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 VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND in 
toepassing van artikel 136 § 9 van de nieuwe 

gemeentewet. 
1. Algemeenheden : 

 

Er werd bij het inschrijven van de kredieten in deze begroting rekening gehouden met de instructies van 

de toezichthoudende overheid, het specifieke karakter van de gemeente en haar financiële toestand. 

De ontvangsten en de uitgaven werden geraamd op basis van de gegevens die beschikbaar waren op 

het ogenblik van de opmaak van de begroting. 

Het blijven echter slechts ramingen. 

De begroting 2019 sluit af met een overschot (resultaat van het tekort op het eigen dienstjaar en de boni 

van de overschrijvingen) ook de gecumuleerde dienstjaren vertonen een overschot. 

 

2. Gewone dienst : 

 

2.1. Ontvangsten 

 

2.1.1. de prestatieontvangsten : 

 

De retributietarieven zijn over het algemeen stabiel gebleven. Voor het jaar 2019 heeft het College van 

Burgemeester en Schepenen beslist om de tarieven in voege te handhaven. In de loop van dit jaar zal 

een grondig werk opgeleverd worden om de toekomende Begroting 2020 voor te bereiden. 

Ter herinnering : voor de Begroting 2018 werd er beslist om alleen de retributies met betrekking tot het 

gebruik van de sportinfrastructuren te verhogen.  

De prijzen voor de schoolmaaltijden werden niet fundamenteel gewijzigd na gunning van de nieuwe 

opdracht begin juli 2016. Alleen de jaarlijkse indexering die zich nauwgezet aan de index van 

voedingsprijzen in de horeca sector houdt, is van toepassing.  

De meeste prestatieontvangsten zullen bijgevolg slechts veranderen in functie van het aantal geleverde 

prestaties in de loop van het jaar en van de aangebrachte wijzigingen in bepaalde sectoren 

(maatregelen getroffen om een betere inning van de door de ouders verschuldigde sommen niet alleen 

op het vlak van maaltijden maar ook bewaking en socio-culturele activiteiten om dus op termijn het 

bestaande geschil te verminderen). 

De in 2019 verwachte ontvangsten werden ingeschreven door het verwijzen naar de geïnde 

ontvangsten in de loop van het dienstjaar 2018 of op basis van de rekening 2017 (maaltijden en socio-

culturele activiteiten) en rekening houdend met nieuwe gegevens die op het ogenblik van de opmaak 

van de begroting gekend waren. 

Deze ontvangsten zijn, in vergelijking met de Begroting 2018, met 311.495,94 € gedaald (inclusief de  

overdrachtsontvangsten ter hoogte van 897.184 € die voortaan, volgens de omzendbrief voor het 

opmaken van de gemeentelijke begrotingen van 27 juli 2017, geboekt zijn in prestatieontvangsten met 

het economische code 161-01).  
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Dit bedrag houdt ook rekening van het feit dat deze aard van uitgave sinds 2016 (via begrotingswijziging) 

een compensatievergoeding per huisvesting afkomstig van Hydrobru bevat, hetzij 544.467 €. 

De voornaamste verminderingen zijn terug te vinden op het vlak van de ontvangsten afkomstig uit 

Stationering (-446.266,45 €),het ingeschreven bedrag van vorig jaar was immers veel te hoog ingeschat; 

integendeel het ingeschreven bedrag op begroting 2019 komt voort uit Parking Brussels en 

goedgekeurd door het Toezicht.  

 

Het saldo komt voornamelijk uit de gas-en elektriciteit dividenden (-78.061 €), het lager onderwijs (-

40.250 € waarvan vervoerkosten – tussenkomst van de ouders), cultuur (-70.113 € Gebruik van de 

lokalen in de Abdij), stedenbouw (-90.000 €). Tevens was het moeilijk om de ontvangsten uit Osiris 

correct te schatten. 

 

 

2.1.2. de overdrachtsontvangsten : 

 

De financiële toestand van de gemeente blijft gevoelig. Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren 

op 31.12.2011 bedroeg 10.015.289,15 €, terwijl het vermoedelijke resultaat van de gecumuleerde 

dienstjaren van de aangepaste begroting 2018 (begrotingswijziging nummer 10) een bedrag van 

4.094.345 € vertoont toch veel beter dan dat van het aangepaste Begroting 2017 (3.373.370,46 €). 

Thans bedraagt het aantal vastgestelde rechten op de buitenantennes 14.402.000 € (waarvan alleen 

maar 1.830.000 € op 2017). 

Ter herinnering : op de Begroting 2016 werd er beslist reserves aan te leggen ten bedrage van 

2.000.000 € wat het geschil op de buitenantennes betreft. 

Voor 2019 wenst het College de aanslagvoet van de opcentiemen voor de personenbelasting op 7% te 

behouden alsook de aanslagvoet van 3.120 voor de onroerende voorheffing, en dit omwille van de 

fiscale hervorming op Gewestelijk vlak.  

Het bedrag van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, hetzij 25.618.096 € werd berekend door 

de correctie van 97,33 % toe te passen (gemiddelde realisatiegraad over de 5 laatste jaren) en dit 

overeenkomstig de begrotingscirculaire.  

Voor de periode 2004 - 2017 lag de globale inning immers 12.181.118,03 € (waarvan 1.196.058,39 

€ in 2017) onder de begrotingsraming. 

In 2006 bedroeg de ontvangst afkomstig van de onroerende voorheffing 17.496.857,88 €, tegen 

22.366.505,43 € en alleen maar 21.851.119,61 € op de Rekening 2017, hetzij maar een verhoging van 

4.354.261,73 € meer dan in 2006. 

De berekening voor 2019 diende te gebeuren op basis van het kadastraal inkomen per 1 januari 2018 

(zie omzendbrief van 20 juli 2018 van het Gewest), buiten materieel en outillage, en dit in gevolge de 

fiscale hervorming en de uitvoering van artikel 14 van de ordonnantie van 18 december 2015 in verband 

met de fiscale vrijstelling van 28%. 

Er dient aan herinnerd dat wat de onroerende voorheffing betreft, er een inspanning geleverd wordt voor 

de jonge gezinnen die onroerende goederen kopen in de gemeente; en die mits bepaalde voorwaarden, 

een premie kunnen bekomen. 

De opbrengst van de aanvullende belasting op de personenbelasting ingeschreven op de begroting 

2019 stijgt met 627.638,60 € in vergelijking met 2014. Inderdaad, door de opgelopen achterstand op het 

vlak van het inkohieren, kunnen 2015 en 2016 niet als referentiejaren worden beschouwd, daar een 

minderontvangst van 2.353.750,10 € werd vastgesteld voor 2015. De begrotingsvooruitzichten 
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afkomstig van de FOD Financiën stemmen zeer vaak overeen met de geïnde bedragen. Via een 

briefwisseling van 05 november 2018 werd er een herschatting  ook voorzien in vergelijking met het 

initieel bedrag 2019. 

Net als de andere gemeenten is Vorst afhankelijk van de snelheid waarmee de FOD Financiën de 

belastingen inkohiert en bijgevolg de gemeentelijke thesaurie spijst. De onregelmatigheid van deze 

ontvangsten veroorzaakt thesaurieproblemen en beïnvloedt het resultaat van de jaarrekeningen. 

Bewust van dat probleem, heeft de Federaal, sinds 2018, een systeem van kredietlijn op poten gezet 

ter beschikking van de gemeentes om zo de steeds toenemende vraag aan thesaurie “lichter” te kunnen 

maken. 

De gemeentebelastingen vertonen een vooruitgang (+387.618 €)  ten opzichte van de gewijzigde 

begroting 2018 maar in vermindering in vergelijking met de Rekening 2017 (-159.324,50 €). Deze 

terugzet is hoofdzakelijk te wijten aan de belasting op de vertoningen en vermakelijkheden en de 

belasting op de kantooroppervlakten waar de Begroting 2018 al onder leed in vergelijking met de 

Rekening 2017. 

Ter herinnering : het jaar 2015 was ook uitzonderlijk op het vlak van de belasting op het bouwen en 

herbouwen (1.000.000 € meer dan voorzien). Men mag niet uit het oog verliezen dat de tarieven van de 

belasting op de industriële uitrustingen en de kantooroppervlakten teruggebracht werden tot de toestand 

van 2008 - 2013 en bijgevolg niet de gehoopte aanvullende ontvangst opleveren. Voor 2014 heeft de 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze vermindering van ontvangst op zich genomen 

door de storting van een bijkomende compensatie van bijna 2.370.000 € in het kader van de ordonnantie 

die erop gericht is de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling. Geen enkele 

bijkomende steun werd verleend, noch voor 2016, noch voor 2017. 

Ter herinnering : de opbrengst uit het parkeren is sinds 1 juli 2014 geen gemeentebelasting meer maar 

een retributie en wordt niet meer opgenomen in « de gemeentebelastingen ». De economische code 

366-07 die verwees naar een « overdrachtsontvangst » is nu de 161-01 geworden 

« prestatieontvangst » (zie Omzendbrief van 27 juli 2017); een bijkomende lijn werd dus voorzien in de 

prestatieontvangsten (1.028.777 €) van de huidige bijlagen. De overdracht naar het Gewestelijk 

Parkeeragentschap is al effectief sinds 1ste  juni 2016. 

Kleine herinnering : de gewestdotatie van 3.928.260 € ter compensatie voor de afschaffing van de 

belasting op de drijfkracht en informaticamaterieel alsook ter compensatie voor het wegvallen van het 

materieel en  outillage, heeft het voorwerp uitgemaakt van een conventie aangenomen door de 

Gemeenteraad op  6 december 2016  onder voorbehoud en dit  enerzijds in afwachting van bijkomende 

gegevens in verband met het toekomstig bedrag van de ADG, berekend op basis van de nieuwe 

verdeelsleutel die rekening moet houden met de typische kenmerken van  de gemeente en  anderzijds 

de compensatie voor de niet-verhoging van de industriële belastingen. 

Dit bedrag omvatte : 

- compensatie voor de afschaffing van de belasting op computers en op de drijfkracht : 1.240.425 € 

(jaarlijk geïndexeerd) 

- compensatie voor de lagere opbrengst van de plaatselijke belastingen : 885.454 € 

- compensatie voor  afschaffing van de onroerende voorheffing op materiaal en outillage: 1.802.381 €. 

Het aandeel van Vorst in de algemene dotatie aan de gemeentes (ADG) bedraagt 18.878.909,35 €  en 

vertegenwoordigt  20,12 % van de overdrachtsontvangsten. Dat bedrag omvat dus voortaan de 

bijkomende dotatie  ter compensatie van de negatieve effecten van de verdeling van het 

gemeentefonds eveneens de financiële bijdrage van het Gewest overeenkomstig de ordonnantie van 

19 juli 2017 met het oog op de verbetering van de budgettaire toestand van gemeenten, die in 

financiële moeilijkheden verkeren (50 % ingeschreven van de subsidie  2017) en dit overeenkomstig 

instructies afkomstig van BPB (mail van 22/08/2017). 

Een krediet van 1.083.000,00 € is ingeschreven voor het ten laste nemen door het Gewest van de 

baremaverhoging toegekend aan het gemeentepersoneel. 
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De dotatie voor de aanwezigheid van een Nederlandstalige schepen bedraagt 2.231.932,74 € en stijgt 

fors in vergelijking met 2018 (+594.814,74 €). 

De overdrachtsontvangsten, buiten gesubsidieerd onderwijzend personeel, bedroegen in 2006 

51.712.251,37 €, tegen 82.918.681,72 € in 2018 wat een stijging van 31.206.430,35 € omvat. 

Deze ontvangsten overstijgen de Begroting 2018 met 3.985.740,70 €, voornamelijk te wijten aan: 

- De begroting 2019 voorziet als algemene dotatie voor de gemeentes (ADG) 18.878.909,35 € 
hetzij een vermeerdering van 709.084,35 € meer dan de Begroting 2018. 

- De begroting 2019 voorziet als dotatie voor Nederlandstalige schepen 2.231.932,74 € hetzij 
594.814,74 € meer dan de Begroting 2018. 

- De begroting 2019 voorziet als onroerende voorheffing 25.618.096 € hetzij 1.936.084 € meer 
dan de Begroting 2018. 

- De begroting 2019 voorziet gemeentebelastingen voor een bedrag van 6.829.066,02 € hetzij 
387.618,02 € meer dan de Begroting 2018. 

- De begroting 2019 voorziet verschillende betoelagingen voor het personeel voor 721.359,25 € 
hetzij 345.450,21 € meer dan de Begroting 2018. 

 

2.1.3. de schuldontvangsten : 

 

De bedragen werden ingeschreven op basis van de aanwijzingen van de intercommunales. 

De gas- en elektriciteitsdividenden zouden zich moeten handhaven, maar het resultaat van de 

intercommunales blijft onzeker.  

De kredietinteresten afkomstig van kortetermijnbeleggingen van de thesaurieoverschotten zijn 

afhankelijk van de rentevoeten, van de frequentie van de ontvangsten en worden rechtstreeks beïnvloed 

door de toenemende daling van de thesaurieoverschotten. 

 

Ingevolge de door Hydrobru aangebrachte statuutswijzigingen, kunnen er niet langer dividenden 

uitgekeerd worden en de jaarlijkse compensatievergoeding dient geboekt te worden als een 

prestatieontvangst. 

 

Deze ontvangsten zijn praktisch status quo (+4.303 € ) ten opzichte van Begroting 2018. 

-  ongeveer 5.500 € meer afkomstig van de dividenden (Interga en Interelec); 

 

-   1.300 € minder ontvangsten afkomstig van de creditinteresten; 

2.2. Uitgaven 

 

2.2.1. de personeelsuitgaven : 

 

Dit type van uitgave, buiten gesubsidieerd onderwijzend personeel, is gestegen met 3.284.382,07 € ten 

opzichte van de rekening 2017, hetzij met 6,40 % en met 1.163.728,30 € ten opzichte van de begroting 

2018, hetzij met 2,22 %. 
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De op basis van de aanbevelingen van de toezichthoudende overheden gemaakte ramingen werden 

berekend in functie van de gekende toestand in juli 2018, vermeerderd met 1.3 % voor de 

baremaverhogingen. 

Ook bijgewerkt met de uitgaves, zoals elk jaar sinds 2017 – de mogelijke in tewerkstelling van 17 

betoelaagde contractuelen (deze aanwervingen worden niet systematisch voor 100% gerealiseerd, en 

zijn budgettair ongeveer neutraal). 

De personeelsuitgaven, buiten onderwijzend personeel, bedroegen 28.162.509,74 € in 2006, tegen 

42.699.508 € in 2019 en hebben bijgevolg een stijging ondergaan van 14.536.998,26 €. 

De personeelsuitgaven bedragen 52,27 % van de ontvangsten. 

Deze uitgaven zijn hoger dan de aangepaste Begroting 2018, namelijk 1.380.367,18 €. 

Hetzij :  

- 1.285.724,38 € meer voor het personeel in activiteit waarvan de voornaamste posten zijn :  

568.982 € (Kribben en peutertuinen inclusief ongeveer 500.000 € voor Diversity) 

      317.440 € (Leerkrachten, conciërges, secretaressen, schoonmaaksters)   

      140.259 € (Secretariaat, bevolking, burg. stand, geschillen)   

      143.318 € (Huisvesting) 

      77.363 € (Preventie) 

      190.068 € minder (Stedenbouw en renovatie wijkcontracten inbegrepen)  

      228.428 € (Al resterende posten samen) 

 

Zijn in deze rubrieken inbegrepen, al de kosten in verband met baremaverhogingen (ongeveer 200.000 

€), het Sociale Promotie Plan (450.000 €) en 175.000 € voor de werktijdsverhoging van de school 

opzichters. 

-      94.642,80 € meer voor het betoelaagd onderwijzend personeel; 

-    211.671,00 € meer voor de pensioenen. 

 

2.2.2. de werkingsuitgaven : 

 

Dit soort van uitgave is gestegen met 1.249.913,72 € ten opzichte van de rekening 2017, hetzij met 

16,58 %, de omzendbrief inzake de begroting staat een stijging van 3,7 % toe. In vergelijking met de 

gewijzigde begroting 2018 bedraagt de verlaging –3,57 %.  

De verhoging bevindt zich voornamelijk op het vlak van receptiekosten (+40,42%), briefwisselingskosten 

(+29,33%), honoraria voor studies en werken (+28,62%), anderen kosten voor gebouwen  (+18,11%), 

eveneens huur- en onderhoud kantoormat. en -meubilair (+14,38 %) en benodigdheden voor voertuigen 

(+11,76%) en huurgelden en lasten (10,29 %)…. (zie analyse van de uitgaven in huidige bijlage). 

De werking van verschillende wijkcontracten hebben hun kruissnelheid behaald of zullen het bereiken 

in de loop van 2019, met als gevolg een verhoging van de werkingsuitgaven al wetend dat een 

meerderheid van deze projecten gesubsidieerd zijn (zie cijfers in de huidige bijlagen). Het einde van het 

wijkcontract Sint-Denijs, Antonius en VGL heeft eveneens een stijging van   

Gedurende het dienstjaar 2018 gaf elke vraag voor verhoging van de kredieten aanleiding tot 

compensaties, behalve voor nieuwe initiatieven. Er werden 90 lijsten met interne aanpassingen 

voorgelegd aan het College.  
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Rekening houdend met de nieuwe wettelijke verplichtingen wanneer het noodzakelijk was, de 

Begroting 2019 opgemaakt om in lijn te blijven met de werkelijke vastleggingen van 2018. 

De werkingsuitgaven bedroegen 5.362.630,13 € in 2006, tegen 8.789.703,42 € in 2019; dit 

vertegenwoordigt in 13 jaar een stijging van bijna 3.427.073,29 €. 

De werkingsuitgaven bedragen 8,57 % van de ontvangsten; ze bevatten steeds de voornaamste 

volgende rubrieken :  

- School maaltijd : 500.000 €  

- Huur van (nieuwe) gebouwen  : 335.000 € 

- Opruiming van gemeente afval : 309.000 € 

- School benodigdheden : 270.000 € 

- Kadercontract CIRB / Iristeam : 250.000 € 

- Opmaken en levering van identiteitskaarten : 237.500 € 

- Gas en elektriciteit voor scholen : 220.000 € 

- Huur van tijdelijke klassen in de Bempt : 216.300 € 

- Kosten voor informatica : 209.000 € 

- Voeding voor kribbes : 182.825 € 

- Herstellen van wegen : 125.000 € 

- Groene ruimtes (110.000 €) en jaarlijks erfpachtcanon vastgoed vennootschap (108.000 €) 

 

De werkingsuitgaven van de Wijkcontracten en dergelijke (314.252 €) zijn gesubsidieerd ten bedrage 

van 81,55% (256.266 €). 

Een bedrag van 75.000 € werd ook voorzien voor de toekomende verkiezingen van mei 2019. 

Ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2018 stelt men een vermindering vast van 313.558,15 € 

waarvan :  

• 338.145 € € minder  voor de technische prestaties 

•   70.610 € minder  voor gedetacheerd personeel 

•   69.600 € minder  voor het gas 

•   51.070 € minder  voor vervolgingskosten 

•   28.053 € minder  voor al de rest van deze rubrieken  

•   38.770 € meer  voor receptie-en representatie kosten  

• 205.150 € meer  voor overige en andere kosten voor gebouwen 

 

2.2.3. de overdrachtsuitgaven : 

 

Dit soort van uitgave is gestegen met 1.073.488,60 € t.o.v. de rekening 2017, hetzij met +3,18 % en met 

494.557,35 € vergeleken met de aangepaste Begroting (BW 10) 2018, hetzij +1,44 %. 

Deze toestand ten opzichte van de Rekening 2017 zou nog meer nadelig zijn als men rekening houdt 

met de boeking van onwaarden voor 1.081.939,85 € terwijl maar 289.912 € voorzien zijn in 2019; met 

andere woorden de reële stijging zou 1.865.516,41 €. 

In het algemeen hebben de gemeentes geen enkele controles over deze uitgaven daar ze voortvloeien 

uit wettelijke of reglementaire verplichtingen. 
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De bewegingsruimte van de gemeente is bijgevolg erg beperkt afgezien van het feit dat men via 

begrotingswijziging de werkelijke resultaten van de Rekening kan rechtzetten (OCMW en Politiezone). 

De dotatie aan het OCMW bedraagt 17.500.000 € (18.000.000 € op de Begroting 2018) en stijgt met 

1.044.142 € ten opzichte van de rekening 2017. De dotatie bedroeg slechts 7.796.600 € in de rekening 

2006, deze heeft dus tot vandaag een verhoging gekend van 9.703.400 €, hetzij 224,47 % % tot op 

heden. 

De dotatie aan de politiezone bedraagt 13.785.667 €  €  en stijgt met 233.831,23 € ten opzichte van de 

rekening 2017. De gemeentelijke dotatie bedroeg slechts 9.144.080 € in de rekening 2006, deze heeft 

dus tot vandaag een verhoging gekend van 4.641.587,11 €, hetzij 50,76  %. Laten we niet vergeten dat 

het toezicht op de politiezones onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken valt.  

Ter herinnering : de afschaffing van de inhouding van 3% voor de Agglomeratie (al van toepassing in 

de begrotingswijziging nummer 8), heeft weer een voordelige impact op de begroting 2019. 

De overdrachtsontvangsten bedroegen 19.251.017 € in 2006 tegen 34.810.465,81 € in 2019, hetzij bijna 

15.559.448,81 € meer. 

Het geheel aan overdrachtsuitgaven vormt 33,93 % van het totaal aan ontvangsten. 

Deze aard van uitgaven ligt 205.148 € beneden de Begroting 2018. 

 

2.2.4. de schulduitgaven : 

 

Net als voor 2018 moet er weer een beroep gedaan worden op thesaurievoorschotten en dat op 

maandelijkse basis om de onregelmatigheid van de stortingen van voorschotten van de FOD Financiën 

tegen te gaan. Het grootste deel van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt immers 

gestort op het einde van het jaar. Bewust van dat problematiek, heeft de Federale Overheid, sinds 2018, 

een systeem van maandelijkse kredietlijn uitgedokterd beschikbaar voor de gemeentes dat de steeds 

belangrijk nood aan thesaurievoorschotten “lichter maakt”. 

Er werden daartoe debet intresten voorzien voor een bedrag van 50.000 €. 

De lasten van investeringsleningen van de gemeentelijke leningen zijn fors gestegen met 1.489.683 € 

vergeleken met gewijzigd Begroting 2018 (BW nummer 10).  

Ter herinnering : de aangegane lening voor een bedrag van 3.953.730 € ter financiering van de aankoop 

en de plaatsing van 750 parkeermeters werd overgedragen aan het Gewestelijk Parkeeragentschap per 

1 juni 2016. 

Er dient vastgesteld dat het overgrote deel van de overheidsopdrachten gegund wordt in de loop van 

het laatste trimester van het jaar. 

Het volume van de schuld (lopende investeringsleningen) neemt stelselmatig toe: 26.524.000 € op 1 

januari 2006 tegenover 60.825.715,61 € op 1 januari 2019.  

Ter herinnering, de laatste begrotingswijziging 2018 voorziet leningen voor bijna 15.774.728,78 € en de 

begroting 2019 voor bijna 26.224.000 € (waarvan 1.434.000 € her-inschrijvingen). Deze toekomstige 

schulden zijn niet opgenomen in de huidige begroting. 

Men mag niet uit het oog verliezen dat de huidige rentevoeten nog steeds zeer laag staan en een gunstig 

effect hebben op de schuldenlast. 

De schulduitgaven bedroegen 3.737.262 € in 2006, tegen 6.445.750 € in 2019, hetzij 2.708.488 € meer 

(964.420 € meer in 2018). 
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Als gevolg van de omzet van de schuld die dit jaar een nijging toont om “uit de pan te springen” (alles 

zal weer afhankelijk zijn van de echte verwezenlijkingsgraad van de investeringsuitgaven op de 

buitengewone dienst), heeft  de schuldenlast weer de drempel van 6 % (6,35% om precies te zijn) van 

de ontvangsten overschreden (nog 4,75 % in 2018). 

 

De schulduitgaven bevinden zich met 1.513.598 € boven de gewijzigd Begroting 2018. De 

verwezenlijkingsgraad van de schuldontvangsten bedroeg in 2017, 71,28% wat overeenkomt met een 

verschil van 6.308.193,38 € tussen het bedrag vermeld in de oorspronkelijke begroting 2017 en de 

rekening 2017. 

 

3. Conclusies: 

 

De begroting heeft een tekort op het eigen dienstjaar van 1.076.158,09 € niettemin, rekening 

houdend met de overschrijvingen (1.106.749,15 €) vertoont de Begroting 2019 een overschot van 

30.591,06 €  en een boni van 4.124.936,22 € op de gecumuleerde dienstjaren. 

Het verbeterde tekort op het eigen dienstjaar door de « subsidies wijkcontracten » bedraagt 

761.906,09 €. 

Ter herinnering : sinds 2014 is Vorst niet meer onder « plan ». Vorst heeft in 1993 onder bepaalde 

voorwaarden effectief kunnen genieten van een thesaurielening van 250.000.000 BEF (6.197.338,12 €) 

en de lasten werden gedragen door het Gewest. 

Vorst kent een toename van de bevolking wat niet alleen nieuwe inkomsten maar ook nieuwe lasten 

veroorzaakt. De toename van het aantal leefloontrekkers ligt beduidend hoger dan het gewestelijk 

gemiddelde. 

Ondanks de verhoging van de fiscaliteit en de verschillende steunmaatregelen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ten einde  

- de begrotingstoestand te verbeteren 

- de gemeente te betrekken bij de economische ontwikkeling 

Is het moeilijk om op het eigen dienstjaar in evenwicht af te sluiten. 

Het College tracht om de dotaties aan het OCMW en aan de Politiezone te beheersen, maar zonder 

garantie.  

Over het algemeen zijn de bestaande geschillen inzake gemeentebelastingen bovendien een element 

dat de gemeentelijke thesaurie in gevaar brengt en zal brengen : in oktober 2016 werden er 

thesaurievoorschotten gevraagd over 2017. 

De nieuwe criteria voor de verdeling van de algemene dotaties aan de gemeenten proberen zo scherp 

mogelijk rekening te houden met de socio-economische en industriële situatie die eigen is aan de 

gemeente Vorst en andere exogene elementen die moeilijk te beheersen zijn. 

 


