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Berekeningswijze van de bijdragen 2023 

Sectie I: stad en gemeenten 

De bijdragen die betaald worden door de stad en de gemeenten van het Brussels Gewest worden berekend 

op basis van 3 elementen: 

- De bevolking per gemeente 

- De basisbijdrage per inwoner 

- De indexeringscoëfficiënt 

 

1. De bevolking van de gemeente 

De bevolking op 1 januari van het voorgaande jaar (bv. de bijdragen 2019 worden berekend op basis van 

de bevolking op 1 januari 2018) 

2. De basisbijdrage per inwoner 

Er werd een basisbijdrage per inwoner vastgesteld. Deze vermindert degressief naargelang de bevolking 
aangroeit: 

- 0,35 €/inwoner, voor de eerste schijf van 10.000 inwoners, 

- 0,32 €/inwoner, voor de schijf van 10.001 tot 25.000 inwoners, 

- 0,30 €/inwoner, voor de schijf van 25.001 tot 50.000 inwoners, 

- 0,27 €/inwoner, voor de schijf van 50.001 tot 100.000 inwoners, 

- 0,25 €/inwoner, voor de laatste schijf van meer dan 100.000 inwoners. 

 

3. De indexeringscoëfficiënt 

Deze bestaat uit 3 elementen: 

- De evolutie van de algemene consumptieprijsindex (ACPI) basis 2004, zoals bepaald voor de 

maand juni van het lopende jaar in vergelijking met deze van de maand juni 1988 

- De coëfficiënt 1988: dit is een vermeerderingscoëfficiënt die speciaal werd ingevoerd in 1988 en 

die op deze manier steeg: 

 tussen 1988 en 2006 : 1% per jaar,  

 tussen 2006 en 2014 : 2% per jaar, 

 tussen 2015 en 2019 : 0% per jaar, 

 2020 en volgende: 2% per jaar (hersteld bij besluit AV van 12.06.2019)  

- De coëfficiënt 1998 : het gaat om een speciale vermeerderingscoëfficiënt die werd ingevoerd in 1998 

en steeg met 0,97% per jaar tussen 1998 en 2003, en verminderde naar 0,32% tussen 2003 en 2006. 

Deze coëfficiënt werd bevroren op 1,7461 in 2007 als gevolg van een beslissing van de algemene 

vergadering. 

 

De variabelen in de berekening zijn dus de volgende: 

• De bevolking op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft  

• De algemene consumptieprijsindex op 30 april (Basis 2004) 

4. Bepaling van de jaarlijkse bijdrage 

De bepaling van de bijdragen voor het volgende jaar (lopende jaar + 1) kunnen worden vastgelegd zodra de 2 

variabelen voor die berekening bekend zijn. De bijdragen stoelen altijd op definitieve cijfers die door officiële 

instanties zijn gepubliceerd. De berekeningsmodule van het plan kan gebruikt worden om het bedrag te berekenen 

van de bijdragen van het jaar dat volgt. Het volstaat om de bevolkingscijfers op 1 januari van het lopende jaar in te 

voeren in de tabel “Bevolking” en de ACPI in de lijn “Algemene Consumptieprijsindex basis 2004”.  
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5. Het plan 

De bevolking op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft 

Per definitie is de bevolking op 1 januari van de komende jaren nog niet gekend op het moment waarop het plan 
wordt uitgevoerd, het is dus nodig om een prognose te maken. 
Daarvoor moet(en): 

- de tabel "Bevolking" zoveel mogelijk ingevuld worden (het maximum is 1 januari van het lopende jaar) 

- de bevolkingsgroeiprognoses gevonden worden en moeten ze per gemeente en jaar na jaar ingevuld worden 

in de tabel op de pagina “Data In – Bevolkingsprognose”. 

> Voor het meerjarenplan zijn de gebruikte groeiprognoses die welke gepubliceerd zijn in de “Cahiers van het BISA” 

 

Algemene consumptieprijsindex van de maand april (Basis 2004) 

Het ACPI is voor het verleden maand per maand gekend. Voor de toekomst zijn er 2 mogelijke methodes: 

- Actieve methode: gebruik van voorlopige gegevens (ofwel gepubliceerde gegevens, ofwel een schatting 

van de persoon die het plan opmaakt) 

- Voorzichtige methode: ACPI bevriezen op zijn laatste gekende waarde 

 

 

 

Sectie II : De intercommunales 

Sommige intercommunales betalen een bijdrage aan Brulocalis. Dit zijn vaste bedragen en dus eenvoudig te voorzien. 
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Sectie III : De OCMW’s 

De bijdragen die betaald worden door de OCMW’s van het Brussels Gewest worden berekend op basis van 2 

groepen variabelen: 

Een deel op basis van de bevolking waarvan de variabelen zijn: 

- Het aantal inwoners per gemeente 

- De basisbijdrage “Bevolking” 

- De indexeringscoëfficiënt “Bevolking”   

Een deel op basis van het aantal bedden in de rusthuizen waarvan de variabelen zijn: 

- Het aantal bedden per gemeente 

- De basisbijdrage “bed” 

- De indexeringscoëfficiënt “bed” 

 

1. Het aantal inwoners van de gemeente 

De bevolking op 1 januari van het voorgaande jaar (bv. de bijdragen 2019 worden berekend op basis van de 

bevolking op 1 januari 2018) 

 

2. De basisbijdrage « Bevolking » 

De basisbijdrage die werd vastgesteld o.b.v. het aantal inwoners is de volgende: 

- 0 tot 10.000 inwoners: 10.000€ 

- 10.000 tot 20.000 inwoners: 20.000€ 

- 20.000 tot 30.000 inwoners: 30.000€ 

- 30.000 tot 40.000 inwoners: 40.000€ 

- 40.000 tot 50.000 inwoners: 50.000€ 

- 50.000 tot 75.000 inwoners: 60.000€ 

- 75.000 tot 100.000 inwoners: 75.000€  

- Meer dan 100.000 inwoners: 100.000€ 

 

3. De indexeringscoëfficiënt « Bevolking » 

Deze bestaat uit 5 elementen: 

- De evolutie van de algemene consumptieprijsindex (ACPI) basis 2004, zoals bepaald voor de maand april 

van het lopende jaar in vergelijking met deze van de maand juni 1988 

- Een groeicoëfficiënt van 1% per jaar sinds 1995.  

- De coëfficiënten 2000, 2003 en 2015: het gaat om een vermeerderingscoëfficiënt ingevoerd in die jaren  

> Deze coëfficiënten werden bevroren op resp. 20%, 125% en 50% in 2000, 2003 en 2015. 
 

 

4. Het aantal bedden per gemeente 

Het aantal bedden op 1 januari van het voorgaande jaar. (bv. bijdragen voor 2019 worden berekend op basis van 

het aantal bedden op 1 januari 2018) 

5. De basisbijdrage “Bed” 

De basisbijdrage “Bed” wordt als volgt berekend:  
- 6,12€ (250 BEF) van het 1e bed tot het 100e bed  

- 3,71€ (150 BEF) van het 101ste bed tot het 300ste bed  

- 2,47€ (100 BEF) van het 301ste bed tot het 500ste bed  

- 1,23€ (50 BEF) per bed vanaf het 501ste bed 
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6. De indexeringscoëfficiënt “Bevolking” 

Deze bestaat uit 5 elementen: 

- De evolutie van de algemene consumptieprijsindex (ACPI) basis 2004, zoals bepaald voor de maand april 

van het lopende jaar in vergelijking met deze van de maand juni 1992 

- Een groeicoëfficiënt van 1% sinds 1995 

- De coëfficiënten 2000 en 2015: het gaat om een vermeerderingscoëfficiënt ingevoerd in die jaren 

> Deze coëfficiënten werden bevroren op resp. 20% en 50% in 2000 en 2015. 

De variabelen in de berekening zijn dus de volgende: 

• De bevolking op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft 

• Het aantal bedden op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking 

heeft 

• De algemene consumptieprijsindex in april (Basis 2013) 

 

7. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage 

De bijdragen voor het komende jaar (huidig jaar +1) kunnen worden vastgelegd zodra de 2 variabelen voor die 

berekening bekend zijn. De bijdragen stoelen altijd op definitieve cijfers die door officiële instanties zijn 

gepubliceerd. 

De berekeningsmodule van het plan kan gebruikt worden om het bedrag te berekenen van de bijdragen van het jaar 

dat volgt. Het volstaat om de bevolkingscijfers op 1 januari van het lopende jaar in te voeren in de tabel “Bevolking” 

en de ACPI in de lijn « Algemene Consumptieprijsindex basis 2004  » 

8. Het plan 

De bevolking op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft 

Per definitie is de bevolking op 1 januari van de komende jaren niet gekend op het moment waarop het plan wordt 

uitgevoerd, het is dus nodig om een prognose te maken. 

Daarvoor moet(en): 

- de tabel "Bevolking" zoveel mogelijk ingevuld worden (het maximum is 1 januari van het lopende jaar) 

- de bevolkingsgroeiprognoses gevonden worden en moet men ze per gemeente en jaar na jaar invullen in 

de tabel op de pagina “Data In – Bevolkingsprognose ». 

> Voor het meerjarenplan zijn de gebruikte groeiprognoses die welke gepubliceerd zijn in 

de “Cahiers van het BISA” 

Het aantal bedden op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft 

Zoals voor de bevolking, is het aantal bedden op 1 januari van de komende jaren niet gekend op het moment waarop 

het plan wordt uitgevoerd, het is dus nodig om een prognose te maken. 

Daarvoor moet(en): 

- de tabel "Aantal bedden" zoveel mogelijk ingevuld worden (het laatste jaar is op 1 januari van het lopende 

jaar) 

- de bevolkingsgroeiprognoses gevonden worden en moet men ze per gemeente en jaar na jaar invullen in 

de tabel op de pagina “Data In – Bevolkingsprognose”. 
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Algemene consumptieprijsindex van de maand april (Basis 2013) 

Het ACPI is voor het verleden maand per maand gekend. Voor de toekomst zijn er 2 mogelijke methodes: 

- Actieve methode: gebruik van voorlopige gegevens (ofwel gepubliceerde gegevens, ofwel een schatting 

van de persoon die het plan opmaakt) 

- Voorzichtige methode: ACPI bevriezen op zijn laatste gekende waarde 


