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DE MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT 
BEÏNVLOEDT DE LOKALE BEGROTING 

Bij het opstellen van een begroting spelen in grote mate econo-
mische factoren. Dat geldt voor elke overheid, zowel voor de 
federale als de regionale, maar nog meer voor lokale besturen.

Sinds de start van de eurozone voeren deelnemende landen, 
waaronder België, geen monetair beleid meer. De uitstippeling 
ervan gebeurt bij de Europese Centrale Bank. Dit is eveneens het 
geval voor het wisselkoersbeleid, waar de euro onderhevig is aan 
de financiële markten. Regeringen beschikken nog wel over de 
fiscale politiek om hun nationaal beleid te sturen, maar de marge 
voor het begrotingsbeleid werd sterk ingeperkt. Zeker nadat 
Europa in 2011 maatregelen trof om het economische beleid in 
de eurozone te versterken.

Tegen die achtergrond is het duidelijk dat gemeenten rechtstreeks 
en onrechtstreeks beïnvloed worden door het federale en regio-
nale begrotingsbeleid, dat op zijn beurt onder invloed staat van 
de economische context en van de evolutie van de rentevoeten. 
Zowel de belastinginkomsten (personenbelasting en onroerende 
inkomsten) en de overdrachten (voornamelijk van Gemeenschap-
pen en Gewesten) als de uitgaven (lonen, rentelasten, sociale 
bijstand, investeringen) ondervinden hiervan de impact.

De voornaamste factoren van het macro-economisch klimaat
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Heel concreet beïnvloeden diverse macro-economische fenome-
nen het beleid van lokale besturen.

DE INFLATIE

Terwijl de media vooral focussen op wat de inflatie voor de koop-
kracht van gezinnen betekent, heeft deze ook invloed op de uit-
gaven en inkomsten van gemeenten.

Aan de uitgavenzijde volgt een indexering van de lonen van lokale 
ambtenaren van zodra de spilindex overschreden wordt. Twee 
maand na het overschrijden van de spilindex (berekend op basis 
van de gezondheidsindex) stijgen de wedden dan met 2%, terwijl 
heel wat werkingsuitgaven (zoals uitgaven voor energie) recht-
streeks de gevolgen ondervinden van die aangepaste marktprij-
zen.

Aan de ontvangstenzijde houden de dotaties, waaronder hoofd-
zakelijk het Gemeentefonds, en bepaalde toelagen rekening met 
de inflatie (zij het met 1 jaar vertraging). In Vlaanderen kreeg het 
Gemeentefonds in 2013-2019 echter een vast jaarlijks stijgings-
percentage van 3,5%, hoger dan de inflatie.

De inflatie heeft ook zijn weerslag op de evolutie van de belas-
tingontvangsten. De groei van de personenbelasting (PB) hangt 
sterk af van de loonindexering, alleen is dat voor gemeenten pas 
voelbaar met een doorsnee vertraging van 2 jaar. Dit is te wijten 
aan het systeem van inkohiering en aan het inningstempo. In de 
onroerende voorheffing volgt het inflatie-effect 1 jaar later. 
Lokale besturen merken die impact dan in de ontvangsten van de 
opcentiemen die ze op de onroerende voorheffing heffen.

Globaal ondervinden de uitgaven vlugger de impact van infla-
tie-opstoten (in jaar N) dan de ontvangsten (in jaar N+1 en zelfs 
N+2). Dit verschil zorgt voor een tijdelijke begrotingsdruk.
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De evolutie van de inflatie in België is sterk onderhevig aan de 
oplopende grondstof- en energieprijzen. Dat komt vooral door de 
automatische indexering. Zo voelen alle activiteitssectoren snel-
ler de gevolgen van prijsschommelingen. Voor openbare besturen 
geldt de gezondheidsindex als de relevantste index, die officieel 
als referentie dient voor het berekenen van de loonindexering, 
sociale uitkeringen en huurprijzen. De prijsevolutie voor tabak, 
alcohol, benzine en diesel is niet in deze index opgenomen.

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert op regelmatige basis 
de inflatievooruitzichten op basis van de waarnemingen van de 
FOD Economie. Maandelijks1 actualiseert het FPB de ramingen 
voor de inflatie en de gezondheidsindex en schat het ook in wan-
neer de spilindex op basis van de afgevlakte gezondheidsindex 
zal overschreden worden.

ECONOMISCHE GROEI

Begrotingen van lokale besturen zijn eveneens gevoelig voor de 
conjunctuur en de economische dynamiek, zowel op internationaal 
als op nationaal vlak, met soms heel grote gevolgen voor het lokale 
niveau.

In tegenstelling tot de inflatie laat de impact van de economische 
groei zich veel trager voelen en is er minder rechtstreeks verband 
met de meeste begrotingsrubrieken van lokale besturen. Weinig 
ontvangsten van lokale besturen zijn immers rechtstreeks gekop-
peld aan de evolutie van het bbp (in tegenstelling tot de financie-
ringswet voor gefedereerde entiteiten en in tegenstelling tot 
bepaalde fiscale systemen die op lokale besturen in Duitsland of 
Frankrijk van toepassing zijn).

De impact van de economische groei is over het algemeen sneller 
en intenser te voelen bij de ontvangsten (vooral de belastingont-
vangsten) dan bij de uitgaven.

1  Economische vooruitzichten 2018-2023, Federaal Planbureau 
2  De vooruitzichten voor de inflatie (en de gezondheidsindex) worden de 1e dinsdag van elke maand (behalve in augustus) geactualiseerd op basis van de recentste informatie (die beschikbaar is tot 

de maand die voorafgaat aan de publicatie).

Inflatie: recente evolutie en prognose voor de volgende bestuursperiode

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, bedroeg 2,1 % in 2017 en 2018, maar 
zou in 2019 en 2020 afkoelen tot respectievelijk 1,6 % en 1,4 %, geholpen door een aanzienlijk lagere prijs voor een vat Bren-
tolie. Voor de periode vanaf 2021 wordt verondersteld dat de Brentprijs opnieuw in stijgende lijn evolueert. Tegelijk zou de 
onderliggende inflatie geleidelijk aantrekken als gevolg van de versnelling van de groei van de loonkosten, waardoor de totale 
inflatie in de periode 2021-2024 herneemt tot gemiddeld 1,8 %.

De groeivoet van de  ‘gezondheidsindex’ - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale 
uitkeringen en huurprijzen - zou in 2019 gemiddeld 1,7% en in 2020 1,5% bedragen, tegenover 1,77% in 2018 en 1,85% in 2017.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Consumptieprijsindex
Gezondheidsindex

 2,1 1,6 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9
 1,8 1,7 1,5 n.b. n.b. n.b. n.b.

Evolutie van de inflatie en de gezondheidsindex 

Bron: Federaal Planbureau Index van de consumptieprijzen / Gezondheidsindex
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Aan de ontvangstenzijde beïnvloedt de economische conjunctuur 
vooral de opbrengst van gemeentebelastingen.

De belastbare basis van de aanvullende belasting op de PB hangt 
duidelijk rechtstreeks samen met de economische groei. Bij een 
economische crisis vormen het toenemend aantal werklozen en 
de loonmatiging een rem op de stijging van de inkomstenbelasting. 
Bij hoogconjunctuur daarentegen zorgen stijgende inkomsten bij 
de gezinnen doorgaans voor een meer dan proportionele toename 
van de belastingopbrengsten (grotere elasticiteit per eenheid, 
onder meer als gevolg van de progressiviteit van de belastingen).

Rekening houdend de inkohiering van de aanvullende belasting 
op de PB en de doorstorting ervan aan de gemeenten, volgt het 
effect van economische conjunctuur op de ontvangsten van de 
gemeenten met bijna 2 jaar vertraging.

De evolutie van de grondbelasting (aanvullende belasting op de 
onroerende voorheffing) vertoont doorgaans een minder uit-
gesproken verband met de economische groei, maar toch kunnen 
er lokaal heel grote verschillen voorkomen. Bij hoogconjunctuur 
neemt het ritme van bouwactiviteit en van bebouwde ruimte 
(zowel voor nieuwe gezinswoningen als voor nieuwe bedrijfsge-
bouwen) toe, wat voor een toenemende belastbare basis 
(kadastraal inkomen) zorgt. Omdat de realisatie van vastgoedpro-
jecten tijd vergt, kent de evolutie van de grondbelasting t.o.v. de 
economische conjunctuur toch een grote vertraging, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse zin.

Een achteruitgang van het economische klimaat kan lokaal gezien 
tot sterk verlaagde belastinginkomsten voor gemeenten leiden, 
die rechtstreeks te maken kunnen krijgen met bedrijfssluitingen 
of met het vertrek van bedrijven (bv. autoassemblage, staalnij-
verheid).

Ook lokale belastingen zijn conjunctuurgevoelig, al verschilt dit 
heel sterk naargelang het type belasting. Voor belastingen op 
bedrijven is de impact beslist meer uitgesproken dan voor die op 
gezinnen, die relatief stabiel zijn (met hoofdzakelijk lokale belas-
tingen voor huisvuil en het gebruik van het openbaar domein).

Voor alle aangehaalde belastingen veronderstellen we eveneens 
dat de effectieve inning lager ligt dan normaal bij economische 
recessie, als gevolg van het groter aantal onbetaalde inkohierin-
gen (bij insolvabiliteit, faillissement enz.).

Aan de uitgavenzijde zijn de gevolgen van een economische crisis 
doorgaans goed te merken bij de kosten voor de sociale dienst, 
zowel via de hulp aan kwetsbare bevolkingscategorieën als voor 
de administratieve kosten van het personeel, die het hoofd bieden 
aan de toenemende vraag naar hulp.

Groei: recente evolutie en prognose voor de volgende bestuursperiode 

In 2019 zou de groei van het Belgisch bbp dalen naar 1,3% van 1,4% in 2018. Het Federaal Planbureau voorspelt een groei van 
1,4% voor 2019 en 2020. Er wordt een zwakkere uitvoergroei verwacht maar de particuliere consumptie en de bedrijfsinves-
teringen zouden aan kracht winnen. Na 2021 zou de economische groei in België geleidelijk vertragen, namelijk van 1,4% in 2021 
tot 1,1% in 2024. 

Evolutie van het bbp (in %) – Vooruitzichten Federaal Planbureau
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RENTEVOETEN

Het financieel beheer van lokale overheden hangt eveneens samen 
met de beweging op de financiële markten, meer bepaald met het 
rentepeil voor de korte en lange termijn. Omdat werkings- en 
investeringsuitgaven belangrijk zijn en besturen hiervoor finan-
cieringen afsluiten, bepaalt de evolutie van de langetermijnrente 
mee de financiën van lokale besturen. De kortetermijnrente 
speelt hier in mindere mate, namelijk voor het thesauriebeheer, 
zowel via kortetermijnkredieten als via de vergoeding op beleg-
gingen.

Een stijgende of dalende rente-evolutie laat zich slechts gelei-
delijk en met een zekere vertraging voelen. De impact komt enkel 
tot uiting bij een renteherziening van leningen (jaarlijks, om de 3 
of 5 jaar) of bij nieuwe leningen tegen nieuwe marktvoorwaarden.

De voorbije 15 jaar is de langetermijnrente structureel tot een 
historisch dieptepunt gedaald. Volgens statistieken van de nati-
onale rekeningen komen de rentelasten van lokale besturen (op 
basis van de ESR-perimeter) voor 2017 uit op 336 miljoen EUR. 
In absolute cijfers zijn ze in vergelijking met 2003 met bijna 50% 
gedaald. Toen bedroegen de rentelasten meer dan 630 miljoen 
EUR. In verhouding tot de totale uitgaven van lokale besturen 
vertegenwoordigen ze nog slechts 1,1%, tegenover een percen-
tage van 3,2% in 2003. In dezelfde periode bedraagt de gemiddelde 
impliciete rentevoet (de rentelast in verhouding tot de uitstaande 
schuld) vandaag 1,4%, tegenover een percentage van 3,7% 15 
jaar geleden.

Rentevoeten: voorspelde evolutie voor de volgende bestuursperiode 

Momenteel zit de herfinancieringsrente van de ECB 
op het allerlaagste niveau (0%). Een verhoging lijkt op 
korte termijn weinig waarschijnlijk, door de lagere 
groei- en inflatieverwachtingen in de eurozone.

Door de verzwakking van de economische groei en 
de lage inflatie wordt slechts een beperkte stijging 
van de langetermijnrentes verwacht in 2019. De finan-
ciële markten prijzen geen renteverhoging in door de 
ECB  op een horizon van 12 tot 18 maanden.  Pas 
vanaf 2021 wordt een geleidelijke normalisering van 
het monetair beleid verwacht maar door de zwakkere 
trendgroei op langere termijn, zullen de langetermijn-
rentetarieven niet meer terugkeren naar het niveau 
dat voorheen als normaal werd beschouwd. Voor de 
nominale tienjaarsrente wordt verondersteld dat die 
de nominale bbp-groei benadert op middellange ter-
mijn.

1  NBB, Economische prognose voor België - December 2018.

Langetermijnrente in de eurozone en de Verenigde Staten -  
Rente op 10-jarige staatsobligaties (in %)

Bron: NBB – Eurosysteem
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In de voorbije bestuursperiode speelde de structurele daling van 
de rentelasten in het voordeel van lokale besturen. Het gaf 
hen extra begrotingsruimte, waardoor ze gemakkelijker de toe-
name van andere uitgaven konden opvangen (personeelskosten, 
toelagen aan het OCMW en de politiezone…). Omdat de rentevoe-
ten de voorbije jaren een dieptepunt kenden, dreigen lokale bestu-
ren eerder te maken te krijgen met toenemende rentelasten.

Evolutie van de rentelasten van de lokale besturen (2003-2017)

Bron: INR-NBB
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OVERHEIDSFINANCIËN EN 
BEGROTINGSDOELSTELLINGEN

Lokale besturen leven niet op een budgettair eiland. Er gelden 
Europese begrotingsnormen voor alle openbare besturen, meer 
bepaald voor de federale overheid, sociale verzekeringsinstellin-
gen, gefedereerde entiteiten en natuurlijk ook voor lokale bestu-
ren. Voor Europa zijn enkel de geconsolideerde resultaten van de 
overheidsfinanciën van belang. Het komt de lidstaten toe om in 
het kader van interne stabiliteitspacten zelf te bepalen hoe de 
budgettaire inspanningen tussen diverse entiteiten van de over-
heidssector moeten worden verdeeld (subsidiariteitsprincipe). De 
coördinatie tussen de deelsectoren van de overheid krijgt in het 
Belgische recht concreet haar beslag in de samenwerkingsover-
eenkomst van 13 december 20133.

In het stabiliteits- en groeipact vormt het structurele saldo van 
de overheid voortaan het referentieconcept als begrotingsdoel-
stelling. Concreet betekent dit dat elke lidstaat zichzelf een begro-
tingsdoelstelling op middellange termijn oplegt (medium-term 
objective, MTO) uitgedrukt in structurele termen, d.i. het nomi-
nale financieringssaldo gecorrigeerd met conjuncturele schom-
melingen (‘output gap’) en eenmalige (‘one shot’) maatregelen.

De MTO-doelstelling van België ligt momenteel op 0,0% van het 
bbp. Met het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 verbindt de rege-
ring zich ertoe een convergentietraject te volgen om die doel-
stelling vanaf 2020 te halen.

Spreiding van de financieringsbehoefte (2014-2017) en het 
begrotingstraject (2018-2021) tussen Entiteit I en II - (minimaal 
saldo in % van het bbp)
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Bron: INR (2014-2017) - Stabiliteitsprogramma van België (2018-2021) – april 2018

Entiteit 2
Entiteit 1

Om een evenwicht te bereiken houdt het goedgekeurde traject 
in structurele termen een verbetering in van het saldo met 0,2% 
van het bbp in 2019 en van 0,6% in 2020. Dat traject is het resul-
taat van de dynamiek van Entiteit I (federale staat en sociale 
zekerheid) en Entiteit II (gefedereerde entiteiten en lokale bestu-
ren).

3  Samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de inwerkingtreding van artikel 3, 1e paragraaf van het 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 
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Stabiliteitspact: gevolgen voor de lokale besturen 

Vrij recent en onder impuls van Europa werden de Belgische lokale besturen formeel opgenomen in de strategie voor het sane-
ren van de Belgische overheidsfinanciën. Tot de eurocrisis bestond een pragmatische benadering er enkel in om het begrotings-
saldo van lokale besturen te beschouwen als louter één van de bijsturingsvariabelen in het geheel van de resultaten van alle 
bestuursniveaus van het land4. De samenwerkingsovereenkomst van 13 december 2013 nam de lokale besturen evenwel formeel 
op in de procedure voor de coördinatie en het programma van de begroting.

Het Stabiliteitspact 2018-2021 voorziet voor de lokale besturen in de handhaving van een structureel evenwicht (MTO) gedu-
rende de volledige periode van het traject.

In de praktijk gaat het om een macrobudgettair streefdoel dat volgens de ESR-normen wordt uitgedrukt. Want individueel moet 
elk lokaal bestuur de begrotingsvereisten volgen die haar toezichthoudende overheid oplegt (en die omschreven staan in het 
boekhoudkundig kader van lokale besturen).

In praktijk moeten de Gewesten als toezichthoudende overheid ervoor zorgen dat lokale besturen op hun grondgebied de 
begrotingsdoelstellingen naleven. De samenwerkingsovereenkomst voorziet immers dat «elke contracterende partij zich ertoe 
verbindt om tijdens de uitoefening van haar bevoegdheden en/of van haar toezichtstaak alle nodige maatregelen zal nemen, 
opdat de lokale besturen zich houden aan de begrotingsdiscipline en zo hun begrotingsdoelstellingen kunnen halen».

Om zich te kunnen houden aan de bestaande macrobudgettaire doelstellingen volgens de ESR-normen, heeft de regionale 
toezichthoudende overheid de evenwichtsregels van de lokale besturen verstrengd. Zo moeten alle gemeenten in Wallonië, het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap een evenwicht bereiken voor het eigen dienstjaar (NGB). 
In Vlaanderen moeten de lokale besturen zich houden aan nieuwe evenwichtsregels, die opgelegd zijn binnen de sterk hervormde 
rapporteringscyclus van de lokale besturen (BBC). Die legt een evenwicht op voor zowel het jaar zelf (beschikbaar budgettair 
resultaat) als voor een periode van meerdere jaren (een niet-negatieve autofinancieringsmarge (AFM)). BBC maakt naar het 
voorbeeld van de ESR-normen geen onderscheid meer tussen het klassieke financieringssaldo voor de exploitatie (gewone 
dienst volgens NGB) en dat van de investeringen (buitengewone dienst volgens NGB).

Parallel met het aanscherpen van de evenwichtsregels hebben de toezichthoudende overheden ook nieuwe bepalingen goed-
gekeurd om zowel de evolutie van de investeringen (die het ESR-saldo van de lokale besturen bepalen) als de schuldgraad 
onder controle te krijgen. Concreet gaat het bij die nieuwe beperkingen in Wallonië onder meer over een maximumbedrag voor 
het aangaan van nieuwe leningen (in EUR per inwoner). In Brussel mag het bedrag aan lasten voor nieuwe leningen maximaal 
gelijk zijn aan het volume van de kapitaalaflossingen tijdens het jaar. 

Om ten slotte te voldoen aan de nieuwe ‘vereisten voor het budgettaire kader van de lidstaten’ van de richtlijn van 8 novem-
ber 20115, leggen lokale besturen op regelmatige tijdstippen een financiële rapportering voor (zoals driemaandelijkse stuur-
tabellen), informatie over ‘voorwaardelijke verplichtingen’ zoals de toegekende waarborgen, een lijst van de publiek-private 
samenwerkingen (PPS), en meerjarenprojecties (doorgaans voor 5 jaar). 

4  Husson JF, “Le modèle belge de concertation budgétaire et les pouvoirs locaux”, Reflets et perspectives de la vie économique, 2008, N°4, pp. 33-48
5  Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van de Europese Unie
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Tot slot is de overheidsschuld gedaald van 107,6% van het bbp 
in 2014 tot 103,4% van het bbp in 2017. In 2018 komt ze wellicht 
uit op 101,2% van het bbp en zal ze verder dalen tot onder de 
95%, volgens het traject dat de voorkeur wegdraagt van de Hoge 
Raad van Financiën (HRF).

Evolutie en traject van de overheidsschuld (in % bbp)
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Bron: Advies van de HRF over het begrotingstraject in voorbereiding 2018-2021 – maart 2018

107,6 106,5 106,1 103,4 101,2 99,4 97,1 94,1

SAMENVATTING 

De macro-economische context zal net zoals de voorbije jaren in 
de nieuwe bestuursperiode wellicht voor geen grote omwente-
lingen zorgen. Volgens de projecties van het Planbureau zal de 
inflatie wellicht beperkt blijven (<2% per jaar), terwijl de gemid-
delde groei lichtjes zal toenemen (1,5% tegenover +/-1%). Wel 
zullen de begrotingsvereisten en de naleving ervan in het kader 
van het Stabiliteitspact waarschijnlijk voor aanhoudende druk op 
de overheidsfinanciën zorgen. De voornaamste en meest relevante 
evolutie zal vermoedelijk komen van een geleidelijke stijging van 
de rentevoeten na een periode met een historisch lage rentestand. 

Uiteraard bestaan er nog diverse andere risico’s6 in dit basis-
scenario:

• handelsconflicten en -barrières die de wereldwijde economische 
groei vertragen en het vertrouwen van consumenten in onder-
nemingen ondergraven

• geopolitieke spanningen die leiden tot een forse stijging van de 
olieprijs

• de onzekerheid rond de brexit en politieke onzekerheid in 
bepaalde landen van de eurozone, die tot een fikse verhoging 
van de langetermijnrente leiden met heel negatieve gevolgen 
voor landen met een hoge schuld en tot een mogelijke euro crisis 

Bestuursperiode 2013-2018
(vastgestelde evolutie)

Bestuursperiode 2019-2024
(verwachte evolutie)

Inflatie
Groei
Rentevoeten
Begrotingsdoelstellingen voor de overheidsfinanciën

 laag laag
 laag laag
 heel laag heel laag
 fors hoger stabiel

6  Federaal Planbureau – Economische vooruitzichten 2018-2023
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