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Brussel en ik, Brussel en u... Wonen en werken in Brussel


WONEN EN WERKEN
IN BRUSSEL

Brussel is uw gewest. U geniet er dagelijks van
een aangename omgeving met een uitgebreide
dienstverlening.
U verplaatsen, werken, uw woning renoveren, gebruik
maken van hoogwaardige openbare ruimten, of nog,
een bedrijf opstarten.... als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.
We doen er alles aan, om van uw gewest een ware
thuis en een duurzame economische groeipool te
maken.
Daarbij weten we ons gerugsteund door onze soli1 GEWESTELIJKE COÖRDINATIE,
de organisatie, die uit zes
6 BESTUREN :
besturen en een gewestelijke coördinerende dienst
Brussel Gewestelijke Coördinatie
bestaat.
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Brussel Financiën en Begroting
Brussel Fiscaliteit
Brussel Mobiliteit
Brussel Plaatselijke Besturen


WAT ZIJN ONZE OPDRACHTEN?
• D
 e economische groei en creatie van werkgelegenheid
bevorderen;
• D
 e openbare ruimte inrichten, mobiliteitsbeheer, voorzieningen
en onroerend erfgoed opwaarderen;
• S
 tedelijke planning en ontwikkeling, streven naar degelijke huisvesting voor iedereen, stadsvernieuwing en het architectonisch
erfgoed beschermen;
• Overheidsmiddelen beheren en gewestelijke belastingen innen;
• D
 e organisatie van de plaatselijke besturen ondersteunen en
financieren;
• H
 et Gewest vertegenwoordigen in de nationale, Europese en
internationale instellingen.
Het beleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel belangt elk
lid van onze gemeenschap aan: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen.
Tezamen maken we van Brussel de boeiende en diverse samenleving,
die ze is!

3
Brussel en ik, Brussel en u... Wonen en werken in Brussel


IK WOON
IN BRUSSEL

IK BEN EIGENAAR VAN EEN WONING
In Brussel is een woning hebben vaak synoniem met bouwen, renoveren, isoleren of een gevel verfraaien.
Brussel Stedelijke Ontwikkeling ziet erop toe dat uw plannen in lijn
zijn met het stedenbouwkundig beleid van uw gewest.
We leveren de stedenbouwkundige vergunningen af, die vereist zijn
voor de voltooiing van uw bouw- of verbouwingsplannen.
ER MEER OVER WETEN OF UW VERGUNNING ONLINE AANVRAGEN?
www.stedenbouw.irisnet.be

HEB IK RECHT OP EEN PREMIE?
Voor sommige bouw -, verbouwing-, isolatie– of gevelverfraaiingswerken hebben de inwoners van het Gewest recht op premies. Ook bepaalde renovatie- en bouwwerken die het milieu ten goede komen, kunnen
rekenen op financiële steun.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.logement.irisnet.be

IK HEB EEN BESCHEIDEN INKOMEN,
HEB IK RECHT OP EEN SOCIALE WONING?
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij staat in
voor de toewijzing van sociale woningen aan alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen in de 19 gemeentes van het Gewest.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.bghm.irisnet.be

WORDT MIJN WIJK OP EEN DUURZAME MANIER
BEHEERD?
In sommige Brusselse wijken voert men een vernieuwingsbeleid binnen vijf belangrijke interventiedomeinen:
• Huisvesting
• Buurtvoorzieningen en infrastructuren
• Openbare ruimten
• Sociaaleconomische acties
• Productieve, economische en commerciële
ruimten
Daarvoor ontvangen de wijken financiële steun
van het Gewest.
WILT U WETEN OF UW WIJK
GESELECTEERD IS, RAADPLEEG :
www.wijken.irisnet.be
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BRUSSEL, EEN RIJK VERLEDEN
In Brussel wonen, staat ook voor leven in een omgeving die rijk is aan
prestigieuze, geklasseerde en vakkundig gerestaureerde monumenten
en sites. Het zijn getuigen van het rijk stedelijk verleden van Brussel,
waarvan sommige ter gelegenheid van de Open Monumentendagen hun deuren openen.
U kunt ze ook ontdekken tijdens tentoonstellingen, in onze publicaties of in de expositieruimte van Brussels Info Place, in de
Sint-Gorikshallen en op de archeologische
site en het museum van de Coudenberg.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.monument.irisnet.be
www.biponline.be
www.sintgorikshallen.be
www.coudenberg.com

WIST U DAT ?
Huisvesting in 2013 stond voor :
• € 10.751.962 voor 1.739 renovatiepremies
• €
 8.992.211 voor 1909 interventies ten gunste van onbemiddelde huurders
• € 12.232.257 voor partnerorganisaties die
zich inzetten voor huisvesting
• 172 huizen die weer op de woningmarkt werden gebracht, dankzij de inspanningen van
de Cel “Leegstaande Woningen”
• 1
 586 Brusselse woningen die sinds 1994
in het kader van de wijkcontracten en
Duurzame Wijkcontracten gebouwd of
gerenoveerd werden.


IK WERK OF ONDERNEEM
IN BRUSSEL

Als Europese hoofdstad is Brussel een belangrijke economische activiteiten- en groeipool.
Bent u aankomend bedrijfsleider of wilt u uw onderneming uitbouwen?
Heeft u een werkvergunning nodig? Wilt u een agentschap of vereniging laten erkennen? Heeft u producten met exportpotentieel?
Brussel Economie en Werkgelegenheid verleent advies aan Brusselse bedrijven en werknemers. Verder ziet het toe op de bescherming van
consumenten, werknemers en de arbeidsmarkt.
Tot onze opdrachten behoort het toekennen van steunmaatregelen
aan Brusselse zelfstandigen en bedrijven die investeren, de hulp van
consultants inroepen, exporteren, opleidingen volgen, stagiaires
aanwerven of investeringen doen om ons leefmilieu te verbeteren.
Tevens ondersteunen we initiatieven die werkgelegenheid scheppen, onder andere via de verwerking van aanvragen en de afgifte
van werkvergunningen aan buitenlandse werknemers. We registreren en subsidiëren ondernemingen en verenigingen, die erkend zijn in het kader van de sociale economie en streven naar
het re-integreren van Brusselaars op de arbeidsmarkt. Brussel
Economie en Werkgelegenheid erkent uitzendbureaus en bureaus voor werving, selectie en outplacement, en biedt op die
manier de nodige garanties aan de betrokken werknemers.
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WIST U DAT ?
• E
 lk jaar meer dan 16.000 werkvergunningen
aangevraagd worden bij Brussel Economie en
Werkgelegenheid.
• M
 eer dan 78 scholen en 7.000 leerlingen met steun
van Brussel Economie en Werkgelegenheid deelnemen aan het « Fruit en groenten op school » programma van de Europese Unie.
• D
 e laboranten van Brucefo jaarlijks meer dan 4.000
stalen van voedingsmiddelen analyseren.
• Brussel Invest & Export ongeveer 4.000 exporteurs
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt.
• E
 r een vergunning werd afgeleverd aan zo’n
260 reisagentschappen in Brussel.

Brussel Invest & Export zet ons Gewest wereldwijd in de kijker bij
mogelijke buitenlandse investeerders en moedigt de buitenlandse
handel aan. Het begeleidt Brusselse bedrijven bij hun internationaliseringsproces en uitbouw op nieuwe exportmarkten.
Tenslotte is Brussel Economie en Werkgelegenheid het aanspreekpunt voor ondernemingen, voor onder meer de volgende gevallen:
• v
 oedingsmiddelenanalyses en adviesverlening aan bedrijven in
de voedingssector,
• controle van de verkoopsketen van bioproducten,
• afleveren van vergunningen aan reisagentschappen,
• toekenning van het diversiteitslabel aan werkgevers die met
succes een diversiteitsplan hebben geïmplementeerd.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.bruxelles-economie-emploi.be
www.invest-export.irisnet.be
www.investinbrussels.com
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IK VERPLAATS ME
BINNEN BRUSSEL

Of u zich nu verplaatst om naar het werk te gaan, een uitstap te maken,
boodschappen te doen, of van het bruisende stadsleven te genieten...
Brussel Mobiliteit doet er alles aan om uw verplaatsingen te vergemakkelijken. Het staat in voor de aanleg, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare weg en de openbare ruimte, en ziet toe op de
veiligheid van de gebruikers daarvan.
We staan onder meer in voor de ontwikkeling van infrastructuren voor
het openbaar vervoer, houden toezicht over 1300 Brusselse taxi’s,
strooien zout in de winter, coördineren de verkeerslichten, asfalteren,
leggen fietspaden aan, voeren omvangrijke projecten inzake weginrichtingen uit, beheren het verkeer, coördineren bouwplaatsen of onderhouden laanbomen, openbare verlichting en kunstwerken...
De opdrachten van Brussel Mobiliteit kaderen in nieuwe strategieën,
die de actieve mobiliteit van voetgangers, fietsers en gebruikers van
het openbaar vervoer aanmoedigen. Tevens streven we ernaar de verplaatsingen van personen met een beperkte mobiliteit te vereenvoudigen, door het verbeteren van de toegankelijkheid van stations en een
aangepaste inrichting van pleinen en wegen
.
WILT U MEER WETEN OVER VERVOER IN BRUSSEL,
LOPENDE WERKZAAMHEDEN EN DE VERKEERSSITUATIE?
www.mobielbrussel.irisnet.be

WIST U DAT ?
• D
 e Groene wandeling is een prachtig wandeltraject van
meer dan 63 km waarlangs fietsers en voetgangers het
Gewest kunnen ontdekken.
• U kunt door Brussel fietsen langs 250 km aangelegde
fietspaden.
• Pendelaars die dagelijks in Brussel komen werken, kunnen met hun wagen terecht in de 8 transitparkings aan
de rand van het Gewest.
• 27.000 laanbomen en 800.000 m2 grasperken grenzen
aan de Brusselse wegen. De Cel Aanplantingen besteedt
aandacht aan een gevarieerde plantkeuze om de biodiversiteit te bevorderen.
• Het Mobiliteitscentrum maakt gebruik van 400 beeldcamera’s en 150 km glasvezel om het verkeer in de 11,8
km tunnels en op de grootste verkeersassen van
de hoofdstad te beheren.
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IK STEM IN MIJN
GEMEENTE

Brussel Plaatselijke Besturen organiseert, adviseert, controleert en
financiert de plaatselijke besturen (gemeentes, OCMW’s, …). Tevens
is het betrokken bij de uitvoering van het gewestelijk beleid in de
gemeenten.
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen in de 19 gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de dag van de stemming kiest
u de kandidaten die u op gewestelijk niveau zullen vertegenwoordigen
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.plaatselijkebesturen.irisnet.be

WIST U DAT ?
• De gemeenteraadsverkiezingen vinden
elke 6 jaar plaats.
• T
 ijdens de gemeenteraadsverkiezingen
worden de leden van de Gemeenteraad
democratisch verkozen. Het Collega
van burgemeester en schepenen wordt
benoemd onder de leden van de Raad.
• I n het Brussels Gewest worden zo’n
850.000 Belgische en buitenlandse
kiezers opgeroepen om tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen te
komen stemmen.


IN BRUSSEL
WORDEN MIJN
FINANCIËN
GOED BEHEERD

Als u in Brussel woont of onderneemt, dan wordt u verzocht er belastingen te betalen. Wie is verantwoordelijk voor het innen van die belastingen, en waarvoor dienen ze?
Met de oprichting van Brussel Fiscaliteit in 2012 beschikt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu over een eigen beheersinstrument voor de belastingsinkomsten. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft aanzienlijke investeringen gedaan
om van Brussel Fiscaliteit een voorbeeldig bestuur te maken, dat op efficiënte wijze en gericht op een hoogwaardige
dienstverlening voor allen functioneert.
Tot de opdrachten van Brussel Fiscaliteit behoren enerzijds
de daadwerkelijke uitvoering van het belastingsbeleid. Bijgevolg staan we in voor een goed beheer van de belastingen en de zorgvuldige en verantwoorde inning daarvan.
Anderzijds fungeert Brussel Fiscaliteit als expertise- en documentatiecentrum, en heeft het een rol
te vervullen als adviesverlener aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. Met een organisatorische structuur die uit een front office en een
back office bestaat, en een nieuwe IT-toepassing
waarmee de gegevens nog beter beheerd kunnen
worden, maakt onze belastingsdienst een dynamische evolutie door. De front office helpt klanten
op een effectieve en efficiënte manier verder met kwesties inzake de gewestelijke belastingen.
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De back office is verantwoordelijk voor de massale verwerking en verificatie van de gegevens, die de berekening van de belastingen mogelijk
maken. Door gebruik te maken van uiteenlopende interactieve media,
zoals loketten en eGov, is de dienstverlening alomvattend, voor iedereen toegankelijk en precies.
Brussel Financiën en Begroting is een belangrijke partner van de Regeringsdiensten in de organisatie en uitvoering van hun begroting -,
boekhoudkundige en financiële verrichtingen, en zorgt voor een optimaal, evenwichtig en transparant beheer van de Brusselse publieke
middelen.

• De Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole verleent advies aan de beslissers bij het opstellen van de begroting van
het Brussels Gewest. De begroting is een document dat jaarlijks in
een stemming van het Brussels Parlement wordt goedgekeurd. Het
bevat de becijferde voorspellingen van ontvangsten en te maken
uitgaven, en rechtvaardigt ze. De dienst trekt via budgettaire – en
bestuurlijke controle de navolging van de begroting (uitgaven en inkomsten) na.
• De Directie Schuldbeheer waarborgt de financieringsbehoeften van
het Gewest tegen de beste voorwaarden, en verstrekt de regionale
instellingen advies over de financiering van hun projecten. Tevens
coördineert ze de pararegionale thesaurieën.
• De pijler Boekhouding en Financieel Beheer beheert en geeft de
opdracht voor betalingen aan leveranciers, dienstverleners en subsidieontvangers. De Directie Thesaurie staat er door middel van een
dynamisch financieringsbeheer voor in, dat de beschikbare middelen
te allen tijde toereikend zijn. De regionale rekening geeft een overzicht weer van het erfgoed, maar ook van de schulden en resultaten
van het Gewest.
We hanteren een effectief monitoringsysteem waarmee het
beheer van publieke
middelen voortdurend
op punt wordt gesteld.

WIST U DAT ?
• V
 oor het jaar 2014 bedragen de
begrotingsmiddelen van het Gewest bijna 4 miljard euro. Die zullen
worden geïnvesteerd in belangrijke missies van het Gewest, zoals
werkgelegenheid, huisvesting,
economie, mobiliteit …
• Het uiterst efficiënte financieringbeheer van het Gewest wordt
bijzonder op prijs gesteld door
de ratingbureaus.
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BRUSSEL IN HET
BUITENLAND...

Internationaal Brussel is belast met de buitenlandse betrekkingen
van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en voert een dynamisch
beleid om het Gewest binnen de Europese Unie en in
de rest van de wereld te vertegenwoordigen en te
promoten.
We coördineren het buitenlandse beleid van het
Gewest door samenwerkingsovereenkomsten
te sluiten, betrekkingen te onderhouden met
internationale organisaties en netwerken, de
ratificatie van gemengde verdragen (in verband met gewestelijke bevoegdheden) voor
te bereiden, toe te zien op de uitvoering en
toepassing van de Europese strategie en
wetgeving, aanvragen met betrekking tot het
vervoer van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik te behandelen, het protocol en
de public relations te verzorgen, ... !
Brussels International legt het accent op alles,
waar u als Brusselaar trots op mag zijn
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.brusselsinternational.be


... E
 N WAT REGIONALE
ONTWIKKELING BETREFT

De Cel Coördinatie en Beheer EFRO is de beheersautoriteit van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Brussel. Ze selecteert
en financiert projecten en instrumenten die bijdragen aan de economische en sociale cohesie in de Europese Unie: ze verleent steun aan
ondernemingen, aan het scheppen van duurzame werkgelegenheid,
aan het ontwikkelen van infrastructuur voor onderzoek en innovatie,
telecommunicatie, milieu, energie en vervoer; ze ondersteunt de regionale en lokale ontwikkeling…
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.efro.irisnet.be

WIST U DAT ?
Enkele cijfers geven de realisaties weer, die de afgelopen jaren
mogelijk werden gemaakt door het EFRO Fonds :
• 20.000 m2 bedrijfsruimte
• 120.000 m2 gesaneerde gronden
 et openen van een stadsboerderij en een overdekte markt
• h
aan het Slachthuis van Anderlecht
• 9 opleidingscentra
• 7 kinderopvangcentra met 300 plaatsen (gepland)
• Opening van Mode and Design Brussels (MAD)
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BRUSSEL
IN CIJFERS

Bent u op zoek naar cijfermateriaal en analyses over
diverse onderwerpen, zoals economische activiteit,
arbeidsmarkt, bevolking, mobiliteit, vastgoed, gezondheid, onderwijs enz.?
Dan is het Brussels Instituut voor Statistiek en
Analyse (BISA) een waardevolle informatiebron.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.bisa.irisnet.be

Daarnaast stelt de Wijkmonitoring een selectie
indicatoren voor de 145 Brusselse wijken ter
beschikking.
WILT U ER MEER OVER WETEN?
www.wijkmonitoring.irisnet.be


HELP ONS ONZE DIENSTEN
NOG TE VERBETEREN

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel stelt alles in
het werk om zijn dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven optimaal te laten verlopen.
We vernemen het echter graag, als u opmerkingen hebt
over :
• onze dienstverlening
• een recent voorval (maximum 6 maanden oud)
• een klacht die op heden nog niet behandeld werd

Klachtendienst
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 37 54
F +32 (0)2 800 38 28
E klachten@gob.irisnet.be
Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden, opdat we uw vraag
kunnen beantwoorden!
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DEEL UITMAKEN
VAN ONS TEAM?

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is op zoek naar nieuw talent
om onze teams te komen versterken en de continuïteit van onze dienstverlening aan de bevolking te garanderen.

WAT ZIJN ONZE WAARDEN?
Inzet voor het algemeen belang, duurzaam bestuur, neutraliteit, effectiviteit en efficiëntie, degelijk werk, respect en openheid. Dat zijn de
gemeenschappelijke waarden die we zowel ten aanzien van de bevolking, als van onze collega’s en ons werk hanteren.
U kunt rekenen op:
• Een aantrekkelijk salaris
• E
 en degelijk opleidingenpakket waarmee u zich optimaal kan
ontplooien
• Een MIVB-abonnement
• E
 en flexibele en aangepaste uurregeling voor een betere balans
tussen werk en privéleven
• De mogelijkheid om te telewerken
WILT U MEE DE UITDAGING AANGAAN?
www.brujobs.be


IK HEB NOG VRAGEN...
WAAR KAN IK TERECHT?

GEWESTELIJKE
OVERHEIDSDIENST BRUSSEL
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T + 32 (0)2 204 21 11
E info@gob.irisnet.be
www.gob.irisnet.be

BESTUREN :
BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04

BRUSSEL STEDELIJKE ONTWIKKELING
CCN (Noordstation)
Vooruitgangstraat 80 Bus 1, 1035 Brussel
T + 32 (0)2 204 17 68
+32 (0)2 204 17 69
F +32 (0)2 204 15 58
E broh.communicatie@gob.irisnet.be
www.stedenbouw.irisnet.be
www.huisvesting.irisnet.be
www.wijken.irisnet.be
www.monument.irisnet.be
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BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 32 06
E apl@gob.irisnet.be
www.plaatselijkebesturen.irisnet.be

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04
E info.eco@mbhg.irisnet.be
www.brussel-economie-werk.irisnet.be
www.invest-export.irisnet.be
www.investinbrussels.com

BRUSSEL MOBILITEIT
CCN (Noordstation)
Vooruitgangstraat 80 Bus 1, 1035 Brussel
numéro vert +32 (0)800 94 001
E brusselmobiliteit@gob.irisnet.be
www.brusselmobiliteit.irisnet.be

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING
CCN (Noordstation)
Vooruitgangstraat 80 Bus 1, 1035 Brussel
F +32 (0)2 204 15 42
www.gob.irisnet.be/financien-begroting

BRUSSEL FISCALITEIT
CCN (Noordstation)
Vooruitgangstraat 80 Bus 1, 1035 Brussel
F +32 (0)2 204 15 17
E bfb.fisc@gob.irisnet.be
www.gob.irisnet.be/fiscaliteit
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