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Gewone begroting: 

 

 

De Stad Brussel is blij u haar begroting van 2023 te presenteren met een 

terugkeer naar een evenwicht.  

Na moeilijke jaren die werden geïmpacteerd door opeenvolgende crisissen: een 

pandemie, een duizelingwekkende stijging van de energieprijzen, een inflatie die 

al 40 jaar niet meer is waargenomen, is het College van de Stad Brussel erin 

geslaagd de financiële gevolgen van de crisissen op de gemeentebegroting te 

beheersen. 

Het begrotingsresultaat van de Stad Brussel in 2023 heeft een boni van 

€77.858,55. 

Er zijn aanzienlijke besparingsinspanningen geleverd, waarbij de kwaliteit van 

onze dienstverlening nauwgezet is gewaarborgd.  

 

  

BEGROTING 2023

ONTVANGSTEN 1.014.107.570,09

UITGAVEN 1.014.029.711,54

POSITIEF RESULTAAT 77.858,55
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De gewone uitgaven  

 

 

 

RUBRIEK Rekening 2021 %
Begroting 2022 na 

BW
% Begroting 2023 %

Personeel 431.563.263,82 48,34% 458.440.986,11 49,29% 516.124.441,67 50,90%

Personeel (excl. onderwijzend 
pers.)

259.587.063,11 29,07% 281.540.986,11 30,27% 305.835.541,67 30,16%

Onderwijzend personeel 171.976.200,71 19,26% 176.900.000,00 19,02% 210.288.900,00 20,74%

Werkingskosten 101.592.221,17 11,38% 115.168.358,68 12,38% 119.196.501,29 11,75%

Overdrachten 291.553.368,03 32,65% 288.984.681,50 31,07% 300.559.640,75 29,64%

Dotatie Politiezone 118.136.045,77 13,23% 118.136.045,77 12,70% 122.000.000,00 12,03%

Dotatie OCMW 78.053.100,00 8,74% 82.848.500,00 8,91% 90.848.500,00 8,96%

Andere overdrachten 95.364.222,26 10,68% 88.000.135,73 9,46% 87.711.140,75 8,65%

Schuld 63.745.497,31 7,14% 67.550.455,10 7,26% 78.149.127,83 7,71%

Overboekingen 4.400.176,95 0,49% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAAL 892.854.527,28 100,00% 930.144.481,39 100,00% 1.014.029.711,54 100,00%
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Dit jaar werden grote inspanningen geleverd om de uitgaven van de Stad Brussel 

onder controle te houden. 

Op alle uitgavencategorieën zijn budgettaire afwegingen gemaakt om dit 

resultaat te bereiken. Het beheersen van de stijging van de exploitatielasten is 

een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten.  

 

Een van de doelstellingen van het College is om altijd een efficiënte openbare 

dienst te hebben: “de verdediging van de openbare sector is essentieel. Het 

behoud van een efficiënte openbare dienst in het voordeel van de burgers staat 

centraal in onze actie. De Stad Brussel is met meer dan 8.600 werknemers de 

tweede grootste werkgever van het Brussels Gewest”, vertelt Burgemeester 

Philippe Close.  

 

De uitgaven voor personeel vertegenwoordigen nog steeds de helft van de 

totale uitgaven, meer dan 500 miljoen euro. De verhouding van de 

personeelsuitgaven ten opzichte van de totale uitgaven van de Stad blijft 

constant. 

 

De werkingskosten behouden met 11,7% van de totale uitgaven een klein 

aandeel in de totale massa. Om tot dit resultaat te komen, hebben we 

precisiewerk verricht en de begroting tot in de details geanalyseerd met onze 

administratie om werkingskosten te beheersen, maar dit met behoud van de 
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kwaliteit van onze dienstverlening. 

 

De opvang van 0 tot 18-jarigen blijft een prioriteit van de Stad met een gewone 

uitgave van meer dan 58,3 miljoen euro. De kwaliteit van de begeleiding van 

kinderen blijft een van onze belangrijkste zorgen en is het eerste budget van de 

Stad. De middelen die ter beschikking worden gesteld voor scholen stijgen 

rechtstreeks met de opening van nieuwe scholen.  

Een aanzienlijk budget wordt ook besteed aan I-city voor de invoering van de 

digitalisering van de administratie om de link met en diensten voor de burgers 

te versterken.  

 

De overdrachtsuitgaven vertegenwoordigen rond de 29% van de totale 

uitgaven, of 300 miljoen euro waarvan bijna de helft wordt besteed aan de 

dotatie van de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene (122 miljoen) en een kwart 

aan de dotatie van het OCMW (90 miljoen). 

 

Dit jaar is de dotatie van het OCMW met 9,6% gestegen. Door de opeenvolging 

van sociale noodsituaties is het aantal financiële hulp dat wordt toegekend aan 

gezinnen in moeilijkheden de afgelopen twee jaar met meer dan 14% gestegen. 

In het kader van zijn begroting voor 2023 zal het OCMW over de nodige middelen 

beschikken om de kwaliteit van de opvang binnen zijn diensten en de 

begeleiding georganiseerd door zijn sociale teams te waarborgen. 
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De stad wil zo het sociaal beleid van het OCMW versterken, dat meer dan ooit 

nodig is in tijden waarin de inflatie en de explosie van de energierekening een 

groot aantal gezinnen met lage inkomens treffen. 

 

De dotatie van de Politie werd eveneens verhoogd om te strijden tegen 

criminele daden en/of daden die de rust van haar burgers, handelaars en 

bezoekers verstoren en om de veiligheid en het welzijn van het personeel te 

verzekeren.   

Het doel van de politiezone is de constante verbetering van de opvang van de 

burgers en de opvang van de slachtoffers, met respect voor hun noden en hun 

eigenheid; een lokale politiemacht blijven, toegankelijk, proactief en dicht bij de 

burgers. 
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De gewone inkomsten 2023

 

 

RUBRIEK Rekening 2021 %
Begroting 2022 na 

BW
% Begroting 2023 %

Prestaties 43.893.731,70 4,99% 56.579.947,10 6,11% 57.038.343,07 5,62%

Vergoedingen doorgangsrechten 
gas, electriciteit

9.081.439,10 1,03% 10.371.254,49 1,12% 9.900.000,00 0,98%

Ontvangsten parkeerautomaten 9.462.801,77 1,08% 16.000.000,00 1,73% 16.000.000,00 1,58%

Andere ontvangsten uit 
prestaties

25.349.490,83 2,88% 30.208.692,61 3,26% 31.138.343,07 3,07%

Overdrachten 798.863.573,18 90,78% 842.629.897,93 91,06% 941.191.527,02 92,81%

Onderwijzend personeel 171.976.200,71 19,54% 176.900.000,00 19,12% 210.288.900,00 20,74%

Aanvullende belastingen 248.968.930,38 28,29% 259.280.971,09 28,02% 286.725.234,26 28,27%

Gemeentebelastingen 69.838.155,00 7,94% 85.820.116,71 9,27% 96.417.042,72 9,51%

Speciale federale dotatie 118.240.966,00 13,44% 127.554.000,00 13,78% 144.062.000,00 14,21%

Dotaties en gewestelijke 
subsidies

104.241.555,51 11,85% 105.403.010,50 11,39% 115.549.353,01 11,39%

Andere overdrachten 85.597.765,58 9,73% 87.671.799,63 9,47% 88.148.997,03 8,69%

Schuld 15.763.306,11 1,79% 15.611.631,13 1,69% 15.825.200,00 1,56%

Dividenden gas-electriciteit 15.412.850,83 1,75% 15.105.931,13 1,63% 15.320.000,00 1,51%

Andere ontvangsten uit schuld 350.455,28 0,04% 505.700,00 0,05% 505.200,00 0,05%

Overboekingen 21.502.978,58 2,44% 10.544.000,00 1,14% 52.500,00 0,01%

TOTAAL 880.023.589,57 100,00% 925.365.476,16 100,00% 1.014.107.570,09 100,00%
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De lopende inkomsten kennen een verhoging, gelinkt aan de uitgaven. 

De financiële middelen van de Stad kunnen worden opgedeeld in drie grote 

categorieën: 

• de fiscale inkomsten (de bijdragen van gezinnen en bedrijven) 

• de ontvangen fondsen en subsidies (financiële middelen afkomstig van 

hogere overheden en andere autoriteiten) 

• de eigen middelen van de Stad (inkomsten uit dienstverleningen, 

dividenden, interesten...) 

 

De fiscale inkomsten vormen nog steeds de belangrijkste financieringsbron van 

de Stad, namelijk een bedrag van 383 miljoen euro, wat ± 47,7% van de totale 

inkomsten vertegenwoordigt. 

We hebben een nieuw reglement op poten gezet wat betreft co-living. Deze 

manier van wonen in de vorm van co-living is namelijk vooral ingeburgerd op het 

grondgebied van de Stad Brussel. Hoewel hiermee tegemoet wordt gekomen 

aan de vraag naar woningen voor een bevolking die voornamelijk bestaat uit 

jongeren die actief zijn op de arbeidsmarkt of expats, heeft dit type huisvesting 

een aantal negatieve gevolgen, zowel voor de inwoners van de Stad Brussel als 

voor de gemeente, waaronder de verdichting van de wijken die een impact heeft 

op de openbare netheid, het afvalbeheer en de verstoring van de openbare rust, 

die de Stad moet waarborgen voor al haar inwoners. 

Daarnaast schaffen we, zoals beloofd, de belasting op dansfeesten af om het 

uitgaansleven te steunen. 
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Op het vlak van totale massa, zijn ongeveer 3/4 van de fiscale inkomsten 

afkomstig van drie aanvullende belastingen (OV, PB en verkeer) terwijl 1/4 van 

de fiscale inkomsten afkomstig zijn van de gemeentebelastingen. 

“Zoals wat in ons meerderheidsakkoord staat, hebben we niets veranderd aan 

het tarief van de aanvullende Personenbelasting of Onroerende Voorheffing”, 

vult de Brusselse burgemeester Philippe Close, aan. 
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Buitengewone begroting 2023 

De investeringen 2023 van de Stad Brussel : 

Onderwijs  

De toegang tot ons onderwijs is altijd al een prioriteit geweest voor de Stad 

Brussel. Om tegemoet te komen aan de toename van de schoolbevolking, zal 

de Stad haar opvangcapaciteit verder verhogen door een gloednieuw 

investeringsplan te lanceren, met name voor het secundair onderwijs. 

“Het jaar 2023 zal eens te meer aantonen dat wij schoolinfrastructuren willen 

ontwikkelen die aangepast zijn aan de duurzame uitrustingsbehoeften om de 

uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo is meer dan 40 miljoen euro 

uitgetrokken voor het creëren van nieuwe plaatsen met de renovatie en 

uitbreiding van het Dachsbeck Lyceum, projecten gericht op energiebesparing 

en duurzaam beheer van onze vestigingen, renovatiewerkzaamheden ter 

verbetering van de schoolomgeving en natuurlijk de uitrusting van onze 

scholen.”, zegt Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs. 

Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, 

Nederlandstalig(e) Aangelegenheden en Onderwijs : "Dit jaar investeert de 

Stad Brussel opnieuw in een nieuwe schoolcampus voor het Nederlandstalig 

onderwijs. Het wordt onze eerste school die volledig losgekoppeld is van gas. 

Naast extra plaatsen voor het basisonderwijs, creëren we ook een tienerschool 
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op de Droomboomsite. Zo komen we tegemoet aan de grote nood aan extra 

plaatsen in het secundair onderwijs.”   

Huisvesting  

“Op het vlak van ons patrimonium aan gemeentelijke woningen, geven we de 

voorrang aan de renovatie van onze reeds bestaande gebouwen om bewoners 

de kans te geven om hun energiefactuur te doen dalen en om hun dagelijks 

leven te verbeteren.”, zegt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, 

Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen. 

Daarnaast blijven we het isolatieplan van sociale woningen steunen:  “4 

miljoen euro zal opnieuw worden gewijd aan het budget 2023 voor onze 2 

sociale huisvestingsmaatschappijen van de Stad Brussel in het kader van ons 

plan ‘de vergeten groep van het klimaat’”, vertelt Lydia Mutyebele, Schepen 

van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen. 

Volgens de Burgemeester, Philippe Close : “is het nog altijd de prioriteit van 

onze meerderheidsakkoord : de vergeten groep van het klimaat en vandaag 

nog meer in het licht van de enorme stijging van de energieprijzen die onze 

huurders raakt. Sinds 2019, heeft het College al 20 miljoen geïnvesteerd in de 

isolatie van sociale woningen.” 
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OCMW 

“In 2023 zal het OCMW zijn actieplan voor energie versterken: oprichting van 

breed toegankelijke energie-informatieloketten, samenwerkingsverbanden 

met mutualiteiten om het gebruik van het BIM-statuut te stimuleren, 

uitbreiding van de hulp aan gezinnen met lage inkomens.” 

Het OCMW blijft werken aan zijn maatschappelijke prioriteiten: De intensieve 

begeleiding van alleenstaande moeders, begeleiding van studenten in het 

hoger onderwijs, sociale expertise voor onder anderen zelfstandigen.  

“Met het idee om bij te dragen aan "de stad op 10 minuten", plant hij de 

opening van twee nieuwe sociale vestigingen, in NOH en in Laken.”, legt Khalid 

Zian, Voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel, uit.  

Klimaat 

“Binnen de Brusselse administratie wordt de vergroening voortgezet. Dit 

betreft het wagenpark dat conform wordt met lage-emissiezone, maar het 

gaat ook om gebouwen van de stad in het kader van het klimaatplan. De 

doelstelling is het energieverbruik van de stadsdiensten tegen 2030 met 40% 

te verminderen”, zegt de Eerste Schepen bevoegd met Klimaat, Benoit 

Hellings. 
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Mobiliteit 

“We willen ervoor zorgen dat iedereen zich op een veilige manier kan 

verplaatsen binnen onze stad. Dat doen we door onder andere de voetpaden 

breder en comfortabeler te maken en door chicanes en verkeersdrempels aan 

te leggen. We zorgen er ook voor dat de openbare ruimte aangenamer en 

kwaliteitsvoller wordt, met bomen en stadsmeubilair, infrastructuur voor 

fietsers zoals bijvoorbeeld fietsboxen en door steeds te denken aan het 

comfort van mensen met beperkte mobiliteit”, voegt Bart Dhondt, Schepen 

van Mobiliteit en Openbare Werken, toe. 

Participatie : 

“Het stadsvernieuwingsbeleid van Stad Brussel, dat is meer dan 160 miljoen 

euro voor de meest kwetsbare wijken. De stad lanceerde twee nieuwe 

wijkcontracten: Helihaven-Antwerpen in de Noordwijk en Versailles in NOH, 

een primeur voor dit stadsdeel. Samen is dit een extra investering van 48 

miljoen euro. Daarmee renoveren we gebouwen, bieden we openbare 

voorzieningen en groene ruimten aan en steunen we het plaatselijke 

verenigingsleven, burgerinitiatieven en projecten voor jongeren en 

beroepsinschakeling. In Laken, Neder-Over-Heembeek, de Noordwijk of de 

meer bevolkte wijken van de Vijfhoek, het doel is hetzelfde: de levenskwaliteit 

van de inwoners verbeteren en van Brussel een steeds groenere, rechtvaardige 

en meer duurzame stad maken”, verzekert Arnaud Pinxteren, Schepen van 

het Jonge Kind, Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing. 
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Stedenbouw/Openbare Ruimte 

“Op de Clovislaan zijn de werken gestart, en dit voorjaar volgen nog heel wat 

andere werven: de straten rond ons Brucity gebouw, de Adolphe Maxlaan, de 

Sint-Katelijnestraat en het voorplein voor de Klavertje 4 school. 

We voorzien ook 1,5 miljoen voor vergroeningsprojecten in Laken en de 

Europese wijk. Deze projecten zijn de eerste realisaties van de 

“ondergrondstudies” die de Stad in die wijken liet uitvoeren”, vertelt Ans 

Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalig(e) 

Aangelegenheden en Onderwijs. 

Bevolking – Demografie  

“In 2023 zal het departement Burgerzaken volwaardig plaatsnemen in het 

nieuwe administratief centrum van Brucity en zal het diensten aanbieden via 

een geïntegreerd frontoffice dat is ontworpen om nog meer aandacht te 

hebben voor onze burgers en hun behoeften. We gaan de opvang van onze 

nieuwe bewoners verder verbeteren. We hebben ook een budget vrijgemaakt 

voor de opstart van een studie voor de creatie van een zaal voor neutrale 

uitvaartplechtigheden op de begraafplaats van Brussel”, legt Ahmed El Ktibi, 

Schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Internationale Solidariteit, uit.  
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Handel 

Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken, Wergelegenheid, Smart 

City en Administratieve Vereenvoudiging stelt ook met genoegen vast dat: 

“aanzienlijke middelen zijn gehandhaafd om de economische 

aantrekkingskracht van Brussel te ondersteunen en een aantal maatregelen 

van het herstelplan te bestendigen, waaronder steun voor ambachtslieden, 

een prioritair beleidsterrein voor de Stad Brussel”. 

Sport 

“Op sportief gebied zetten we onze inspanningen verder: we willen dat 

iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle sportinfrastructuur dicht bij huis”, 

vertelt de eerste Schepen bevoegd met Klimaat en Sport, Benoit Hellings. 

Brussel, digitale Stad  

“De Stad verhoogt de investeringen die nodig zijn voor de digitalisering van 

haar administratieve processen. Dankzij deze digitale omnichannelstrategie, 

waarvan het MyBxl-portaal de hoeksteen is, kan elke burger de meest 

comfortabele en efficiënte manier kiezen om al zijn administratieve 

procedures en contacten met alle diensten van de Stad uit te voeren. Het doel 

is, naast de vereenvoudiging van het proces, om tijd te winnen en een 

ongezien comfort te verkrijgen, en dit met respect voor GDPR voor een 

efficiënte dienst aan de burgers”, zegt Fabian Maingain, Schepen van 

Economische Zaken, Wergelegenheid, Smart City en Administratieve 

Vereenvoudiging. 
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Cultuur-Toerisme 

“Ondanks de moeilijke budgettaire context, is dit jaar steun voor culturele 

locaties (musea, theaters, culturele centra) verzekerd. 

We zetten toegankelijkheids- en culturele decentralisatieprojecten in de 

openbare ruimte voort met bijzondere aandacht voor het 10-jarig bestaan van 

het Parcours street art, evenementen in de wijken en innovatieve projecten 

zoals museumvoorschriften. 

Daarnaast breiden we de verschillende projecten uit die de creatie van 

vrouwen en verschillende minderheden centraal stellen in het culturele 

aanbod in Brussel”, luidt het bij Delphine Houba, Schepen van Cultuur, 

Toerisme en Grote Evenementen.  

Gelijke kansen en openbaar patrimonium 

“Gedurende het jaar 2023 zal ons departement van Openbaar Patrimonium 

zich nog meer focussen op de onderhoud en de renovatie van de gebouwen 

van de Stad. Dat doen ze om het energieverbruik te optimaliseren en te 

beperken. Op het vlak van projecten gaan we het Beurspaleis afronden en deze 

prachtige plek, die tot nu toe nooit toegankelijk was voor het publiek, midden 

dit jaar openen.    

Voor gelijke kansen, blijven we de projecten van verenigingen steunen, onze 

belangrijkste evenementen en reeds ingevoerde actieplannen ontwikkelen 
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(gelijkheid tussen mannen en vrouwen, LGBTQI+, handicap). Ons nieuw plan 

tegen racisme en antisemitisme za trouwens dit jaar worden gelanceerd”, 

vertelt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en 

Gelijke Kansen. 

 

Openbare netheid en dierenwelzijn 

“We voorzien de heraanleg van verschillende parken en speelpleintjes, en 

voorzien ze van droogtoiletten. De uitrusting van onze tuinmannen- en 

vrouwen en straatvegers wordt beter, zo kunnen ze comfortabeler aan de slag. 

Met bewustmakingscampagnes en plannen per wijk werken we aan de 

openbare netheid.” 

“We hebben meer aandacht voor dierenwelzijn via bewustmakingsacties en via 

tools om eigenaars te helpen hun verloren huisdier terug te vinden.” 

“Op het gebied van zero waste werken we aan acties om afval te 

hergebruiken”, verduidelijkt Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, 

Openbare Netheid en Dierenwelzijn. 
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CONCLUSIE 

Met deze begroting toont de Stad Brussel meer dan ooit haar wil om haar rol 

als lokale economische motor ten volle op te nemen om aan de noden en 

verwachtingen van onze bewoners te voldoen.  

 

We maken gebruik van alle mogelijke instrumenten om onze bevolking te 

beschermen, ons economisch weefsel te steunen en het verengingsleven dat 

helpt bij de sociale samenhang te helpen, zonder de kwaliteit van onze 

diensten voor de bevolking te verlagen.   

 

De begroting 2023 is een weergave van de wil van het College om het 

begonnen werk verder te zetten en het meerderheidsakkoord uit te voeren 

door projecten te ontwikkelen voor een meer solidaire, eerlijkere en 

vreedzamere stad. 

 

 

 

PERSCONTACT: 

Carole Poncin,  
Woordvoerster van de Burgemeester van de Stad Brussel 
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Carole.Poncin@brucity.be  
0488/043.824 


