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Vrijdag 24 juni 2022 
 
PERSBERICHT 
 

Presentatie over de 
begroting en het plan 
voor 2022 - 2024 

 

De gemeente Anderlecht stond in de frontlinie bij het beheer van de coronacrisis en de Oekraïense 

crisis. Vandaag worden we geconfronteerd met de gevolgen hiervan, met op de voorgrond de 

terugkeer van de inflatie en stijgende levenskosten. De verslechtering van de sociale toestand en 

de economische gevolgen van de inflatie en de loonindexeringen voor ons personeel hebben 

ernstige gevolgen gehad voor de financiën van de gemeente. 

 

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, legt uit: "Onze gemeente stond in de frontlinie bij de 
coronacrisis en de Oekraïense vluchtelingencrisis: we hebben vaccinatiecentra geopend, waaronder een 
groot centrum, een hotel voor daklozen en meer recent opvangfaciliteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne.  
Vandaag moeten wij de gevolgen van deze opeenvolgende crisissen beheren, waarbij de terugkeer van 
de inflatie en de stijgende kosten voor levensonderhoud op de voorgrond staan. Maar ondanks deze 
tegenslagen zijn we er altijd in geslaagd om onszelf opnieuw uit te vinden.” 
 
Jérémie Drouart, eerste schepen, bevestigt: "Toen we de coronacrisis doormaakten, werden we 
gedwongen onszelf opnieuw uit te vinden en bepaalde werkwijzen te herzien. We zijn hierbij creatief uit 
de hoek gekomen en ik denk dat we hetzelfde kunnen doen met de begroting. Als we creatief moeten zijn 
om uit een moeilijke situatie te komen, worden we vaak sterker en creëren we een opwaartse spiraal.  
 
De begroting van Anderlecht is verslechterd in vergelijking met de vorige jaren, voornamelijk om de 
volgende redenen: 
 

1. De verhoging van de noodzakelijke dotatie voor het OCMW met 5 miljoen euro als gevolg van de 
toename van de armoede in Anderlecht; 

2. De stijging van de personeelskosten met meer dan 6% als gevolg van 3 opeenvolgende indexe-
ringen en ook het effect van het protocolakkoord van het Comité C op de personeelskosten. 

3. Inflatie van diverse kosten, met name van het energieverbruik. 
 
De inkomsten volgen niet dezelfde opwaartse curve. Met name de regionale toewijzing aan de 
gemeente zal slechts met 2% worden geïndexeerd. Ondanks de veel hogere inflatie staat het regionale 
regelgevingskader nog steeds niet toe dat de regionale toewijzing boven de 2% wordt geïndexeerd. 
 
Gezien de evolutie van de verplichte uitgaven presenteert de gemeente een begroting voor 2022 met een 
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aanvaardbaar tekort van bijna 8.300.000 euro. De doelstelling die in overleg met het Gewest is 
vastgesteld, bestaat erin het evenwicht te herstellen in het kader van het plan 2023-2024. 
 
Het plan 2023-2024 is een belangrijke uitdaging voor de gemeente Anderlecht: ondanks beperkte 
middelen blijven we investeren om tegemoet te komen aan de groeiende noden en om het dagelijkse 
leven van de Anderlechtse bevolking te verbeteren. Indien het rendement en de inning van de ontvangsten 
moeten worden verbeterd, zullen wij operationele besparingen realiseren met innoverende structurele 
maatregelen.  

 
1. Budget 2022  

 
1.1. Inkomsten 

 
In het kader van de begroting 2022 werken wij nu al aan een verbetering van de opbrengst en de inning 
van de gemeentebelastingen, met name door een vergelijkende analyse te maken met de andere 
Brusselse gemeenten.  
 
Wij plannen een herziening van de belasting op grote handels- en kantoorruimten om deze in 
overeenstemming te brengen met de tarieven die in andere Brusselse gemeenten worden toegepast. Er 
zal een belasting worden ingevoerd op parkeerplaatsen voor bedrijven en winkels, met vrijstelling van 
plaatsen die ter beschikking worden gesteld van omwonenden.  
 
Wij willen ook bepaalde gedragingen ontmoedigen. Daarom zal er een belasting op overtollige woningen 
worden ingevoerd om slechte huisvesting te bestrijden. Het doel van deze belasting is om huisjesmelkers 
die hun eigendom illegaal verkavelen, te "straffen". 

 
1.2. Uitgaven 

 
De samendrukbare exploitatiekosten worden verminderd met een zo realistisch mogelijke raming van de 
energiekosten. Wat het personeel betreft, zullen er dit jaar geen verdere verbintenissen worden 
aangegaan.    
 
Elke Roex, schepen van Financiën, besluit: "De begrotingsoefening is een echte uitdaging voor onze 
gemeente. Terwijl onze sociale en aan de index gekoppelde uitgaven stijgen, volgen onze inkomsten niet 
dezelfde curve. Ondanks de aanzienlijke inflatie wordt de gewestelijke subsidie aan de gemeente slechts 
met 2% geïndexeerd; een opwaartse herziening van deze subsidie om beter rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van Anderlecht en de algemene economische situatie zou welkom zijn. Om ook in 
de toekomst te kunnen blijven investeren, zullen wij in ieder geval de werking van de administratie grondig 
herzien met het oog op meer synergie en efficiëntie. 
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2. Plan 2023-2024 

 

2.1. Inkomsten 

 
Op het niveau van de gemeentelijke belastingen zullen wij een grondige analyse maken van alle 
belastingen en heffingen om de doeltreffendheid en het nut ervan na te gaan, d.w.z. het gemak 
waarmee zij kunnen worden geïnd of, indien zij worden betwist, het maatschappelijk nut van de belasting 
en de opbrengst ervan. Benchmarking met andere Brusselse gemeenten is gepland. 
 
Sommige belastingen zullen worden herzien om de inning ervan te verbeteren: belastingplichtigen met 
betrekking tot de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk zullen beter worden geïdentificeerd 
en de tarieven zullen naar boven worden herzien. Gelet op de tarieven in andere gemeenten zullen ook 
de belastingen op reclameborden in de openbare ruimte of op de bezetting van de openbare ruimte worden 
verhoogd. Er zal ook een nieuwe belasting op tweede woningen worden ingevoerd. 
 
De onroerende voorheffing wordt verhoogd tot 3850 cent en de gemeentelijke BE HOME-premie wordt 
verhoogd van 40 euro tot 150 euro. De aanzienlijke verhoging van de BE HOME-premie (één van de 
hoogste in het Brussels Gewest) compenseert de verhoging van de roerende voorheffing voor 
eigenaars van hun woning tot € 1.000 van het kadastraal inkomen. 
 
Kortom, belastingbetalers met de sterkste schouders zullen een groter deel van de lasten dragen dan 
belastingbetalers met lagere inkomens.   
 
Het toezicht op en de inning van subsidies zullen worden verbeterd: er zal een speciale afdeling voor 
subsidies worden opgericht. De huurprijs van gemeentelijke zalen en infrastructuren zal worden herzien: 
wij willen het gebruik van de Java-zaal optimaliseren om de efficiëntie ervan te verbeteren. 

 
2.2. Uitgaven 

 
De stijging van de energiekosten heeft een blijvend effect op onze uitgaven. Hoewel sommige uitgaven 
niet kunnen worden verlaagd, worden structurele maatregelen overwogen om de exploitatiekosten te 
verlagen. 
 
De gemeente zal investeren in de verbetering van de energieprestaties van haar gebouwen en 
scholen. Gebouwen die minder energie verbruiken, zijn goed voor het milieu en voor de financiën van de 
gemeente. Er ligt ook een plan op tafel om de kantoorruimte te rationaliseren om rekening te houden met 
nieuwe manieren van werken en de toename van telewerken als gevolg van de coronacrisis.   
 
Alle gemeentelijke diensten zullen hun uitgaven strikter en strategischer moeten beheren. Er zal een 
audit van het gemeentelijk wagenpark worden uitgevoerd. De aankoopstrategie zal worden aangepast 
aan de nieuwe financiële, ecologische en sociale uitdagingen, te beginnen met een grondig 
voorraadbeheer. Sommige interne diensten van de gemeentelijke administratie zullen worden gebundeld 
om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verminderen. 
 
Wat het personeel betreft, zal niet worden voorzien in de vervanging van degenen die met pensioen gaan 
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of die vrijwillig vertrekken, met uitzondering van de diensthoofden. Een sterke sociale maatregel: de 
arbeidstijdverkorting of de 4-daagse werkweek voor werknemers ouder dan 50 jaar blijft gehandhaafd. Er 
zal een plan tegen absenteïsme worden ontwikkeld om het welzijn van ons personeel te verbeteren en de 
efficiëntie van de diensten te verhogen. 
 

2.3. Investeringen 
 
Ondanks een moeilijke begrotingssituatie en beperkte middelen blijven wij investeren met het oog op 
de toekomst. De leencapaciteit van de gemeente wordt elk jaar gehandhaafd, maar de schuld is onder 
controle. 
 
Wat de investeringen betreft, dient in het bijzonder op het volgende te worden gewezen: 

- De bouw van middelgrote sociale woningen, een sociaal restaurant en een kinderdagverblijf op 

de site Lennik Noord zullen begin 2023 voltooid zijn.  

- Een nieuwe crèche aan de Goederenstraat zal ook worden voltooid. 

- Renovatie van gemeentelijke woningen. 

- Renovatieprojecten in de scholen Acacias, M12/P12 en P14. 

- Werken aan de Molièrezaal. 

- De restauratie van de Sint-Guidokerk 

- Renovatie van de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in Kuregem om deze om te vormen tot een lo-

kale infrastructuur gewijd aan cultuur en sport. 

Op het gebied van de openbare ruimte blijft de gemeente investeren in de asfaltering en heraanleg van 
wegen, met name : 

- Ingrepen in de openbare ruimte in het kader van de wijkcontracten Bizet en Peterbos, of in het 

kader van de autoluwe wijk Kuregem. 

- De volledige renovatie van het Dapperheidsplein 

- De volledige renovatie van de Bollinckxbrug. 

- De volledige vernieuwing van: 

o Het kruispunt Itterbeekselaan / Appelboomstraat 

o Van Souststraat in de onverharde zone 

o De rijweg van de Berrewaertslaan 

o Delwartstraat  

o Nationale Maatschappijlaan 

o Wilstraat 

 

 
 

 


