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Perspectieven voor Vorst ondanks een begrotingstekort 
  
Het College zal tijdens de gemeenteraad van vrijdag 8 juli een technische begroting voorleggen met een 
tekort van 7,7 miljoen euro om de gemeente in staat te stellen vooruitgang te boeken met dringende 
zaken. Tegelijkertijd wordt er een grote inspanning geleverd om de begroting te stabiliseren en binnen 
drie jaar een begrotingsevenwicht te bereiken. Waarschijnlijk zal er nog dit jaar een gewijzigde begroting 
moeten worden ingediend. 
 
De moeilijkheden in Vorst zijn niet nieuw: de gemeente heeft al tientallen jaren te kampen met relatief lage 
inkomsten. Verschillende factoren en specifieke eigenschappen verklaren deze structurele situatie. Daartoe 
behoren het aanzienlijk deel van het grondgebied dat niet gekadastreerd is en/of waar zich infrastructuur 
op nationaal niveau bevindt, het gemiddeld socio-economisch profiel van de gemeente en de kwaliteit van 
de verschillende diensten die zij aan haar bevolking wenst aan te bieden. 
 
Naast deze structurele mogelijkheden maken de algemene prijsstijging in verband met de pandemie en de 
Oekraïnecrisis, evenals de sterke stijging van de personeelsuitgaven met betrekking tot de verschillende 
opeenvolgende indexen, de afronding van deze begroting 2022 lastiger.  
 
Daarom heeft het College de Minister van Plaatselijke Besturen verzocht om gewestelijke financiële steun 
en het bezoek van een inspecteur om de gemeente te helpen bij het bepalen van de maatregelen die 
moeten worden genomen om haar financiële situatie te stabiliseren. Dit tweede verzoek is reeds 
ingewilligd en de werkzaamheden konden reeds deze week beginnen. Het is dus van cruciaal belang de tijd 
te nemen om het belastingstelsel te analyseren teneinde de gevolgen van deze maatregelen op de 
Vorstenaren en de kleine ondernemingen zoveel mogelijk te beperken. In geval van een verhoging van de 
aanvullende belasting op de onroerende voorheffing denkt de gemeente bijvoorbeeld aan de invoering van 
een premie voor eigenaars-bewoners.  
 
“Het is in onze belastinghervorming van essentieel belang dat onze voorstellen sociaal rechtvaardig zijn, 
zowel voor particulieren als voor kleine ondernemingen. Daarom moeten we de tijd nemen om dit grondig 
te bestuderen”, benadrukt Ahmed Ouartassi, schepen van Financiën (PS). 
 
“Vorst heeft te kampen met moeilijkheden die alle gemeenten treffen, in een toch al kwetsbare structurele 
situatie. We zullen voorzichtigheid en onderscheidingsvermogen aan de dag moeten leggen om de 
inkomsten en uitgaven te onderzoeken en tegelijkertijd onze visie op een gastvrije, veerkrachtige en 
dynamische gemeente te behouden”, voeg Mariam El Hamidine, Burgemeester (Ecolo-Groen), eraan toe. 
 
Ook aan de uitgavenzijde moet het nodige worden gedaan. Er zal een grondige analyse worden uitgevoerd 
om na te gaan waar kan worden bespaard, maar dat belooft een lastige taak te worden omdat het beleid 
van Vorst op dit gebied reeds zeer streng is, zoals blijkt uit de gewestelijke studie over de 
gemeentefinanciën. Vorst is namelijk de Brusselse gemeente waar de uitgaven tussen 2016 en 2020 het 
minst evolueren: 4% tegenover een gewestelijk gemiddelde van 15%. De personeelsuitgaven liggen in de 
lijn van het gewestelijk gemiddelde, terwijl de werkingskosten ver onder dit gemiddelde liggen.  
 
De weg naar een evenwicht mag dan lang zijn, Vorst werkt er vastberaden aan om het gastvrije en 
inclusieve karakter van de gemeente te behouden. 
 
 



 
 

Wilt u meer informatie of een interview?   
Anne Bocquet, kabinetschef van de socialistische schepenen, 0474 85 38 18 
Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester, 0490 52 49 48 


