Berekening van de bijdragen
De bijdragen van de Brusselse steden en gemeenten worden berekend op basis van 3 elementen:
 het bevolkingsaantal per gemeente
 de basisbijdrage per inwoner
 een indexeringscoëfficiënt

Het bevolkingsaantal van de gemeente
Het bevolkingsaantal op 1 januari van het voorgaande jaar (bv. de bijdragen voor 2018 worden berekend
op basis van het bevolkingsaantal op 1 januari 2017).

De basisbijdrage per inwoner
Er werd een basisbijdrage per inwoner bepaald, die afneemt naarmate het bevolkingsaantal toeneemt:
Bevolkingsschijf
1e tot 10.000e inwoner
10.001e tot 25.000e inwoner
25.001e tot 50.000e inwoner
50.001e tot 100.000e inwoner
Vanaf de 100.001e inwoner

Referentiebedrag
0,35 €
0,32 €
0,30 €
0,27 €
0,25 €

De indexeringscoëfficiënt
Deze bestaat uit 3 elementen:


de evolutie van de algemene index van de consumptieprijzen (basis 2004) zoals vastgelegd voor
de maand juni van het lopende jaar vergeleken met juni 1988



de coëfficiënt 1988: dit is een in 1988 ingevoerde bijzondere verhogingscoëfficiënt, die tussen
1988 en 2006 met 1 % per jaar steeg en tussen 2006 en 2014 tot 2 % verhoogde
o



Deze coëfficiënt werd in 2015 op beslissing van de algemene vergadering vastgelegd op
1,4295

de coëfficiënt 1998: dit is een in 1998 ingevoerde bijzondere verhogingscoëfficiënt, die tussen
1998 en 2003 met 0,97 % per jaar steeg en tussen 2003 en 2006 tot 0,32 % verlaagde.
o

Deze coëfficiënt werd in 2007 op beslissing van de algemene vergadering bevroren op
1,7461

De variabelen van de berekening zijn dus:


het bevolkingsaantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de bijdrage
betrekking heeft



de algemene index van de consumptieprijzen in juni (basis 2004)
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