhouding van 23% statutairen ten
opzichte van 77% contractuelen.
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De pensioenlast (statutaire ambtenaren) weegt niet in alle
gemeenten even zwaar door

O

ver het geheel genomen vertonen de uitgaven voor de uitbetaling van pensioenen aan statutaire ambtenaren van de Brusselse gemeenten een opwaartse trend, maar de laatste jaren is het tempo wel vertraagd:

128,5

124,8

130,7

130,7

EEN WOORDJE UITLEG OVER HET SYSTEEM
VAN HET GESOLIDARISEERDE PENSIOENFONDS
Sinds de wet van 24 oktober 2011 is de financiering van de gesolidariseerde pensioenlasten, gebaseerd
op het Gesolidariseerde Pensioenfonds, de kern van het systeem, dat wordt gefinancierd uit basis- en
responsabiliseringsbijdragen, uit inhoudingen op pensioenen en uit overdrachten. Die laatste zijn overdrachten uit andere pensioenstelsels.

Pensioenbijdragen, in miljoenen euro

150

De meeste gemeenten, die rechtstreeks bijdragen aan de Federale Overheidsdienst Pensioenen,
hebben de laatste jaren een geleidelijke stijging van hun bijdragen gekend, terwijl de gemeenten met
één of meer fondsen bij verzekeraars meer of minder betalen naargelang het jaar volgens het rendement
van het/de fonds(en).

131,5

Sinds de wet van 30 maart 2018 tot invoering van het gemengde pensioenstelsel, hoeft het pensioenstelsel van contractuelen niet langer middelen over te dragen naar het Gesolidariseerde Pensioenfonds
voor de ambtenaren die na 30 november 2017 zijn benoemd. Diezelfde wet heeft anderzijds de mogelijkheid ingevoerd om ontvangsten uit loonmatigingsbijdragen over te dragen.

120

Het Gesolidariseerde Pensioenfonds gaat vergezeld van twee andere fondsen, ‘hulpfondsen’: het Reservefonds van het gemeenschappelijke stelsel, overblijfsel uit het verleden dat het mogelijk maakt om de
tarieven van de allereerste aangeslotenen (ex-pool 1) te verlagen, maar dat vanaf 2022 volledig zal zijn
opgebruikt, en het Fonds voor de amortisatie van de verhoging van de pensioenbijdragevoeten, gefinancierd door een inhouding op het vakantiegeld en door een eventueel overschot van het Fonds voor
de beroepsziekten.
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Achter deze globale cijfers gaan echter drie verschillende realiteiten schuil:
 die van de 9 gemeenten die zijn aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel en nu rechtstreeks
bijdragen aan de Federale Overheidsdienst Pensioenen (ex-’pool’ 1 en 2);
 die van de 7 gemeenten die zijn aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel en die bijdragen via
een pensioeninstelling (ex-’pool’ 2 Ter);
 die van de drie gemeenten die niet zijn aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel (ex-’pool’ 3):
Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe.

Ex-Pools 1 et 2

Ex-Pool 2TER

Ex-Pool 3

Ganshoren
Watermaal-Bosvoorde 1
Sint-Lambrechts-Woluwe 1

Anderlecht
Oudergem
Etterbeek
Evere
Vorst
Koekelberg
Sint-Joost-ten-Node

Saint-Gillis
Schaarbeek
Sint-Pieters-Woluwe

1

Berchem 2
Brussel 2
Elsene 2
Jette 2
Sint-Jans-Molenbeek 2
Ukkel 2
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De basisbijdragen worden berekend als een percentage van de loonmassa van de statutairen, het zogenaamde ‘basisbijdragetarief’. De responsabiliseringsbijdragen worden berekend door het verschil tussen de pensioenlasten die daadwerkelijk door de Federale Overheidsdienst Pensioenen zijn betaald en
de basisbijdragen die voor diezelfde lasten worden betaald. De FPD past op dit verschil een percentage
toe, het responsabiliseringstarief, dat altijd lager is dan 100 %, en vraagt dit bedrag van elke betrokken
lokale overheid. Het spreekt voor zich dat als de basisbijdragen 100 % van de pensioenkosten dekken, de
responsabiliseringsbijdragen nihil zullen zijn (dit is momenteel meer bepaald het geval voor de politiezones). De responsabiliseringsbijdragen hebben noodzakelijkerwijs een jaar vertraging, aangezien de
berekening gebeurt na de betaling van de pensioenlasten. De lokale overheden betalen tot nu toe jaarlijks het bedrag van de basisbijdragen en het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage, berekend op
basis van het voorgaande jaar.
Toen de FPD er in 2016 mee belast werd om de betaling van de pensioenen te beheren, heeft de dienst
een raming gemaakt van de ontvangsten en de uitgaven en gewaarschuwd voor het groeiende tekort. Er
was sprake van een tekort ten belope van een volledig jaar responsabiliseringsbijdragen, als gevolg van
de vertraging van de betaling, aangezien het bedrag van de responsabilisering een jaar na de betaling
van de pensioenen wordt betaald en gefinancierd wordt door de basisbijdragen.
Aangezien het basisbijdragetarief volgens de ramingen van de FPD niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk hoefde te worden verhoogd, werd het tarief van de responsabiliseringsbijdrage naar boven bijgesteld
voor de komende jaren en werd het idee ingevoerd van een extra bedrag dat over een periode van meerdere jaren zou worden gevraagd. De wet van 30 maart 2018 voerde ook een maandelijkse betaling in en
stelde een ‘inhaalperiode’ van de vertraging voor (die loopt van 2019 tot 2023). Tijdens die inhaalbeweging zouden de lokale overheden een extra bedrag betalen bovenop de ‘gewone’ maandelijkse betaling,
er zou dus sprake zijn van een dubbele maandelijkse termijn. Dit supplement wordt pas vanaf 2019 toegepast en wordt dus niet opgenomen in de onderstaande grafieken.
De echte stijging van de pensioenbijdragen zal dus pas vanaf 2019 plaatsvinden, niet wegens de bijdragetarieven, die gelijk blijven aan 2018, zie hierna, maar wegens het maandelijkse supplement bovenop
de ‘gewone’ bijdrage dat in 2019 gelijk is aan 23,4 % van de responsabiliseringsbijdragen van 2017 (KB
van 03.12.2018).
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Voor deze zeven gemeenten is de betaling van de pensioenbijdragen niet gestegen, maar gedaald sinds 2015:

Pensioenbijdragen van de aangesloten gemeenten die rechtstreeks
bijdragen betalen aan de FPD, in miljoen euro
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Pensioenbijdragen van de aangesloten gemeenten die bijdragen betalen
aan een pensioeninstelling, in miljoen euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

De bijdragen van de negen gemeenten die rechtstreeks bijdragen aan de FPD zijn met 6,2 % gestegen tussen
2014 en 2017, iets meer dan 3 % per jaar. De rekening van 2018 zal de werkelijke uitgaven voor de pensioenbijdragen vastleggen: in afwachting hebben de gemeenten in een vrij aanzienlijke verhoging voorzien in
2018, ter voorbereiding van de invoering van de dubbele maandelijkse termijn, nog voor het uitvoeringsbesluit van de wet van 30 maart 2018 dat uiteindelijk het vanaf 2019 te bepalen supplement heeft vastgesteld.

In dit geval hebben de gemeenten in 2015 en 2016 meer bijgedragen, waardoor het mogelijk was een fonds
aan te leggen dat comfortabel genoeg was om de bijdragen in 2017 en 2018 te verlagen. Er zal moeten worden
bekeken hoe de pensioeninstelling de dubbele maandelijkse termijn zal opnemen in haar facturen in 2019.

Tarieven van de pensioenbijdragen van de gemeenten die bij het Gesolidariseerd
Pensioenfonds zijn aangesloten, in % van de brutoloonmassa

Basistarief en responsabiliseringstarief

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verlaagd basistarief Gemeenten 'ex-pool 1'
(Watermaal-Bosvoorde, Ganshoren, Sint-Lambrechts-Woluwe)

36%

38%

38%

38%

38,5%

38,5%

Verlaagd basistarief van de 13 andere aangesloten gemeenten

41%

41%

41,5%

41,5%

41,5%

41,5%

Responsabiliseringstarief

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Bron: Federale Pensioendienst

Slechts negen van de aangesloten gemeenten betalen deze bedragen rechtstreeks aan de Federale Overheidsdienst Pensioenen, de andere zeven gemeenten betalen de door de pensioeninstelling (de verzekeraar) gefactureerde bedragen. De pensioeninstelling zal op haar beurt de verrekening maken met de FDP na de betaling van de pensioenen aan de begunstigden.
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De bijdragen van de gemeenten die niet zijn aangesloten bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel, vertonen na een piek in 2016 een dalende trend:

Pensioenbijdragen van de gemeenten die niet zijn aangesloten bij
het gemeenschappelijke pensioen-stelsel, in miljoen euro
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Voor de komende jaren wordt een aanzienlijke stijging van de
pensioenkosten verwacht

I

n totaal zijn de pensioenuitgaven van de negentien gemeenten tussen de rekening van 2014 en die van
2017 met 4,73 % gestegen. De rekening van 2018 zal ongetwijfeld een nog bescheiden stijging van de
pensioenuitgaven bevestigen.
Vanaf 2019 zullen de aangesloten gemeenten daarentegen een dubbele maandelijkse termijn op de responsabiliseringsbijdragen moeten betalen. De meerkosten zullen daarmee niet eindigen, want de wet van 30 maart
2018 heeft een mechanisme ter vermindering van de responsabileringsbijdragen ingevoerd ... op voorwaarde
echter dat er een aanvullende pensioenverzekering (tweede pensioenpijler) wordt betaald aan de contractuele ambtenaren, wat betekent dat de lokale overheden bovenop de pensioenlasten van hun statutaire ambtenaren ook een deel van de pensioenen van hun contractuelen zullen moeten dragen. Het systeem dat bij de
wet van 30 maart 2018 werd ingevoerd, kan worden samengevat als de mogelijkheid om de helft van de kost
van de tweede pijler die voor de contractuelen wordt gedragen, af te trekken van de responsabiliseringsbijdragen. Deze vermindering wordt toegepast onder welbepaalde voorwaarden: ten belope van een maximum
en volgens de bestaande standaardformules op de markt (vaste bijdragen, vaste prestaties en cash balance).
Indien het beginsel van de tweede pijler8 niet wordt nageleefd, betalen de gemeenten hun volledige responsabiliseringsbijdragen, alsook een deel van die bijdragen van de gemeenten die het beginsel hebben nageleefd, tot het plafond vertegenwoordigd door hun totale pensioenlasten, waardoor het voordeel van de aansluiting bij het Gesolidariseerde Pensioenfonds verloren zou gaan.

10

Daarbij komt nog de waarschijnlijke verhoging van de bijdragetarieven, zowel van de basis- als de responsabiliseringsbijdrage, zie hieronder de ramingen van de Federale Overheidsdienst Pensioenen:
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Ook in dit geval werden de drie gemeenten die niet zijn aangesloten bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel en bijdragen betalen aan drie verschillende pensioeninstellingen, ertoe aangezet om hun fondsen
iets meer aan te vullen in 2016, waardoor ze hun betalingen in 2017 en 2018 konden verlagen. De vooruitzichten voor 2019 zullen in dit geval enkel afhangen van het goede beheer van de fondsen door hun pensioeninstellingen: deze gemeenten zijn niets verschuldigd aan de FDP en zijn dus niet getroffen door de
verhoging van de bijdragen.

Tarieven van de pensioenbijdragen van de gemeenten die bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds zijn aangesloten, in % van de brutoloonmassa

Basistarief en responsabiliseringstarief

2020

2021

2022

2023

2024

Basistarief

41,5%

41,5%

43%

43%

43%

Responsabiliseringstarief

50%

50%

62%

73%

75%

Bron: Federale Pensioendienst, mei 2019

De pensioenkosten van de Brusselse gemeenten zullen de komende jaren dan ook sterk stijgen, enerzijds
door vaste elementen zoals de dubbele maandelijkse termijn en de bijdragepercentages, en anderzijds door
het effect van variabele elementen, die de keuze laten tussen de invoering van een tweede pijler voor de
contractuele ambtenaren of een hoger bedrag aan responsabiliseringsbijdragen.

8 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikten in 2018 slechts één gemeente en één OCMW over een aanvullende pensioenverzekering voor hun
contractuele ambtenaren.
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Financiering van de structurele tekorten van de politiezones:
wettelijke verplichting die steeds zwaarder doorweegt in de
financiën van de gemeenten

De verdeling van de uitgaven per functie illustreert de belangrijkste
prioriteiten van de gemeenten: onderwijs, openbare orde, veiligheid
en bijstand

D

e wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, bepaalt (in zijn artikel 40) dat de gemeenten verplicht zijn het tekort van de politiezones te
dragen met behulp van de dotaties die jaarlijks worden toegekend.

Opsplitsing per functie van de gewone uitgaven (rekeningen 2017), in % 9

Sinds 2002 gaat gemiddeld 15 tot 16 % van de gemeentelijke rekeningen en begrotingen op stabiele wijze
naar de dotaties aan de politiezones.

Administratie en algemene diensten
Sociale zekerheid – Sociale bijstand

20,40%

15,16%

Gecombineerd met de stijging van de dotaties aan de OCMW’s (meer bepaald voor de gemeenten die het
hardst worden getroffen door het fenomeen van verarming dat eerder al ter sprake is gekomen), wordt deze
tendens tot op heden goed beheerst. Toch moet men waakzaamheid aan de dag leggen, want dit zou op termijn de gemeentefinanciën kunnen belasten door een algemene stijging van de overdrachtsuitgaven.

Maatschappelijk welzijn
en familiehulp

5,71%
Gezondheid en hygiëne

5,85%

Handel en industrie

20,40%
Openbare orde

Dotaties aan de politiezones, in euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2017

H

et aanzienlijk aandeel van de openbare orde valt te verklaren door de specifieke noden van de zes
Brusselse politiezones, gelet op enerzijds de hoofdstedelijke rol van het Brussels Gewest en anderzijds zijn zeer stedelijk en dichtbevolkt karakter.
Het gewicht van de belangrijkste werkdomeinen, namelijk onderwijs, openbare orde en sociale zekerheid
en sociale bijstand, verschilt aanzienlijk tussen de Brusselse gemeenten. Terwijl de openbare orde gemiddeld 19% van de huidige uitgaven van de negentien gemeenten betreft, varieert dit aandeel van 15 % tot
26 % als we de verdeling van de uitgaven per gemeente analyseren. De gemeenten Ganshoren en Koekelberg, die beide tot de politiezone Brussel-West behoren, besteden er 26 % van hun uitgaven aan, terwijl dat
voor alle andere gemeenten maximaal 22 % is (wat dicht bij het Brusselse gemiddelde ligt). Onderwijs is goed
voor 11% van de uitgaven van de negentien gemeenten en de meerderheid van de gemeenten valt binnen
een vork van 8 % tot 14 %. De gemeenten Ganshoren, Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node besteden echter
een bijzonder klein deel van hun uitgaven aan deze activiteitensector, met respectievelijk 4 %, 6 % en 7 %.
De sociale zekerheid en de sociale bijstand vertegenwoordigen tussen 11 % en 20 % van de gemeentelijke
uitgaven, met een gewestelijk gemiddelde van 15%.
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Uit de analyse van de toewijzingen per hoofd van de bevolking blijkt ook het toenemende gewicht van deze
uitgaven. Het gewestelijk gemiddelde (zonder de Stad Brussel) bedraagt immers 237 euro per inwoner in
2018, terwijl het nog 234 euro per inwoner bedroeg in 2014, 179 euro in 2008 en 164 euro in 2002. In de
onderstaande tabel hebben we de gemeenten gegroepeerd per zone.

Analyse op basis van de functierangschikking in de rekeningen van de gemeenten.
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Nog een grote uitdaging: de steun aan de OCMW’s

Dotaties aan de politiezones per inwoner en per gemeente, in euro

2014

2015

2016

2017

2018

Anderlecht

198

202

204

207

207

Vorst

227

230

244

243

239

Sint-Gillis

273

279

278

294

275

Oudergem

191

197

198

202

202

Ukkel

187

192

194

198

201

Watermaal-Bosvoorde

201

206

208

210

212

Sint-Agatha-Berchem

205

205

215

217

203

Ganshoren

230

230

242

246

229

Jette

209

209

219

224

209

Koekelberg

207

207

219

226

211

Sint-Jans-Molenbeek

205

213

216

222

208

Brussel

641

652

641

654

644

Elsene

258

254

252

276

265

Etterbeek

198

200

203

199

202

Sint-Lambrechts-Woluwe

204

205

209

203

206

Sint-Pieters-Woluwe

193

195

199

196

201

Evere

316

308

316

303

311

Sint-Joost-ten-Node

439

435

455

460

451

Schaarbeek

275

274

280

272

281

Totaal

291

296

298

302

298

Totaal zonder Brussel

231

233

238

240

237

D

e gemeenten zijn verplicht het tekort van hun OCMW aan te vullen; dit tekort houdt meer bepaald verband met de verplichtingen van de OCMW’s inzake het recht op maatschappelijke integratie, de sociale
steun, de rusthuizen en hun werking. Als gevolg hiervan bereiken de OCMW’s steeds een evenwicht, althans
wat betreft hun begrotingsresultaat.
Tussen 2014 en 2017 zijn de dotaties globaal met 6 % gestegen, net boven de inflatie. Bepaalde bijdragen
van bepaalde gemeenten aan de inkomsten van hun OCMW’s kunnen echter niet worden opgenomen in de
gemeentelijke dotatie (bijvoorbeeld de herfacturering aan de gemeente van een deel van de herstelling van
het rusthuis). Onder de factoren die een weerslag hebben op de evolutie van de gemeentelijke dotaties vermelden we de toename van het aantal rechthebbenden op een leefloon, de indexeringen die gevolgen hebben
voor het personeel van de OCMW’s en de rechthebbenden van het leefloon, de renovatiekosten van de rusthuizen, de schoonmaakoperatie op het vlak van de dubieuze vorderingen, ...
We vestigen de aandacht op de toename van het aantal rechthebbenden op het leefloon in 2015, voornamelijk
te wijten aan de eerste gevolgen van de hervorming met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen, gecombineerd met de toename van het aantal vluchtelingen. Tussen 2014 en 2018 heeft deze toename nog niet geleid
tot een duidelijke ontsporing van de gemeentelijke financiën, daar ze gepaard gaat met een betere betoelaging vanwege de federale overheid. Voor de komende jaren is echter de grootste waakzaamheid geboden.
We merken evenwel een sterke stijging (+5 %) van de gemeentelijke dotatie tussen 2017 en 2018, maar de
cijfers voor 2018 zijn cijfers die betrekking hebben op begrotingswijzigingen. De belangrijkste reden voor
deze stijging is de sterke stijging van de ramingen van de uitgaven voor sociale bijstand.

Dotaties aan de OCMW’s, in miljoen euro
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De Stad Brussel heeft historisch de hoogste dotatie per inwoner van het Gewest met 644 euro per inwoner,
maar dit cijfer blijft stabiel tussen 2014 en 2018. Uit de vergelijking van de toewijzingen per inwoner blijkt
dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de gemeenten die deel uitmaken van eenzelfde politiezone.
Daar de KUL-normen en de criteria ter evaluatie van de financiële draagkracht van de gemeenten geen
rekening houden met de belangrijke ontwikkelingen sinds 1999 (zoals de bevolkingstoename, de evolutie
van het belastbaar inkomen van de inwoners en van het kadastraal inkomen), zou een hervorming van de
gekozen criteria noodzakelijk zijn om te streven naar een betere overeenstemming met de specifieke kenmerken en de noden van elke zone. Ook een evaluatie van de criteria die werkelijk worden gebruikt en het
deel dat wordt overgelaten aan de onderhandelingen tussen de gemeenten zou een relevante bron zijn om
de verdeelsleutels te actualiseren.
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Herleid tot het aantal inwoners illustreren de bedragen
van de dotaties aan de OCMW’s de verschillen tussen
de Brusselse gemeenten

Dotaties aan de OCMW’s per inwoner en per cluster, in euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

M

et uitzondering van het OCMW van de Stad Brussel (met een bijzonder profiel gezien het brede activiteitenaanbod dat er kenmerkend voor is), is het niet verwonderlijk dat de bedragen van de dotaties
aan het OCMW per inwoner het hoogst zijn in de clusters van de Eerste Kroon en van de grote kanaalgemeenten, om reden van de meer kwetsbare bevolking die zo typisch is voor de gemeenten uit deze clusters.
Deze twee clusters vertonen een aanzienlijke stijging tussen 2017 en 2018 als gevolg van de stijging van de
uitgaven voor sociale bijstand zoals gepland in de begroting voor 2018. De clusters van de zuidoostelijke
en noordwestelijke woongemeenten zijn sinds 2014 vrij stabiel.
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INVESTERINGEN EN FINANCIERING

… prioritair voor onderwijs, algemene administratie,
huisvesting en stedenbouw

De gemeenten investeren gemiddeld 331
miljoen euro per jaar
Bestemming van de investeringen 2014 – 2017, in %
Grafiek : investeringsuitgaven, in miljoen euro
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I

n deze tabel ziet men de totale investeringsuitgaven van de 19 Brusselse gemeenten van 2014 tot 2017.
Tijdens deze periode hebben de 19 Brusselse gemeenten gemiddeld ongeveer voor 331 miljoen euro
investeringsuitgaven per jaar gedaan.
Het gewicht van de Stad Brussel valt hier niet te verwaarlozen: de Stad alleen is goed voor 26,06% van het
investeringsvolume in 2017. De gemeente Anderlecht is goed voor 11,6% en de gemeente Etterbeek voor
10,4% van de totale investeringsuitgaven 2017. Samen doen deze 3 gemeenten 48,1% van de totale investeringsuitgaven in 2017 terwijl deze gemeenten samen maar 28,82% van de totale bevolking vertegenwoordigen.
Voor het dienstjaar 2017 bereiken de investeringsprojecten een bedrag van 393 miljoen euro (291 miljoen
buiten de Stad Brussel), wat overeenstemt met 329 euro per inwoner.
Voor het dienstjaar 2018 bereiken de investeringsprojecten een bedrag van 623 miljoen euro (518 miljoen
buiten de Stad Brussel), wat overeenstemt met 520 euro per inwoner. Het gaat om investeringskredieten die
opgenomen zijn in de gemeentelijke begrotingen voor 2018; dit bedrag dient dan ook te worden genuanceerd,
gelet op de bestaande grote verschillen tussen de begrotingsramingen en de verwezenlijkingen van de rekening. Voor de periode 2014-2017 was het gemiddeld uitvoeringspercentage van de investeringsuitgaven van
de Brusselse gemeenten gelijk aan 59,64%. Er zijn diverse redenen voor het uitvoeringspercentage zo zijn
de gemeenten heel erg ambitieus bij het vastleggen van investeringen, daarnaast werken zij ook vanuit een
veiligheidsprincipe door meer vast te leggen om eventuele bijkomende kosten op te kunnen vangen en ten
slotte zijn de gemeenten optimistisch bij het plannen van investeringen en soms kunnen deze door diverse
redenen niet op het voorziene tijdstip beginnen waardoor de uitgaven opgeschoven worden.
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D

e gemiddelde investeringsbestemming van de periode 2014 – 2017 laat zien dat in deze periode 24,9%
van de investeringsuitgaven bestemd waren voor het onderwijs, gevolgd door de functies administratie
en algemene diensten (18,3%) en huisvesting en stedenbouw (17,2%).
Sinds 2014 bekleedt het onderwijs de eerste plaats onder de investeringssectoren van de Brusselse gemeenten
(percentages gaande van 23% tot 27%), in 2017 zet deze tendens zich niet verder.
In 2017 gaat er 22% van de investeringsuitgaven naar onderwijs waardoor deze op de tweede plaats staat.
De gemeenten besteden 29% van hun investeringsuitgaven in 2017 aan administratie en algemene diensten.
Zo heeft de Stad Brussel voor 30 miljoen euro terreinen en gebouwen aangekocht. De gemeente Elsene heeft
voor iets meer dan 9 miljoen euro werken aan het gemeentehuis uitgevoerd. De gemeente Sint-Joost-TenNode heeft een nieuw administratief gebouw aangekocht voor 5,1 miljoen euro. En de gemeente Ukkel heeft
in 2017 1,5 miljoen euro uitgegeven aan studies voor de bouw van haar nieuw gemeentehuis.
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De schuldlast blijft echter onder controle

Evolutie van de schulden en investeringen, in miljoenen euro
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D

e schuld van de 19 Brusselse gemeenten is met 4,91% gestegen tussen 2014 en 2017 en was in 2017
goed voor 1 476 935 217 euro. Alleen al de Stad Brussel heeft een totale schuld van 333 miljoen euro,
of 22,61% van de totale schuld van de Brusselse gemeenten in 2017.
Over een langere periode wordt een sterke groei van de schuld waargenomen tot in 2012, gevolgd door
een afname in 2013, waarna de schuld opnieuw begint te stijgen vanaf 2014. Tussen 2014 en 2015 stijgt de
schuld (excl. BGHGT) met 4,7% en tussen 2015 en 2016 stijgt de schuld met 0,7%. En tussen 2016 en 2017
is er een daling van de totale schuld te zien van 0,4%
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Ook rekening houdend met de bevolkingsevolutie groeit de schuld minder snel: de stijging van de schuld per
inwoner bedraagt 2,43% tussen 2014 en 2017. In 2017 bedroeg de schuld (excl. BGHGT) 1.239 euro per inwoner.
60

61

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN • FOCUS 04

De schuldlast vertegenwoordigt gemiddeld 9,40%
van de gemeentelijke ontvangsten en blijft onder controle

Aandeel van de schuldenlast in verhouding tot de ontvangsten, in %
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Het Gewest komt ook tussen in de gemeentelijke investeringen, via subsidies, ...

D

e ordonnantie van 16 juli 1998 voerde een driejaarlijkse investeringsdotatie (DID 17,5 miljoen euro) in
ter aanmoediging van investeringen van openbaar nut betreffende de openbare ruimten, de administratieve gebouwen en de sanering op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wordt onder
de gemeenten verdeeld in evenredige verhouding met het deel dat ze krijgen in de Algemene Dotatie aan
de Gemeenten en is afhankelijk van de opmaak van een driejaarlijks investeringsplan. Daarbij komt nog een
driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD +/- 13,6 miljoen euro voor de driejarige periode 2013-2015 en bijna
12 miljoen euro voor 2016-2018), die subsidies verdeelt onder de gemeenten om bepaalde investeringen te
verrichten (werken en studies nodig voor de uitvoering van die werken) die bijdragen tot de uitvoering van
de prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en die een gewestelijk
belang vertegenwoordigen. Ze is eveneens afhankelijk van de opmaak van een driejaarlijks investeringsplan.
91 projecten werden gesubsidieerd tijdens de driejarige periode 2013-2015, als volgt verdeeld:

6

 
3 9 hebben betrekking op de openbare ruimte (voornamelijk werkzaamheden aan wegen en aan
de openbare verlichting);

4

 52 hebben betrekking op gebouwen en woningen van de gemeenten en OCMW’s (voornamelijk renovatiewerkzaamheden in verband met rationeel energiegebruik).

2

Voor de driejarige periode 2016-2018 waren op 31.12.2018 109 dossiers ingediend bij de diensten van BPB.
De verdeling tussen de werken aan de openbare ruimte (wegen, voetpaden, enz.) en aan gebouwen blijft min
of meer stabiel, namelijk 40 % voor de eerste en 60 % voor de tweede.
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Sinds 2015 gaat er ook elk jaar een bedrag naar de investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur.
Zo selecteerde de regering in 2016 46 projecten in verband met, onder andere, werken aan zwembaden,
sportcentra, buitenvelden en buurtinfrastructuur. Het aanvankelijk aangekondigde bedrag van 6,8 miljoen
euro werd aangevuld met respectievelijk 600.000 euro in 2015 en 1.600.000 euro in 2016 voor buurtinfrastructuur voor sportbeoefening. In totaal werd dus een bedrag toegekend van 7,4 miljoen euro in 2015 en van
8,4 miljoen euro in 2016.
Vanaf de driejarige periode 2018-2020 zijn de budgettaire middelen die aan de gemeenten ter beschikking
zijn gesteld, gestegen tot bijna 46 miljoen euro.

D

e gemiddelde ratio van de schuldlast ten opzichte van de gemeentelijke ontvangsten bedroeg voor
2014 – 2017 9.40%. De evolutie van de ratio over meerdere jaren toont dat de schuldlasten een kleiner
deel van de ontvangsten vertegenwoordigen. In 2014 bedroeg het aandeel nog 9,73% en in 2017 8,77%

Deze subsidies zullen worden verdeeld op basis van een selectie waartoe de regering heeft besloten na een
oproep tot het indienen van projecten die eind februari 2019 is afgesloten.
Elk jaar zullen de gemeenten subsidies blijven ontvangen voor hun projecten voor buurtinfrastructuur, voor
2019 ging het om 1,3 miljoen euro, ook na een oproep tot projecten.
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… of investeringsleningen die het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT) toekent

D

e wijziging die in november 2011 werd aangebracht aan de ordonnantie van 8 april 1993 houdende
oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
(BGHGT) laat dit fonds toe deel te nemen aan de financiering van gemeentelijke investeringen door leningen
toe te kennen waarvan de regering kan verklaren dat de lasten niet invorderbaar zijn.
Het BGHGT is in 2011 tussengekomen voor de financiering van investeringen in verband met het dienstjaar 2012 voor een totaal bedrag van 26,1 miljoen euro, en een tweede keer voor de financiering van investeringen in 2013-2014 voor een totaal bedrag van 52,2 miljoen euro.
Momenteel lopen er twee oproepen tot projecten, waarvan de eerste eind 2016 werd gelanceerd om investeringen in verband met de bevolkingsgroei voor de dienstjaren 2017 tot 2019 te financieren. Het BGHGT
beschikt voor deze oproep tot projecten over een totaal budget van 100 miljoen euro. In 2018 werd ook een
tweede oproep tot projecten gelanceerd, ditmaal voor de creatie van transit- en noodwoningen of opvangcentra
voor de periode 2018-2019. Het budget dat in deze context wordt toegewezen, bedraagt 10,8 miljoen euro.
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GEMEENTELIJKE THESAURIE: AFHANKELIJK
VAN SOMS ONVOORSPELBARE ELEMENTEN
De netto gemeentelijke thesaurie bevindt zich op een van de
hoogste niveaus sinds 2011

D

e volgende grafiek toont de gecumuleerde netto thesaurie van de 19 gemeenten op 31 december van
elk jaar. Ze bedroeg meer dan 160 miljoen euro op 31 december 2017. Achter de cumulatie gaan zeer
verschillende realiteiten van de ene tot de andere gemeente schuil, maar in het algemeen, op enkele uitzonderingen na, verbetert de situatie van de thesaurie voor alle gemeenten.
De thesaurie is onderhevig aan aanzienlijke schommelingen van jaar tot jaar en ook van de ene periode tot
de andere binnen hetzelfde jaar: de evolutie ervan valt te verklaren aan de hand van talrijke factoren.

Openstaande schuldvorderingen:
opwaartse of neerwaartse trend   ?

D

e openstaande schuldvorderingen zijn ontvangsten die zowel tijdens het laatste als tijdens eerdere
dienstjaren werden geboekt, maar nog niet zijn geïnd.

De openstaande schuldvorderingen op de gemeentelijke rekeningen stegen van 680 miljoen euro eind
2014 tot ongeveer 720 miljoen euro eind 2017 (+6 %), wat meer dan 30 % van de gewone inkomsten van alle
gemeenten vertegenwoordigt, inkomsten die dus nog niet zijn geïnd op de afsluitingsdatum van de balans.
Dit komt neer op een gemiddelde van 562 euro per inwoner in 2017, wat min of meer stabiel is over de bestudeerde periode (rekening houdend met de toename van de Brusselse bevolking), maar dit verbergt grote
verschillen tussen de gemeenten met een minimum van ongeveer 300 euro/inwoner tot een maximum van
bijna 1.000 euro/inwoner, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Netto thesaurie op 31 december, in miljoenen euro
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De netto thesaurie wordt gedefinieerd als het overschot aan liquiditeiten in verhouding tot de financiële
schulden op korte termijn. Ze komt meer bepaald overeen met het verschil tussen de financiële rekeningen
en de financiële schulden op korte termijn; deze laatste omvatten de lasten van leningen (aflossingen en
interesten) evenals de schulden op rekening-courant (kredieten op korte termijn). De indicator is dus enerzijds gevoelig voor de thesaurieschommelingen (via de financiële rekeningen en de kortlopende leningen)
en is anderzijds verbonden met de openstaande schuld waarvan de jaarlijkse kosten in aanmerking worden
genomen in de indicator. Aangezien deze laatste de laatste jaren stabiel zijn gebleven, worden de grote veranderingen in de ratio in 2016 en 2017 verklaard door aanzienlijke bewegingen in liquide middelen: in 2016
zou men op korte termijn hebben geleend om een gebrek aan liquiditeit te dekken, terwijl de kasmiddelen in
2017 weer zouden zijn aangevuld.
Aangenomen mag worden dat deze bewegingen beïnvloed werden door de laattijdige betalingen door de
FOD Financiën van de ingekohierde personenbelasting in 2015 en 2016, een probleem dat in 2017 moest
worden opgelost, mede dankzij de invoering van een voorschottensysteem, maar het is interessant om hieronder enkele andere elementen te bekijken.
66

67

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN • FOCUS 04

Sommige van die openstaande schuldvorderingen zijn inderdaad ingevorderd, andere zijn soms ‘dubieus’ en
zouden oninbaar kunnen worden verklaard. In de openstaande schuldvorderingen treffen we bijvoorbeeld
regelmatig specifieke bijdragen van de hogere overheid aan, subsidies die met een bepaalde vertraging
worden uitbetaald, maar ook diverse belastingen (op erfgoed en op industriële, handels- en landbouwondernemingen). De vorderingen van de eerste categorie, bestaande uit vorderingen die gewoonlijk verschuldigd zijn door de federale Staat of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden in de meeste gevallen ingevorderd in de loop van de volgende jaren en worden niet beschouwd als ‘dubieus’. Anderzijds bestaat bijna
de helft van de vorderingen, meer precies 48 % van de in 2017 openstaande vorderingen, uit schuldvorderingen op belastingen en dit aandeel is sterk gestegen sinds 2014, toen het 40 % bedroeg.

Evolutie van de schuldvorderingen op belastingen 2014-2017, in miljoen euro
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De openstaande vorderingen in verband met belastingen gaan van 271 miljoen euro in 2014 tot meer dan 344
miljoen euro in 2017, dus een sprong van +27 % in drie jaar, met een gewestelijk gemiddelde van 256 euro per
inwoner in 2017, tegenover 217 euro in 2014. Er is een grote ongelijkheid tussen de gemeenten en die is niet
afhankelijk van hun omvang: grote gemeenten kunnen onder het gewestelijke gemiddelde liggen en omgekeerd.
Het komt zelden voor dat de belastingvorderingen per hoofd van de bevolking minder dan 100 euro per inwoner
bedragen (twee gevallen op de negentien in 2017: Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek) en in zes op de negentien gevallen bedragen ze (soms beduidend) meer dan 300 euro per inwoner (Schaarbeek, Vorst, Sint-Joostten-Node, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Brussel-stad).

Een groot deel van de schuldvorderingen op belastingen gaat bijna tien jaar terug, ze zijn afkomstig van private ondernemingen of van particulieren. Voor veel gemeenten gaat achter deze post het probleem in verband met de belasting op gsm-antennes schuil, dat van gemeente tot gemeente anders wordt geïnterpreteerd,
geregeld en geboekt, maar dat in alle gevallen en sinds jaren nog een geschil vormt tussen de gemeenten en
de telecomoperatoren, die de facto niet steeds betalen wat de gemeenten van hen vragen.
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De gemeenten krijgen te maken met vrij lange betalingstermijnen

Het gewicht van de niet-ingevorderde schuldvorderingen op
het resultaat van de gemeenten

D

H

et niet kunnen invorderen van grote bedragen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, weegt zwaar
op de resultaten van de gemeenten. Op verzoek van de gewestelijke toezichthouder gaan gemeenten
reeds enkele jaren over tot het oninbaar verklaren van vorderingen die nu als oninvorderbaar moeten worden
beschouwd.

e gemiddelde betalingstermijn van de schuldvorderingen in aantal dagen laat toe de liquiditeit
van de vorderingen op korte termijn te ramen, wat een essentieel element is voor het beheer van
de gemeentelijke thesaurie:

De onderstaande grafiek maakt het mogelijk om de impact van de oninbaarverklaringen op de begrotingssaldi van de gemeenten te evalueren. De bedragen zijn immers zo groot dat de saldi voor het eigen dienstjaar in 2014 en 2015 (en zelfs in 2013) zonder deze oninbaarverklaringen een overschot zouden hebben vertoond in plaats van een tekort.

Rotatie van de schuldvorderingen in dagen
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Deze verhouding is tussen 2014 en 2017 verbeterd, ongetwijfeld door de invoering van het voorschottensysteem in 2017. Dit volgde op jaren van laattijdige inkohiering van de PB, wat een zichtbare piek in de grafiek voor 2016 opleverde.
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Resultaat eigen dienstjaar

Over het geheel genomen blijft de verhouding relatief hoog, maar in 2017 vertoonden zes op de negentien
gemeenten een gemiddelde betalingstermijn van minder dan of gelijk aan 60 dagen, terwijl dat er in 2014
slechts twee waren.
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CONCLUSIE

H

et Brussels Gewest onderscheidt zich van de andere twee gewesten van het land door zijn bijzondere
demografische en sociaal-economische dynamiek: de bevolking is er jonger en groeit er sneller, zelfs
rekening houdend met de relatieve vertraging tijdens het afgelopen jaar, en het herstel van de economie is
er gematigder dan elders. Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt ver onder het nationale gemiddelde, en
5,4 % van de Brusselaars heeft een leefloon (of vergelijkbaar), terwijl dit aandeel slechts 1 % bedraagt in het
Vlaamse Gewest en 3,1 % in het Waalse Gewest.

Deze evoluties hebben grote gevolgen op het vlak van de nood aan infrastructuur (kinderdagverblijven,
scholen, sportinstallaties, inrichting van wijken ...) en dus ook voor de financiële noden van de gemeenten
die op de eerste lijn staan om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.
De gunstige trend die in 2015 is aangevat met een herstel van de resultaten, heeft zich zeker bevestigd in
de loop van de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Dit herstel is het resultaat van de inspanningen op het vlak
van goed beheer van de gemeenten, gecombineerd met een versterking van de gewestelijke financiering.
Deze overwegend gunstige evolutie mag echter de zeer uiteenlopende financiële toestand van de Brusselse
gemeenten niet verhullen: het gecumuleerd resultaat, aangevuld met de reserves per inwoner wijst op een
comfortabele situatie voor de gemeenten in het zuidoosten en in de Eerste Kroon, terwijl de gemeenten in
het noordwesten en de kanaalgemeenten op een veel lager niveau blijven steken.
De komende jaren zal het voor de meeste Brusselse gemeenten steeds moeilijker of zelfs onmogelijk worden
om hun begrotingsevenwicht te bereiken of te behouden.
De gemeenten ontlenen hun middelen immers voor het grootste deel aan de belastingen (opcentiemen op de
personenbelasting, op de onroerende voorheffing, gemeentebelastingen) en aan de overdrachten van het
Gewest. Het groeipotentieel van deze twee soorten ontvangsten heeft echter zijn grenzen bereikt. Maar de
noden die voortvloeien uit de Brusselse demografische en sociaal-economische context worden weerspiegeld in de vooruitzichten van hun uitgaven en in hun investeringen: onderwijs, stedenbouw, huisvesting,
bijstand aan personen en veiligheid. Het toenemende gewicht van de pensioenen is een andere onvermijdelijke uitdaging voor de gemeenten en zal zich in de toekomst, gezien de recente wetswijzigingen, nog sterker
laten voelen. Deze context heeft ook een impact op het financiële evenwicht van de OCMW’s en de politiezones, waaraan de gemeenten via hun dotaties bijdragen.
Geconfronteerd met deze uitdagingen zullen zowel de lokale overheden als het Gewest meer dan ooit moeten
streven naar oplossingen en samenwerkingsverbanden die de middelen kunnen optimaliseren met respect
voor de beslissingsautonomie van elke entitei.
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Gemeentelijk basisonderwijs

DE IMPACT VAN DE BEVOLKINGSGROEI

Gemeentelijke schoolpopulatie in het basisonderwijs, in aantallen

Kernboodschappen
 
Het aandeel van het gemeentelijk onderwijs is groter in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.
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 De kosten per student zijn hoger in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.
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 In 2017 zullen de investeringen in het basisonderwijs meer gefinancierd worden met subsidies, wat een
positief effect zal hebben op de toekomstige gemeentelijke financiën.
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Bron: Etnic en Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de gegevens van het gemeentelijk onderwijs.
BISA voor de gegevens van het onderwijs van alle netten samen.

De methode om het aantal leerlingen te bepalen is gebaseerd op twee benaderingen: enerzijds
wordt het aantal leerlingen berekend op basis van de locatie van de school, die zich in een van de
negentien gemeenten van het Brusselse Gewest moet bevinden, en anderzijds omvat de schoolpopulatie enkel leerlingen uit het gewone algemene onderwijs.

Tussen 2014 en 2017 steeg de populatie van de gemeentescholen met 3 %, terwijl de groei van de schoolpopulatie meer uitgesproken was in andere netten : het aantal leerlingen steeg er in de afgelopen vier jaar
met 6 %. De grafiek laat ook het aanzienlijke aandeel van het gemeentelijk onderwijs in het gewone basisonderwijs zien. Ongeveer 45 % van de leerlingen van wie de school zich in het Brusselse Gewest bevindt,
gaat naar een gemeenteschool. De gemeenten spelen dus een belangrijke rol en de gemeentelijke financiën
worden er onvermijdelijk door beïnvloed.

De analyse van de uitgaven en ontvangsten is uitgevoerd op basis van functiecode 729 ‘Basisonderwijs’ en functiecode 731 ‘Secundair onderwijs’.
De financiële analyse is uitgevoerd binnen de grenzen van de beschikbare gegevens in
de rekeningen en budgettaire vooruitzichten van de gemeenten.

Gewone uitgaven in verband met functiecode 729 ‘Basisonderwijs’
(excl. het gesubsidieerd onderwijs), in miljoenen euro
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018
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De bovenstaande grafiek op basis van gegevens uit de gemeentelijke rekeningen illustreert de evolutie van
de uitgaven in verband met functie 729. Deze uitgaven zijn sinds 2014 geleidelijk aan in belang toegenomen.
De groei in 4 jaar bedraagt 9 %, in absolute cijfers betekent dat een toename van meer dan 11 miljoen euro.
De budgettaire vooruitzichten voor het dienstjaar 2018 tonen een stijging van de uitgaven, of een stijging
van 10 % ten opzichte van het dienstjaar 2017.
De onderstaande grafiek toont het aandeel van de uitgaven in verband met functie 729 in verhouding tot het
geheel van de andere uitgaven van de gemeenten, op basis van een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.
De uitgaven voor het basisonderwijs bedragen 6 % van de totale uitgaven.

Aandeel van de gewone uitgaven in verband met functie 729
in verhouding tot het geheel van de andere uitgaven van de gemeenten
(gemiddelde van de afgelopen vijf jaar), in %

Voor de buitengewone dienst is de trend omgekeerd. De uitgaven verbonden aan de functiecode 729 dalen
immers tussen 2014 en 2016 tot iets minder dan 30 miljoen euro. Daartegenover staat dat vanaf 2017 een
stijging van de buitengewone uitgaven wordt vastgesteld, aangezien het totaalbedrag dan meer dan 47 miljoen
euro bedraagt. De gemeenten Evere en Vorst noteerden extra uitgaven van respectievelijk 7 miljoen euro en
11 miljoen euro in vergelijking met het dienstjaar 2016. Een belangrijk deel van de geregistreerde schommelingen houdt verband met de subsidies toegekend door het BGHGT voor de dienstjaren 2013 tot 2014 en
2017 tot 2019 in het kader van de financiering van investeringen in verband met de demografische groei10.

Aandeel van de buitengewone uitgaven in verband met functiecode 729
in verhouding tot het geheel van de andere uitgaven van de gemeenten
(gemiddelde van de afgelopen vijf jaar), in %
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Bron: Gemeentelijke rekeningen 2014-2017, gewijzigde begrotingen 2018

Het aandeel van de buitengewone uitgaven voor het basisonderwijs in verhouding tot het geheel van de uitgaven
die zijn vastgelegd voor de buitengewone dienst, is hoger dan het aandeel dat is geboekt in de gewone dienst,
het bedraagt namelijk 13 %. In 2017 zal de functiecode 729 meer gefinancierd worden met subsidies. Deze
trend is positief voor de gemeentelijke financiën, omdat extra financiële lasten voor de gewone gemeentelijke begroting zo worden vermeden. De overboekingen vertegenwoordigen gemiddeld 5 % van de financiering, terwijl de ontvangsten uit investeringen slechts 1 % bedragen.

Buitengewone uitgaven in verband met functiecode 729
‘Basisonderwijs’, in miljoenen euro
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10 Zoals uiteengezet in het deel gewijd aan de gemeentelijke investeringen, laat de wijziging die in november 2011 werd aangebracht aan de ordonnantie
van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT), dit fonds
toe deel te nemen aan de financiering van gemeentelijke investeringen door leningen toe te kennen waarvan de regering kan verklaren dat de lasten
oninvorderbaar zijn.
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Gemeentelijk secundair onderwijs12
Financieringsbronnen van de functie 729 - buitengewone dienst, in miljoen euro
Gemeentelijke schoolpopulatie in het secundair onderwijs, in aantallen

35
30
25

60000

20

50000

15
10

40000

5

30000

0

20000

2015

2014
Overdrachten (subsidies)

2016

Investeringen

2017

2018

Schuld (leningen)

Overboekingen

11832

11844

2015

2014

2016

Lineair (Gemeentelijk)

Kosten per leerling van de functie 729, in euro

2017

Andere netten

Lineair (Andere netten)

Bron: Federatie Wallonië-Brussel en Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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In 2017 vertegenwoordigt het gemeentelijk onderwijs 17% van de schoolpopulatie die is ingeschreven in
een instelling in het Brusselse Gewest, wat relatief laag is in vergelijking met het aandeel van de andere
netwerken. Bovendien blijft het aantal leerlingen sinds 2015 dalen, in 2017 waren er nog 11.657 leerlingen,
tegenover 11.844 leerlingen in 2014. De schoolpopulatie in de andere netten blijft daarentegen van jaar tot
jaar toenemen. Zo bedraagt de groei in de andere netten tussen 2014 en 2017 4 %, of een absolute toename
met 2.406 leerlingen.
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12

De kosten per leerling11 op het vlak van het gemeentelijk onderwijs dalen sinds 2014. Deze trend wordt verklaard door de combinatie van de daling van de buitengewone uitgaven en de constante stijging van het
aantal leerlingen in het gemeentelijk onderwijs. In 2017 steeg het echter tot een kostprijs van 2.750 euro
per leerling als gevolg van de stijging van de gewone en buitengewone uitgaven die dit jaar werden geboekt.
De Stad Brussel boekt tussen 2016 en 2017 een verhoging van de gewone uitgaven van 2 miljoen euro, terwijl
het aantal leerlingen met 72 afneemt. De gemeente Schaarbeek boekt ook een verhoging van de gewone
uitgaven van 1 miljoen euro tussen 2016 en 2017. Tegelijkertijd blijft het aantal leerlingen relatief stabiel, er
komen slechts 45 leerlingen bij.
In de buitengewone uitgaven in 2017 boeken vooral de gemeenten Evere, Vorst en Ukkel hogere uitgaven dan
in 2016, of respectievelijk 7 miljoen euro, 11 miljoen euro en 36 miljoen euro voor een leerlingenaantal dat bijna
identiek is aan dat van 2016. De buitengewone uitgaven stijgen ook voor de Stad Brussel (+ 2 miljoen euro).

11 De kosten per leerling werden berekend door de gewone en buitengewone uitgaven van de functie bij elkaar op te tellen.
Dit bedrag werd vervolgens gedeeld door het aantal leerlingen.
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De gewone uitgaven voor de functiecode zijn sinds 2014 in stijgende lijn, zoals blijkt uit de curve op de hierboven
afgebeelde grafiek. Tussen 2014 en 2017 schommelen deze uitgaven tussen 9,5 en 10 miljoen euro. Volgens de laatste
budgettaire vooruitzichten voor 2018 bedragen de gewone uitgaven 10,7 miljoen euro. De uitgaven in verband met
functiecode 731 vertegenwoordigen slechts 0,5 % van de totale uitgaven.
12 De gemeentelijke secundaire scholen voor het algemeen onderwijs - Functie 731 (zonder rekening te houden met het kunst-, beroeps- en technisch
secundair onderwijs) zijn: Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis, Elsene, Brussel en Anderlecht.
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Buitengewone uitgaven verbonden aan de functiecode 731
‘Secundair onderwijs’, in miljoen euro

Evolutie van de kosten per leerling van de functiecode 731, in euro
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Voor de buitengewone dienst dalen de kosten in 2015 tot een bedrag van 1,2 miljoen euro. Vanaf 2016
stijgen de uitgaven aanzienlijk en bereiken ze in 2017 een bedrag van 3,9 miljoen euro. De trend is dus duidelijk stijgend voor de buitengewone uitgaven. De duidelijke stijging die in 2017 werd vastgesteld, is te
verklaren door een aanzienlijke stijging van de buitengewone uitgaven voor de gemeenten Anderlecht en
Sint-Joost-ten-Node, met respectievelijk 856.122 euro en 1,4 miljoen euro extra ten opzichte van de vorige
rekening. De buitengewone uitgaven in verband met functiecode 731 vertegenwoordigen 0,6 % van de totale
buitengewone uitgaven.
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De kosten per leerling13 op het vlak van het gemeentelijk onderwijs dalen sinds 2015. Daartegenover staat
dat er vanaf 2016 een stijgende lijn wordt waargenomen, met een kostprijs van 1.174 euro per leerling in 2017.
De daling in 2015 is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de buitengewone uitgaven en, in mindere
mate, door een daling van de gewone uitgaven. De stijging vanaf 2016 is voornamelijk veroorzaakt door de
toename van de buitengewone uitgaven en een daling van het aantal studenten.

Financieringsbronnen van de functiecode 731
- buitengewone dienst, in miljoen euro
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De voornaamste financieringsbron is het gebruiken van leningen. Een klein bedrag wordt opgenomen in de
overdrachtsontvangsten met in 2016 een maximumbedrag van 229.585 euro. De ontvangsten uit investeringen zijn bijna onbestaande. Ook de overboekingen zijn bijna nihil en bedragen gemiddeld 20.929 euro
over de afgelopen 4 jaar.
82

13 De kosten per leerling werden berekend door de gewone en buitengewone uitgaven van de functie bij elkaar op te tellen.
Dit bedrag werd vervolgens gedeeld door het aantal leerlingen.
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… ANALYSE VAN HET RESULTAAT
BEREKEND VOLGENS DE EUROPESE NORMEN
(‘ESR-RESULTAAT’)

Gemeentelijke rekeningen 2017 in ESR-formaat - Evaluatie van het saldo, in euro

Saldo ESR 2017
Gewoon

Gewoon

Buitengewoon

In het Europees Stelsel van Rekeningen, beter bekend als ESR, behoren de gemeenten tot de subsector van
de lokale besturen (S1313) binnen de sector van de openbare besturen (S13).

Anderlecht

18 424 265

23 022 444

-4 598 178

Oudergem

5 637 065

7 469 174

-1 832 108

In het kader van de consolidatie van de rekeningen van de openbare besturen worden de gemeentelijke rekeningen dus omgezet in de ESR-boekhouding.

Sint-Agatha-Berchem

-989 846

4 437 937

-5 427 783

Brussel

21 055 472

87 714 802

-66 659 330

Etterbeek

6 888 076

10 904 254

-4 016 179

Evere

8 483 055

10 707 687

-2 224 633

Vorst

18 864 488

10 530 213

8 334 274

2 983 115

4 306 531

-1 323 416

20 061 889

21 538 908

-1 477 019

Jette

3 410 104

8 181 987

-4 771 883

Koekelberg

1 914 385

3 860 035

-1 945 649

33 566 253

26 687 770

6 878 483

Sint-Gillis

2 083 815

8 740 755

-6 656 940

Sint-Joost-ten-Node

2 431 161

4 091 557

-1 660 397

In de onderstaande tabel wordt de aandacht gevestigd op de drie grote verschillen tussen de gemeentelijke boekhouding enerzijds en de ESR-boekhouding anderzijds die, daar herinneren we nog even aan, de
Europese rekeningnorm is. Sinds het Europees Parlement en de Commissie in mei 2013 een methodologische verordening hebben aangenomen en er een ESR-handleiding werd opgesteld, hebben we het niet
langer over ESR 95 maar wel over ESR 2010.

Ganshoren
Elsene

Verschillen tussen gemeentelijke boekhouding en ESR-boekhouding

Sint-Jans-Molenbeek

Gemeentelijke boekhouding

ESR-boekhouding

Onderscheid tussen de gewone dienst en
de buitengewone dienst.

Geen onderscheid tussen de gewone
en de buitengewone dienst.

Schaarbeek

21 359 073

45 208 184

-23 849 111

Ukkel

23 515 533

25 249 855

-1 734 322

Twee resultaten worden vastgesteld, i.e. een
resultaat van de gewone dienst en een resultaat
van de buitengewone dienst.

Een enkel resultaat dat het saldo van de financiering van het dienstjaar vertegenwoordigt.

Watermaal-Bosvoorde

5 904 058

5 887 744

16 315

Sint-Lambrechts-Woluwe

5 008 656

12 922 930

-7 914 274

Het wordt verkregen door het verschil tussen
de ontvangsten van het dienstjaar en de op het
dienstjaar aangerekende uitgaven.

Sint-Pieters-Woluwe

680 965

8 863 591

-8 182 626

201 281 584

330 326 360

-129 044 777

Het resultaat omvat het resultaat van het jaar, de
verrichtingen van de overboekingen evenals het
resultaat van de vorige dienstjaren.

Gewest

De verplichting om een globaal evenwicht te
bereiken heeft betrekking op dit gecumuleerd
resultaat.
De opbrengst van leningen wordt geboekt bij de
ontvangsten en behoort tot het buitengewoon
begrotingssaldo.
De terugbetaling in kapitaal van de lening wordt
geboekt bij de uitgaven en behoort tot het
gewone begrotingssaldo.

Er wordt geen rekening gehouden met
de financiële verrichtingen.
Daarmee bedoelen we de opbrengst van leningen bij de ontvangsten en de terugbetaling in
kapitaal van de lening bij de uitgaven.

We hebben het ESR-saldo van de negentien Brusselse gemeenten geëvalueerd volgens de omzettingstabel
die het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft opgemaakt. Voor het dienstjaar 2017 zou het ESR-saldo
van de negentien gemeenten 201,2 miljoen euro bedragen. Op basis van de laatste aanpassingen en correcties die het INR in april 2019 voor de publicatie heeft aangebracht, zou het saldo echter worden teruggebracht tot 119 miljoen euro14 , met name om rekening te houden met de Interfin-dividenden (en de daarmee
samenhangende overboekingen op de reserves).
14
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Het INR heeft de opsplitsing van dit bedrag per gemeente niet meegedeeld.

Zoals hierboven gezegd, is de ESR-boekhouding een boekhouding van stromen die een enkel resultaat
vaststelt. Het leek ons echter nuttig om ze uit te splitsen om het verband met de begrotingsboekhouding
beter te begrijpen:
 et gewone ESR-saldo dat wordt verkregen door het verschil tussen de vastgestelde netto rechten van
h
het dienstjaar en de aangerekende uitgaven excl. afschrijvingen (ongeacht het financiële dienstjaar).
In 2017 vertegenwoordigt de afschrijving van de schuld van de negentien gemeenten een bedrag van
157,2 miljoen euro
 
het buitengewone ESR-saldo dat wordt verkregen door het verschil tussen de vastgestelde netto rechten
van het dienstjaar excl. de ontvangsten van leningen en de aangerekende uitgaven ongeacht het financiële dienstjaar.
De hoogte van het ‘buitengewone’ tekort moet in verband worden gebracht met de hoogte van de investeringen
van de gemeenten tijdens de afgelopen drie jaar en de wijze waarop die investeringen werden gefinancierd.
Hiervoor verwijzen we graag naar het hoofdstuk dat handelt over de gemeentelijke investeringen.
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DE FINANCIËN VAN DE POLITIEZONES

Opsplitsing van de uitgaven van de 6 politiezones in 2018, in %
Uitgaven overdrachten

0,08%

Globaal resultaat15 vermeerderd met de gewone reserves en voorzieningen voor risico’s en kosten van de politiezones, in miljoen euro
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Structureel nemen de personeelsuitgaven de grootste hap uit de begrotingen en rekeningen van de politiezones. De in de gewijzigde begrotingen van het dienstjaar 2018 opgenomen uitgaven werden immers voor
88 % besteed aan dit type uitgaven, 9 % ging naar de werkingsuitgaven, 2 % naar de schulduitgaven en minder
dan 1 % naar de overdrachtsuitgaven.

Bron: rekeningen van de politiezones 2002-2017, gewijzigde begrotingen 2017-201816

Aandeel van het operationeel personeel in de personeelsuitgaven
van de politiezones, in %
De relatieve erosie van het globale resultaat van de politiezones, gecombineerd met de gewone reserves en voorzieningen voor risico’s en lasten tussen 2006 en 2011, maakt plaats voor een geleidelijke verbetering van de financiële gezondheid van de politiezones. Deze verbetering komt concreet tot uiting in de verbetering van de globale
resultaten als dusdanig en meer afgetekend in een aanzienlijke stijging van de gewone reserves, die in 2005 nog
22,30 miljoen euro bedroegen, in 2011 daalden tot 1 miljoen euro om in 2018 weer te stijgen tot bijna 10 miljoen
euro. Behalve het feit dat deze gunstige tendens de politiezones in staat stelt reserves aan te leggen, zorgt ze er
vooral voor dat de druk op de gemeentelijke financiën wordt verminderd, daar de gemeentelijke dotaties de uitgaven
van de politiezones als gevolg van hun opdrachten moeten dekken wanneer die zones zelf niet over voldoende
middelen beschikken. De gemiddelde jaarlijkse stijging van deze dotaties bedraagt overigens 1 % over de periode
2014-2018 ten opzichte van 5 % over de periode 2009-2013.
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Bron: rekeningen van de politiezones 2002-2017, gewijzigde begrotingen 2017-2018

15 Het globaal resultaat bestaat uit het saldo van het eigen dienstjaar aangevuld met de overboekingen en het saldo van de vorige dienstjaren.
16 Opvallend is een aanzienlijke vertraging op het vlak van de toezending van de rekeningen door sommige politiezones, die ter zake nochtans
onderworpen zijn aan dezelfde regels als de gemeenten (goedkeuring van de rekeningen tijdens het eerste kwartaal van het volgende dienstjaar).
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De begrotingen, die worden opgemaakt in functie van het aanwezige personeel en de tijdens het dienstjaar voorziene
ontwikkelingen, verdelen de agenten van de zone in operationeel personeel (politieagenten) enerzijds en CaLogpersoneel (administratief en logistiek kader) anderzijds. De uitgaven betreffende het operationeel personeel
vertegenwoordigen het grootste deel (88 %) van de personeelsuitgaven in 2018 (gewijzigde begrotingen), hoewel
het gewicht van de CaLog-uitgaven over de jaren de neiging vertoont geleidelijk toe te nemen (van slechts 6 %
in 2002 tot 12 % in 2016). De uitgaven betreffende het CaLog-personeel kenden immers een hoger groeiritme in
het begin van de jaren 2000. De evolutie van deze twee uitgavencategorieën is sinds 2010 echter vergelijkbaar.
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Opsplitsing van de uitgaven inzake operationeel personeel
van de politiezones in 2018, in %
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Aandeel van de gemeentelijke dotaties in de overdrachtsontvangsten
van de politiezones, in %
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Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit salarissen, pensioenbijdragen, vergoedingen voor overuren, vakantiegeld en verplaatsingskosten. De overuren hebben voornamelijk betrekking op het operationeel personeel en kunnen meer dan 20 % vertegenwoordigen van de gewone lonen (voor sommige zones), maar vertegenwoordigen een stabiel aandeel van de uitgaven voor het operationeel personeel. Tijdens de afgelopen
jaren is het gewicht van de uitgaven inzake de pensioenbijdragen geëvolueerd: van 10 % in 2012, over 13 %
in 2014 tot 16 % in 2016, 2017 en 2018. Het toenemende financiële gewicht van de pensioenlast is het gevolg
van de wetswijzigingen die het systeem van de financiering van de pensioenen hebben gewijzigd (het basistarief dat van toepassing is op de bezoldigingen van de ambtenaren van de politiezones bedraagt in 2016 en
2017 34 % wat het werkgeversaandeel betreft, in vergelijking met 31 % in 2015). Het aandeel van de andere
uitgavencategorieën voor het (operationeel) personeel is vrij stabiel gebleven sinds 2012.

Opsplitsing van de ontvangsten van de 6 politiezones in 2018, in %

0,15%

0,28%

In geval van overschot of tekort worden de gemeentelijke dotaties van het lopende dienstjaar in evenredige verhouding aangepast (artikel 9 van het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezones). Tijdens de eerste dienstjaren werden de overschotten niet automatisch teruggestort aan de
gemeenten, maar werden ze vaak in reserve geplaatst daar er nog regularisaties moesten plaatsvinden.
Vandaag worden de dotaties op meer stelselmatige wijze aangepast (aan de begroting), maar soms met
nogal wat vertraging in de tijd als gevolg van de vertraging die wordt opgelopen bij het afsluiten van de
rekeningen. Terwijl de zones hun begrotingen immers binnen redelijke termijnen afsluiten, is de situatie
helemaal anders wat betreft de rekeningen. De zones nemen begrotingswijzigingen aan, meer bepaald
om rekening te houden met het resultaat van de rekening.
De federale overdrachten, goed voor 35 % van de gewone ontvangsten, bestaan vooral uit de volgende dotaties en subsidies:

Ontvangsten uit schulden

Ontvangsten uit prestaties

Terwijl het aandeel van de gemeentelijke dotaties de neiging heeft kleiner te worden tussen 2002 en
2007, vertoont het echter een opmerkelijke stabiliteit en schommelt het rond 65 % van de overdrachtsontvangsten tot in 2018, zoals hierboven toegelicht.

Gemeentelijke dotaties

 
De federale basisdotatie;

63,61%

 
De bijkomende federale toelage;
 
De federale sociale toelage I;
 
De federale sociale toelage II;
 
De federale subsidie ‘Uitrusting openbare ordehandhaving’;

Federale overdrachten

35,69%

Bron: gewijzigde begrotingen van het
dienstjaar 2018 van de politiezones

 
De federale subsidie inzake federale huurovereenkomsten die aan bepaalde politiezones
werden ovegedragen;
 
De bijkomende toelage gefinancierd door ‘de plannen voor verkeersveiligheid’;
 
De federale dotatie bestemd om bepaalde initiatieven te stimuleren;
De federale dotatie in verband met de uitvoering van de zogenaamde Salduz-wet;

De overdrachtsontvangsten zijn de nagenoeg exclusieve bron (99 %) van financiering van de politiezones en
zijn voornamelijk afkomstig van de gemeenten en de federale overheden. De gemeentelijke dotaties alleen
al zijn goed voor 65 % van de financiering (gewone dienst) van de politiezones. Bijgevolg zijn de gemeenten
zeer belangrijke spelers in het kader van het veiligheidsbeleid.
88

 
De dotatie ten laste van het “Herfinancieringsfonds van bepaalde uitgaven verbonden aan de veiligheid
voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel en uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel”.
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DE FINANCIËN VAN DE OCMW’S

Investeringsuitgaven van de politiezones, in miljoen euro
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Verdeling van de ontvangsten van de OCMW’s in 2017, in %
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Bron: rekeningen van de politiezones 2002-2017

Overdrachten
(sociale bijstand)

Met uitzondering van de piek van 30 miljoen euro in 2010 (voornamelijk toe te schrijven aan de zone 5339
Brussel Hoofdstad-Elsene), investeren de politiezones in totaal tussen 10 en 22 miljoen per jaar. Deze investeringen hebben voornamelijk betrekking op, enerzijds, grootschalige projecten zoals de herinrichting van
een commissariaat en, anderzijds, de aankoop van materieel en voertuigen.

42,80%

Overdrachten
(excl. sociale bijstand en gem. dot.)

15,40%
Bron: rekeningen 2017

De overdrachtsontvangsten m.b.t. de sociale bijstand (vooral subsidies leefloon en equivalent leefloon) vertegenwoordigen voor de OCMW’s de eerste financieringsbron. Ze worden berekend in functie van de uitgaven
die er verband mee houden. De tweede financieringsbron is de gemeentelijke dotatie die automatisch het
tekort aanvult dat het gevolg is van het verschil tussen uitgaven en ontvangsten. De derde en de vierde
financieringsbron van de OCMW’s bestaan uit, in gelijke delen, de ontvangsten van prestaties (huurprijzen,
kamerprijs in RH-RVT, ...) en de ontvangsten van overdrachten (excl. sociale bijstand) zoals het Bijzonder
Fonds voor Maatschappelijk Welzijn, de tussenkomsten van het RIZIV, ...
Deze tabel illustreert de beperkte mate van beheersing vanwege de OCMW’s wat betreft hun ontvangsten
(geen eigen fiscaliteit, subsidies verbonden met de uitgaven …).
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AFKORTINGEN

Evolutie van het aandeel van de gemeentelijke dotatie
in de exploitatieontvangsten van de OCMW’s, in %
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Vereniging zonder winstoogmerk
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Bron: Gemeentelijke rekeningen

De bovenstaande grafiek laat zien dat het aandeel van de gemeentelijke dotatie in de exploitatieontvangsten
in de loop van de jaren over het algemeen stabiel is gebleven.

Verdeling van de uitgaven van de OCMW’s in 2017, in %

Werking (exclusief RH-RVT)
Personeel (RH-RVT)

4,24%
Werking (RH-RVT)

11,15%

3,54%
Herverdeling (excl. sociale bijstand)

BISA

Voltijds equivalent
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

PB

Personenbelasting

RH/RVT
BBP

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
Bruto Binnenlands Product

OV

Onroerende voorheffing

DIP

Driejaarlijks investeringsplan

BHG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ESR 2010
FOD Financiën
GOB

Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010
Federale Overheidsdienst Financiën
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

1,22%

Personeel
(exclusief RH-RVT)

28,16

%

Herverdeling (sociale bijstand)

50,62%

Financiële lasten

1,08%
Bron: rekeningen 2017

Het overwicht van de herverdelingsuitgaven valt te verklaren door de eerste opdracht van de OCMW’s die
erin bestaat het leefloon, het equivalent leefloon en eender welke andere vormen van steun toe te kennen.
Het gewicht van deze uitgaven blijft stabiel in vergelijking met 2014. De globale personeelsuitgaven vertegenwoordigen echter 39 % van de uitgaven. De personeelsuitgaven van de RH-RVT bedragen bijna één derde
van de totale personeelsuitgaven. De werkingsuitgaven vertegenwoordigen bijna 8 % van het totaal van de
exploitatieuitgaven, waarvan iets minder dan de helft voor de RH-RVT. Het beperkte aandeel van de financiële lasten valt te verklaren door het feit dat de aflossing van het kapitaal nog wordt geboekt bij de investeringsdienst en dat alleen de rentelasten worden geboekt onder exploitatie.
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