
GIDS  
‘HOE WERKT EEN GEMEENTE?’

 
Deze reeks fiches leggen basisbegrippen uit per thema 
over de gemeenten en haar financiën.
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VOORWOORD

Beste lezer

In aanloop van de lokale verkiezingen in oktober 2018 vonden we het nuttig 
even stil te staan bij onze gemeenten en hun werking. Hoe werkt een gemeente 

precies? Wat is het reglementair kader? Welke autonomie heeft ze? En vooral: 
hoe worden de gemeentefinanciën precies geregeld?

We bundelden alles wat hierover te weten valt in deze gids. Een handig werkinstru-
ment voor iedereen die met de gemeentewerking in aanraking komt. En helemaal 
handig voor alle nieuwe kandidaten bij de volgende verkiezingen. U hebt gegarandeerd 

een streepje voor. Want de gemeentewerking kent geen geheimen meer na het lezen 
van deze handige fiches.

Neem zeker ook onze studie Lokale Financiën 2018 door. Daarin blikken we terug op 
de afgelopen 6 jaar legislatuur en zoomen we in op de financiën van de lokale besturen. 

Wat waren de belangrijke evoluties tijdens de voorbije legislatuur? Voor welke financiële 
uitdagingen staan de lokale besturen? En hebben ze voldoende investeringscapaciteit? 

Allemaal vragen waarop de jaarlijkse Studie Lokale Financiën ook nu weer de antwoorden 
brengt. U vindt ze op belfius.be/studies.

Zo bent u extra gewapend voor de verkiezingen.

We wensen u en alle kandidaten graag alle succes toe! 

Bij Belfius geloven we immers rotsvast in het potentieel van de 11 miljoen talenten die dit land 
rijk is. Ook in het uwe. Door die passie voor uw talent engageren we ons dagelijks in de realisatie 

van uw ideeën en projecten. Als 100% Belgische bank-verzekeraar en geprivilegieerde partner 
van de lokale besturen werken we hand in hand met de gemeenten om verder te bouwen aan een 

‘Smart Belgium’, een duurzame samenleving voor morgen. 

Laat ons samen nieuwe kansen creëren voor onze gemeenten en voor hun inwoners. 

Dirk Gyselinck
Lid van het directiecomité 

en Head of Public & Corporate Banking bij Belfius
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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 1

Aantal en kenmerken van de gemeenten  
(vanaf 1 januari 2019)

Aantal 
gemeenten 

Gemiddelde 
bevolking 

Gemiddelde 
oppervlakte 

(in km2) 

Bevolkings-
dichtheid 

(aantal  
inw./km2)

Vlaanderen
Waalse Regio
waarvan Duitstalige 
gemeenschap
Brussels Gewest
BELGIË

 308 (300)* 21.720 45,1 481,9
 262 13.796 64,3 214,6
 
 9 8.547 94,8 90,1
 19 62.716 8,5 7.383,7
 589 (581)* 19.487 52,5 370,9

* Aantal gemeenten na fusies (vanaf 1 januari 2019)

FEDERALE STAAT3 GEMEENSCHAPPEN 3 GEWESTEN

10 PROVINCIES PROVINCIAAL BELANG

589 GEMEENTEN589 OCMW’S
INTERCOMMUNALES

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN, 
POLITIEZONES, 

HULPVERLENINGSZONES, 
KERKFABRIEKEN, VZW’S, POLDERS, 

WATERINGEN…

GEMEENTELIJK BELANG

(1) 581 gemeenten vanaf 1 januari 2019, na de fusie van 15 Vlaamse gemeenten tot 7 fusie
gemeenten 

Concreet zijn alle in België verblijvende personen ingeschreven 
in een gemeente en zo institutioneel verankerd. Ze hebben er hun 
woon of verblijfplaats. Het gemeentebestuur staat in voor de 
opvolging van de burgerlijke staat. Via het lokaal niveau oefent 
elke persoon (afhankelijk van zijn nationaliteit) de elementaire 
rechten van het staatsburgerschap uit.

ENKELE VASTSTELLINGEN: 

 > Sinds de fusie van de gemeenten in 1976 telt België 589 gemeen
ten, namelijk 308 in Vlaanderen, 262 in Wallonië (waarvan 9 
in de Duitstalige Gemeenschap) en 19 in het Brusselse Hoofd
stedelijke Gewest. Vanaf 1 januari 2019 zal het Vlaamse Gewest 
(waarbij 15 bestaande gemeenten opgaan in 7 nieuwe gemeenten) 
na gemeentefusies nog 300 gemeenten tellen en het land in 
zijn geheel nog maar 581. 

De gemeente vormt de basis van onze institutionele organisatie. Ze is lang vóór de onafhankelijkheid van België 
ontstaan en behoudt de bevoorrechte positie als het gezagsniveau dat het dichtst bij de burger staat.
Ons land telt 589(1) gemeenten, die als politieke overheden volgens de Grondwet over autonome bevoegdheden 
beschikken en deze uitoefenen op hun grondgebied. De gemeenten zijn onderworpen aan het administratief toezicht 
van een hogere overheid, meer bepaald de gewesten.

DE GEMEENTE ALS INSTELLING
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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 1

Brussel, Charleroi, Gent en Luik). Hier wonen meer dan 
175.000 inwoners (176.545 in Brussel tot 520.504 inwoners 
in Antwerpen).

Organisatieprincipes, bevoegdheden, taken en actiemogelijkheden 
van de gemeenten zijn vastgelegd in de Grondwet en worden 
nauwkeurig omschreven in de nieuwe gemeentewet voor het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (met specifieke aanpassingen 
voor dat gewest), het Wetboek van de Plaatselijke Democratie 
en de Decentralisatie voor Wallonië en het ‘Decreet Lokaal 
Bestuur’ voor Vlaanderen (zie Fiche 2).

 > De gemiddelde omvang van een gemeente verschilt gevoelig 
van gewest tot gewest. De gemiddelde bevolking van een 
Vlaamse gemeente na de nieuwe fusie (21.720 inwoners) is 
groter dan die van een Waalse gemeente (13.796 inwoners) en 
van een Duitstalige gemeente (8.547 inwoners). De Brusselse 
gemeenten daarentegen tellen gemiddeld 62.719 inwoners. 
Waalse gemeenten (64,3 km2) zijn dan weer gemiddeld groter 
dan de Vlaamse (45,1 km2 na de fusie).
 > Meer dan de helft van de Belgische gemeenten telt tussen 
10.000 en 25.000 inwoners. Er zijn 31 gemeenten met meer 
dan 50.000 inwoners, waaronder 5 ‘grootsteden’ (Antwerpen, 
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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 2

DE GRONDWET

De Grondwet legt de essentiële principes vast waarop de gewone 
wetgever, aan wie de regeling van de aangelegenheden van de 
gemeente als instelling werd toevertrouwd, zich moet inspireren. 
Deze principes zijn nog steeds (art. 162):

 > de rechtstreekse verkiezing van de leden van de gemeenteraad
 > het recht van de gemeente om haar eigen belangen te regelen
 > het administratief toezicht
 > de openbaarheid van gemeentelijke aangelegenheden

De fiscale bevoegdheid van gemeenten wordt verleend op 
grond van artikel 170 § 4 van de Grondwet, waarbij geen enkele 
gemeentebelasting mag worden vastgelegd zonder tussenkomst 
van de gemeenteraad.

DE GEMEENTEWET EN DE REGIONALISERING 
ERVAN

De grondwettelijke principes vinden hun oorsprong in de Gemeente
wet van 30 maart 1836. Deze Wet van 1836 is doorheen de jaren 
regelmatig gewijzigd. In 1988 zagen we de nieuwe Gemeentewet, 
die lang als basistekst van het gemeentelijk recht gold. 

Door verschillende institutionele hervormingen ging de organisa
tie van de lokale overheid bijna volledig naar de gewesten. Sinds 
de bijzondere Wet van 13 juli 2001 regelen de gewesten zelf 
de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van 
provinciale en gemeentelijke instellingen op hun grondgebied, 
mits grondwettelijke waarborgen voor lokale autonomie in acht 
worden genomen en met deze uitzonderingen: burgerlijke stand, 
politie (federale aangelegenheid) en de naleving van het taaleven
wicht.

De gewesten hebben van deze nieuwe bevoegdheden gebruik
gemaakt om het organieke kader van de gemeenten uit hun 
ambtsgebied te wijzigen door de goedkeuring van:

 > Het Gemeentedecreet : de Vlaamse regering voerde een 
belangrijke hervorming van het gemeenterecht door (decreet 
van 15 juli 2005). Dit heeft zowel betrekking op de werking van 
gemeenteorganen als op de dagelijkse werking van de admini
stratie. Dit decreet werd aangevuld met het decreet van 2 juni 
2006 dat de nieuwe regels voor de gemeenteraadsverkiezingen 
vastlegt.
 > Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB): vanaf 1 januari 2019 treedt 
het gros van dit decreet in werking in Vlaanderen. 
 > De Code de la démocratie locale et de la décentralisation: 
het Waalse Gewest bundelde eerst de verschillende wetgevin
gen over de lokale overheid in een wetboek (= wijziging qua 
vorm). Daarna ging men over tot een hervorming van het 
gemeenterecht (decreet van 8 december 2005) voor aangele
genheden die betrekking hebben op de gemeenteraadsverkie
zingen en op de installatie en de werking van de gemeente
organen. Specifiek wijzigde men hoe de burgemeester wordt 
aangesteld.
 > Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voerde een aantal 
wijzigingen door in de bepalingen van de Gemeentewet. De 
nieuwe gemeentewet bevat de bepalingen die van toepassing 
zijn op de Brusselse gemeenten. De ordonnantie van 5 maart 
2009 tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet voerde een 
Lokaal Bestuursplan in dat gedeeltelijk op de herwaardering 
van de lokale democratie betrekking heeft.
 > De Duitstalige Gemeenschap, sinds 2015 bevoegd voor de 
lokale besturen, nam verschillende programmadecreten aan (in 
2015 en 2016). Deze wijzigden de gemeentelijke werking en 
het toezicht.

Gemeenten zijn instellingen van grondwettelijke aard. Hun taak bestaat erin uitsluitend gemeentelijke belangen te 
regelen. Sinds de Lambermont-akkoorden van 2001 zijn gewesten bevoegd om het reglementaire organieke kader van 
gemeenten op hun grondgebied te wijzigen.

REGLEMENTAIR KADER
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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 3

(1) Zie ook fiche 5: Opdrachten en bevoegdheden van de gemeenten

Dit veronderstelt onder meer dat gemeenten:

 > de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepe
nen samenstellen, via verkiezingen waaraan burgers van de 
gemeente deelnemen. De gemeenteraden stellen de colleges 
met hun eigen leden samen. Een andere politieke overheid be
noemt dus niet het lokale wetgevend en het uitvoerend orgaan 
(institutionele autonomie)
 > gemeentebelastingen en aanvullende belastingen heffen, de 
aanslagvoeten ervan bepalen en soms ook de grondslag (fis
cale autonomie)

Er bestaan verschillende soorten administratief toezicht ten 
aanzien van de gemeente(1): 

 > algemeen opschortend toezicht: de controle op het lokale 
beheer in het algemeen. Dit slaat niet enkel op het naleven van 
de wet (bijvoorbeeld zich ervan vergewissen dat gemeenten 
zich houden aan het financieel evenwicht en de wettelijke be
palingen), maar ook op het naleven van het algemeen belang
 > bijzonder toezicht (opschorting, goedkeuring, het sturen van 
een commissaris) voor de bij wet bepaalde handelingen

 > hun middelen toewijzen aan beleid dat ze als prioritair beschou
wen (beheersautonomie)

Het Europees charter van de lokale autonomie garandeert op 
Europees vlak het begrip lokale autonomie. De Raad van Europa 
keurde deze conventie op 15 oktober 1985 goed. Het gaat om 
een echt verdrag, dat bindend is voor alle partijen die het hebben 
bekrachtigd. Tot nog toe bekrachtigden 47 staten het Charter. In 
België is het vanaf 1 december 2004 in ons binnenlands recht 
van toepassing, na bekrachtiging door alle Gemeenschappen en 
Gewesten.

Het toezicht wordt ingesteld bij decreet of ordonnantie en uit
gevoerd door het Gewest op grond van de regels die het bepaalt. 
Onder voorbehoud van het toezicht van de federale overheid 
verschilt de implementatie naargelang de ligging van de gemeente.

Die diverse wetten bepalen welke handelingen aan het toezicht 
onderworpen zijn, het soort van toezicht, de termijnen en de 
beroepsmogelijkheden.

Onder gemeentelijke autonomie verstaat men het recht en de mogelijkheid voor de gemeente om, in het kader van de 
wet, onder haar eigen verantwoordelijkheid en ten voordele van haar bevolking, een belangrijk gedeelte van de open-
bare aangelegenheden te regelen en te beheren. Dit kader geeft gemeenten volledige vrijheid van handelen en initiatief 
voor elk beleid dat niet aan hun bevoegdheid is onttrokken of dat aan een andere overheid is toegekend. 

Hoewel gemeenten over een zekere autonomie beschikken, zijn ze verplicht met het algemeen belang rekening te 
houden en de wet na te leven. Die subordinatie, als tegenhanger van de gemeentelijke autonomie, neemt concrete vorm 
aan door de uitoefening van het administratief toezicht. Deze term verwijst naar alle beperkte bevoegdheden, die door 
een wet of door een norm met kracht van wet, toebehoren aan ‘hogere’ administratieve overheden die dit recht laten 
naleven en het algemeen belang vrijwaren.

GEMEENTELIJKE AUTONOMIE EN 
BESTUURLIJK TOEZICHT
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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 4

LOKALE BESTUREN 
(CONSTITUTIONEEL STATUUT)

LOKALE  
OVERHEIDSBEDRIJVEN

PARALOKALE BESTUREN  
EN VERENIGINGEN

PROVINCIESKERKFABRIEKEN GEWONE OF AUTONOME 
GEMEENTEBEDRIJVEN

POLDERS EN WATERINGEN INTERCOMMUNALES  
OF INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING (IGS)
POLITIEZONES

ZIEKENHUIZEN

HULPVERLENINGSZONES WOONZORGCENTRA/ 
ZORGBEDRIJVEN

OPENBARE CENTRA  
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN (OCMW’S)

GEMEENTELIJKE VZW’S

GEMEENTEN

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de financiële stromen 
tussen gemeenten en alle overige lokale actoren geboekt als 
ontvangen werkingssubsidies of toegestane werkingssubsidies 
en financiële uitgaven (uitgaven voor overdrachten of schulden). 

Zo passen de gemeenten jaarlijks het exploitatietekort van het 
OCMW en de politiezone bij via zogenaamde overdrachtuitgave 
(zie fiche 21 tot 24) of ze zuiveren het financieel verlies van een 
autonoom gemeentebedrijf of een intercommunale aan via een 
zogenaamde schulduitgave.

Daarentegen kunnen gemeenten financiële ontvangsten innen, 
als winstdeelneming van autonome gemeentebedrijven of inter
communales (zie fiche 18).

In het kader van de nationale boekhouding volgens de zogenaamde 
Europese ESR 2010-normen is de definitie van de lokale sector 
veel beperkender. 

De sector van de lagere overheid (S1313 zoals bepaald door 
Eurostat) omvat immers de provincies, de gemeenten (met 
uitzondering van autonome gemeentebedrijven), de Openbare 

De lokale sector in de meest ruime zin, omvat naast de gemeenten en de provincies, ook instellingen van grondwette-
lijke aard met een bevoegdheid van algemene aard. Het gaat om een hele reeks lokale instellingen met meer specifieke 
opdrachten: autonome gemeentebedrijven, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken, polders en 
wateringen, verenigingen van gemeenten (intercommunales), diverse entiteiten ontstaan uit samenwerking tussen 
gemeenten en lokale instellingen (vzw’s, PWA’s, huisvestingsmaatschappijen…). De ziekenhuizen die tot de lokale sector 
behoren, bevinden zich in de categorie van hun inrichtende macht (meestal een OCMW of een intercommunale).

DE LOKALE SECTOR
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Kencijfers van de lokale sector - 2017

België

in miljard 
EUR

in % bbp in % totale 
overheid

Lokale uitgaven
Lokale investeringen
Lokale belastingontvangsten
Lokaal budgettair saldo
Lokale schuld

 31,3 7,1% 13,7%
 3,1 0,7% 32,0%
 9,7 2,2% 5,0%
 +0,4 +0,1% 
 23,9 5,4% 5,3%

Bron: Instituut van de Nationale Rekeningen – Rekeningen van de openbare besturen 2017

Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de politiezones, de Brusselse 
agglomeratie, de polders en wateringen, alsook de intercommunales 
die geen verhandelbare diensten leveren (bijvoorbeeld brand
weerdienst en natuurparken).

Autonome gemeentebedrijven, ziekenhuizen en rusthuizen in 
beheer van lokale besturen vallen hier niet onder, evenmin inter
communales die verhandelbare diensten leveren (bijvoorbeeld de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor energie en 
waterdistributie).

Hierdoor vertoont de lokale sector in België de volgende speci
fieke kenmerken:

 > de lokale uitgaven vertegenwoordigen bijna 13,7% van de 
overheidsuitgaven en 7% van het bbp van de overheidsuitgaven 
en 7% van het bbp
 > de investeringen van de lokale sector vertegenwoordigen een 
derde van de totale investeringsuitgaven van de overheid
 > de schuld van de lokale sector bedraagt slechts 5% van de 
totale overheidsschuld
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OPDRACHTEN  
VAN GEMEENTELIJK BELANG

OPDRACHTEN  
VAN ALGEMEEN BELANG

INITIATIEF DE HOGERE OVERHEDEN VERTROUWEN DE GEMEENTEN 
OPDRACHTEN TOE DIE ZE MOETEN UITVOEREN

DE GEMEENTE, OP BASIS VAN DE AUTONOMIE  
DIE DE GRONDWET VERLEENT.

TERRITORIALE DECENTRALISATIE

GEWOON TOEZICHT

BEHEER VAN GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
BEHEER VAN HET WEGENNET

TOEKENNEN VAN FACULTATIEVE SUBSIDIES
BEHEER VAN INFRASTRUCTUUR

GEMEENTEPERSONEEL

ORGANISATIEVORM

VOORBEELD  
VAN BEVOEGDHEDEN/

PLICHTEN

CONTROLE

LOKAAL BELEID DECENTRAAL BEHEER

SPECIFIEK TOEZICHT RECHTSTREEKS 
HIËRARCHISCH TOEZICHT

ONDERWIJS
STEDENBOUW

BEHEER  
BURGERLIJKE STAND

BEHEER 
BEVOLKINGSREGISTRATIE

REGLEMENTERING  
VOOR WAPENS, 

AMBULANTE HANDEL

De opdrachten van de gemeenten vallen uiteen in 2 grote 
categorieën.

OPDRACHTEN VAN GEMEENTELIJK BELANG 
(AUTONOME BEVOEGDHEDEN)

Een vrij abstracte term die betrekking heeft op een ruime waaier 
van activiteiten waarvoor gemeentelijke beslissingsorganen 
initiatieven kunnen nemen ten voordele van de bevolking of in het 
belang van de gemeente, zoals in het kader van de territoriale 
decentralisatie die de Grondwet voorschrijft.

De Grondwet bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
alles wat van gemeentelijk belang is. De Grondwet behartigt 
echter niet de belangen van de gemeente, maar hanteert een 
algemene bevoegdheidsclausule: de gemeenteraad regelt ‘de 
uitsluitend gemeentelijke belangen’ of elke activiteit en elk voor
werp dat de gemeentelijke overheden menen zichzelf te moeten 
toeeigenen voor zover de Grondwet of de wet die bevoegdheid 
niet aan een andere overheid heeft toegewezen. Tot die categorie 
behoren onder meer het beheer van het (vastgoed)patrimonium 

van de gemeente, het gemeentelijke wegennet en tot op zekere 
hoogte het gemeentepersoneel.

Hierdoor ligt een veranderende realiteit niet arbitrair vast, zoals 
bij beperkende definities uit de 19e eeuw. Deze vage tekst biedt 
een zekere soepelheid, waardoor een gemeente initiatieven kan 
nemen rond allerlei nieuwe situaties die er kunnen rijzen voor de 
bevolking of voor het beheer van het gemeentelijk grondgebied.

OPDRACHTEN VAN ALGEMEEN BELANG DIE DOOR 
DE HOGERE OVERHEDEN ZIJN TOEVERTROUWD

De staat, de gewesten en de gemeenschappen kunnen gemeen
ten verplichten om mee te werken aan de uitvoering van opdrach
ten van algemeen belang of van wetten, besluiten, decreten en 
ordonnanties. De gemeenten kunnen op 2 manieren optreden:

 > Decentralisatie per dienst: hogere overheden vertrouwen 
onder meer het onderwijs en stedenbouw toe aan de gemeenten 
op grond van door hen vastgelegde bepalingen. Gemeenten 
beschikken daardoor over een (variabele) manoeuvreerruimte 

OPDRACHTEN EN BEVOEGDHEDEN  
VAN DE GEMEENTE
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ofwel de federale, gemeenschaps en gewestbelangen. In een 
geglobaliseerde en gereglementeerde context is het een feit dat 
de gemeenten steeds meer activiteiten van algemeen belang 
toegewezen kregen.

De aanpak van een groot aantal ‘maatschappelijke’ problemen 
daarentegen, zoals de veiligheid (oprichting van politiezones), het 
verlenen van sociale bijstand aan kandidaat politieke vluchtelingen, 
de werkgelegenheidsproblematiek (oprichting van Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagentschappen), de naleving van de milieu
normen… gebeurt doorgaans via delegatie van nieuwe taken aan 
het gemeentelijke niveau.

met ruimte voor initiatief en een zekere autonomie. Zo handelt 
de gemeente in eigen naam en is ze onderworpen aan een bij
zonder administratief toezicht.
 > Deconcentratie: voor het beheer van de burgerlijke stand, de 
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld de identiteitskaarten) enz. 
handelen de gemeenten als gedecentraliseerde overheden van 
de hogere overheden. Gemeentebesturen handelen dus niet 
voor eigen rekening. Ze zijn het verlengstuk van de federale 
overheid en beschikken over geen enkele handelingsvrijheid. 

De indeling van gemeentelijke bevoegdheden kent minder duide
lijke grenzen dan het schema laat uitschijnen tussen opdrachten 
van ‘uitsluitend gemeentelijk belang’ en die van ‘algemeen belang’, 
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KIEZERSKORPS VAN DE GEMEENTE

WETGEVEND ORGAAN GEMEENTERAAD 
(VERKOZEN VOLGENS HET ALGEMEEN 

STEMRECHT)

UITVOEREND ORGAAN BURGEMEESTER

UITVOEREND ORGAAN COLLEGE 
BURGEMEESTER,  

SCHEPENEN EN OCMW-VOORZITTER

COMMISSIES OF ADVIESRADEN

kiest onder zijn 
leden

stelt eventueel in

zit voor

 > De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de gemeente 
en bestaat uit de gemeenteraadsleden verkozen via gemeente
raadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden 
altijd plaats op de 2e zondag van oktober (in 2018 is dat op 
14 oktober). Gemeenteraadsleden zijn voor een periode van 
6 jaar verkozen volgens het rechtstreeks algemeen kiesrecht.
Alle burgers van de Europese Unie hebben stemrecht en zijn 
verkiesbaar in de gemeente waar ze wonen. NietEuropese 
burgers daarentegen hebben enkel stemrecht. De gemeente
raadsleden stemmen over de gemeentelijke reglementen en 
verordeningen, de begroting en de rekeningen. 

 > Een aantal schepenen wordt verkozen uit de leden van de 
gemeenteraad. Met de burgemeester vormen ze het college 
van burgemeester en schepenen, het uitvoerend orgaan op 
het niveau van de gemeente. Het college staat in voor het 
‘dagelijkse’ bestuur van de gemeente en is belast met de uit
voering van de besluiten van de gemeenteraad. 
 > In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zit de burgemeester 
de gemeenteraad voor. Van rechtswege is de burgemeester 
eveneens voorzitter van het college van burgemeester en 
schepenen en ook vertegenwoordiger van de hogere overheid 
in de gemeente. Een burgemeester beschikt over specifieke 
bevoegdheden, zoals de naleving van de openbare orde en de 
administratieve politie. In Brussel stelt de gewestregering uit 
de gemeenteraadsleden de burgemeester op basis van een 
voordrachtsakte aan.

Drie organen staan in voor het bestuur van een gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen en de burgemeester.
Het Vlaamse en Waalse Gewest zijn bevoegd voor de organieke wetgeving van de gemeenten. De installatie en werking 
van de organen is gewijzigd, alsook de manier waarop de burgemeester wordt benoemd. Voor Brusselse gemeenten 
blijven vroegere bepalingen van de gemeentewet vrijwel ongewijzigd (Nieuwe Gemeentewet).

DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE
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 > Het college roept de gemeenteraad steeds bijeen als ge
meentelijke aangelegenheden dit vereisen en in elk geval 
minstens 10 maal per jaar. In theorie gebeurt de stemming over 
het budget op de eerste maandag van oktober.

Verder: 

 > Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald 
op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal 
raadsleden varieert van 27 (in gemeenten met minder dan 
25.000 inwoners) tot 49 (in gemeenten met meer dan 
150.000 inwoners zoals de stad Brussel). Het aantal schepenen 
schommelt tussen 2 en 10 afhankelijk van de grootte van de 
gemeente.
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(1) We gaan hier enkel in op die grote basisprincipes en verwijzen u naar meer gespecialiseerde 
publicaties voor gedetailleerde gegevens over de bepalingen die gelden in de 3 regio’s van het 
land.
(2) ‘Statuut van de lokale verkozenen in Europa’, Publicatie van de Raad van de Gemeenten en 
regio’s van Europa (RGRE), ccre.org, december 2010.
(3) Op basis van de wet van 4 mei 1999 ter verbetering van de bezoldigingsgregeling en van het 
sociaal statuut van de lokale verkozenen.

BEZOLDIGING EN SOCIALE ZEKERHEID

De vrije uitoefening van een lokaal mandaat moet de mogelijkheid 
bieden van een financiële compensatie voor de kosten die het 
meebrengt en ook de gelijke democratische toegang tot de 
functies van burgemeester en schepen. Het geldelijke statuut 
van lokale mandatarissen is bij wet geregeld en laat weinig speel
ruimte over aan de gemeenten, in tegenstelling tot de situatie in 
andere landen(2). 

De bepalingen voorzien een wedde voor de burgemeester die 
gebaseerd is op een barema dat evolueert afhankelijk van de 
bevolkingsomvang van de gemeente. Het salaris van schepenen 
wordt dan weer bepaald als een percentage van dat van de burge
meester. Burgemeesters en schepenen hebben eveneens recht 
op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De wet stelt ook een 
maximumgrens aan de wedde van een lokaal mandaat en aan de 
inkomsten uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een 
openbare functie of een openbare verantwoordelijkheid van 
politieke aard.

Ten slotte zijn gemeenten volgens de wet van 8 december 1976 
verplicht voor een pensioen te zorgen voor hun voormalige 
burgemeesters en schepenen.

De gemeenteraadsleden ontvangen geen wedde maar wel 
presentiegeld, dat rekening houdt met hun aanwezigheid op de 
bijeenkomsten van de raad, de commissies en de afdelingen. De 
gemeenteraad bepaalt het bedrag van dit presentiegeld.

De wedde van lokale mandatarissen is sinds 2001(3) aanzienlijk 
opgewaardeerd, vooral in de kleinste gemeenten. Deze op
waardering moest beantwoorden aan de grotere werklast en 
verantwoordelijkheid van lokale mandatarissen, voortkomend uit 
de forse toename van de aan hen toegewezen opdrachten. Volgens 
de vroegere federale wet was de weddeschaal van de burge
meester afhankelijk van de maximale weddeschaal van de ge
meentesecretaris (in plaats van het vroegere barema voor de 
graad van opsteller in de ministeries). De gewesten hebben 
vervolgens die verwijzing naar de graad van gemeentesecretaris 
laten vallen. 

Lokale verkozenen moeten voldoen aan alle verkiesbaarheidsvoorwaarden (leeftijd, burger- en politieke rechten, 
nationaliteit, woonplaats...), maar genieten ook een bijzonder statuut in het kader van de uitoefening van hun mandaat.
Dit specifieke wettelijke kader omvat regels en bepalingen voor het geldelijk statuut, de sociale zekerheid, de beroeps-
e thiek en de beperking van hun aansprakelijkheid.
De voorbije jaren wijzigde dit statuut aanzienlijk door de aanpassing aan de nieuwe governanceregels en onder impuls 
van de gewesten, die voortaan bevoegd zijn voor het vastleggen van het statuut van de lokale mandatarissen. De 
nieuwe gewestelijke bepalingen houden nog altijd een gemeenschappelijke basis, maar verschillen voornamelijk qua 
concrete toepassingmodaliteiten(1).
Ten slotte maken de wettelijke bepalingen meestal een onderscheid tussen de houders van een uitvoerende functie 
(burgemeester, schepenen) en de gemeenteraadsleden.

HET STATUUT VAN DE GEMEENTELIJKE 
MANDATARISSEN
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 > Vanaf 2006 of 2007 hebben de gewesten(4) aanvullende en 
meer specifieke bepalingen goedgekeurd op het vlak van het 
cumuleren van mandaten en van het beperken van de bezoldi
gingen van de lokale verkozenen. Die nieuwe bepalingen wij
zigden de referentie die van toepassing is op de bezoldiging 
van de lokale mandatarissen (geen verdere verwijzing meer 
naar de gemeentesecretaris) en bepaalden nieuwe regels voor 
het vastleggen van het presentiegeld voor gemeenteraadsleden 
(minimum en maximumbedragen).

DISCIPLINAIR STELSEL

Lokale verkozenen moeten vrij het mandaat kunnen uitoefenen 
dat de bevolking hen toevertrouwde. Toch is de machtsuitoefening 
niet onbeperkt. Zo kunnen lokale mandatarissen in het kader van 
een uitzonderlijk stelsel worden onderworpen aan een toezicht
houdende controle. Sinds de regionalisering van de Gemeentewet, 
kan de gewestregering (of haar afgevaardigde) bijvoorbeeld een 
burgemeester of een schepen schorsen of uit zijn ambt ontzetten 
in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wegens kennelijk 
wangedrag of bij een grove nalatigheid.

(4) Ordonnantie van 12 januari 2006 over de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen 
van de Brusselse openbare mandatarissen, decreet van 23 januari 2009 van het Vlaamse Gewest 
tot wijziging van het Gemeentedecreet en besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering 
houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris, besluiten van de 
Waalse regering van 20 december 2007 tot regeling van de cumulatie van de mandaten van de 
lokale verkozenen.

De hervorming van het statuut die de voorbije jaren werd ingezet, 
heeft eveneens gezorgd voor een uitbreiding van de sociale ze-
kerheid (ziekte en invaliditeit, gezinstoelagen enz.) van de (uit
voerende) lokale mandatarissen, vooral voor wie geen enkele 
activiteit had uitgeoefend als loontrekkende, ambtenaar of zelf
standige.

NIEUWE GOVERNANCE EN TOEZICHT OP 
BELANGENCONFLICTEN

De wetgever voerde eveneens diverse systemen in met het oog 
op de versterking van de beroepsethiek en om belangenconflicten 
te vermijden: aangifte van mandaten, vermogen, inkomsten
bronnen, een gedragscode enz.

De bepalingen hierover vallen zowel onder de bevoegdheid van 
de federale overheid als van de gewesten:

 > De gewone en bijzondere wetten van 1995, die werden aange
vuld in 2004, stellen via het Rekenhof een federaal controle-
systeem in van de mandaten en het vermogen van de lokale 
verkozenen. Op lokaal vlak houdt de gemeentesecretaris (in 
zijn hoedanigheid van ‘institutioneel informateur’) de lijst bij 
van personen die binnen het toepassingsgebied van die wetten 
vallen (dit zijn de burgemeester, de schepenen en de OCMW 
voorzitter). Laatstgenoemden moeten voldoen aan 2 verplich
tingen: het indienen van een lijst van de mandaten en het 
indienen van een vermogensverklaring.
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Evolutie van het aantal VTE van de gemeenten 
volgens statuut (België)

1995 2010 2016
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(1) Vereniging van steden en gemeenten, P. Despretz – De diverse personeelscategorieën.

Bron: op basis van de statistieken van de RSZPPO en de FOD Pensioenen 

Elke gemeente beschikt over eigen personeel om de administratieve taken en de haar toevertrouwde opdrachten uit 
te voeren. De personeelskosten vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen gedeelte van de gemeentebegroting, 
vermits ze gemiddeld alleen al bijna 40% van de gewone uitgaven van de gemeenten opeisen (zie fiche 20: Personeels-
uitgaven).

Het personeelsbeheer is een bevoegdheid van gemeentelijk belang. 
De gemeenteraad kan het kader, de rekruterings en bevorderings
voorwaarden en het geldelijk statuut van de ambtenaren bepalen.

Die gemeentelijke autonomie gaat gepaard met talrijke bepalingen 
over het administratief toezicht, het tuchtstelsel, de rondzend
brieven of de sectorale overeenkomsten. Bovendien zijn sommige 
personeelscategorieën (zoals het personeel van het gesubsidieerd 
onderwijs, de lokale politie of de brandweer) gebonden door speci
fieke reglementaire bepalingen die door de hogere overheden zijn 
vastgelegd.

De gemeenten werven personeel aan op zowel statutaire als 
contractuele basis.

 > Het statutaire stelsel vormt in principe de aanwervingsregel 
in de gemeenten. Vastbenoemde ambtenaren zijn voor on
bepaalde tijd benoemd om permanente functies uit te oefenen. 
De provinciale en lokale besturen dragen integraal de last van 
de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren en hun 
rechthebbenden zonder financiële tegemoetkoming van de 
federale overheid. 

Ingevolge de goedkeuring van de wet van 24 oktober 2011 
geldt vanaf 1 januari 2012 een nieuw pensioenmodel voor 
de lokale besturen. Met uitzondering van enkele (Brusselse) 
gemeenten die om een afwijking hebben gevraagd, zijn alle 
gemeenten voortaan aangesloten bij één enkel ‘pensioen
solidariteitsfonds’, in het beheer van de Federale Pensioen
dienst.

 > In de praktijk is het aantal contractuele banen sinds een 
tiental jaar sterk toegenomen en vormen contractanten het 
merendeel van het totale personeelsbestand (zie grafiek). Hier 
zijn veel redenen voor(1): vervanging bij ziekte van personeel, 
maar ook de nood aan tijdelijken en aan specifieke profielen 
voor nieuwe functies. Bovendien zetten programma’s om 
werkloosheid te bestrijden lokale overheden er vaak toe aan 
om op basis van een arbeidsovereenkomst aan te werven. Het 
gaat dan om gesubsidieerde contractuelen (GECO’s), door
stromingsprogramma’s (DSP), startbaanovereenkomsten (ook 
Rosettabanen genoemd en opvolgers van de RVAstages), 
sociale Maribel, aanwervingsplannen enz. De aanwerving van 
personeelsleden met een arbeidsovereenkomst (onderworpen 
aan de wet van 3 juli 1978) dat de regels en de juridische situatie 
in onderlinge overeenstemming – en niet eenzijdig – worden 
vastgelegd tussen de gemeentelijke overheid en elke ambtenaar.

HET GEMEENTEPERSONEEL 
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 > De ontvanger zorgt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid 
voor:
●● de invorderingen van de ontvangsten van de gemeente (met 
inbegrip van de invorderingen van de gemeentebelastingen) 

●● de betaalbaar gestelde uitgaven op basis van regelmatige 
bevelschriften. Dit betekent dat de ontvanger een wettig
heidscontrole uitvoert (bestaan van de begrotingskredieten 
en toezicht op de regelmatigheid van het bevelschrift tot 
betaling) vooraleer de uitgaven te verrichten. 

De benoeming tot gemeentesecretaris of ontvanger was tot nog 
toe een soort van benoeming voor het leven. De problematiek 
van het onder mandaat stellen van leidende ambtenaren van de 
gemeenten, naar het voorbeeld van de hoofden van de politie
zones, is hiermee een realiteit in Brussel. De Nieuwe Gemeentewet 
voorziet in de mogelijkheid om nieuwe ambtenaren aan te werven 
met mandaten van bepaalde duur.

Ten slotte onderscheidt de gemeentewet 2 wettelijke graden 
voor 2 leidende ambtenaren, namelijk de gemeentesecretaris en 
de gemeenteontvanger, die in de gemeenten een zeer belangrij
ke rol vervullen.

 > De gemeentesecretaris:
●● leidt en coördineert de gemeentediensten onder het gezag 
van het college

●● is het hoofd van het personeel
●● woont de vergaderingen van de raad en het college bij en is 
belast met het opstellen van de notulen en het neerschrijven 
van de beraadslagingen en de beslissingen.
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ALGEMENE BOEKHOUDINGBEGROTINGSBOEKHOUDING

KASBOEKHOUDING
(ENKEL BOEKHOUDEN)

IN EN UITGAANDE FINANCIËLE STROMEN

VERMOGENSBOEKHOUDING
(DUBBEL BOEKHOUDEN)

EVOLUTIE VAN DE VERMOGENSTOESTAND  
(JAARLIJKSE AFSCHRIJVINGEN EN HERWAARDERINGEN)

BEGROTING BEGROTINGSREKENING BALANS RESULTATENREKENING

OVERSCHOT (BONI) OF TEKORT (MALI)
NIEUWE INVESTERINGEN

NIEUWE LENINGEN

EXPLOITATIERESULTAAT,  
UITZONDERLIJK RESULAAT EN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

GEMEENTLIJK PATRIMONIUM
GEMEENTESCHULD

DE GEMEENTEBEGROTING

De begroting is de nauwkeurige raming van alle ontvangsten en 
uitgaven die in de loop van het dienstjaar kunnen worden uit
gevoerd. Uitgezonderd zijn geldbewegingen voor rekening van 
derden of die enkel een invloed hebben op de thesaurie, alsook 
ontvangsten en uitgaven van instellingen en diensten met een 
industrieel of commercieel karakter en die als een gemeente
bedrijf zijn georganiseerd (uitsluitend winst of verlies).

De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezicht
houdende overheid, d.w.z. het Brusselse Gewest sinds de regio
nalisering van de begrotingsorganisatie (zie verder). In het kader 
van dat toezicht legt de minister voor lokale overheden jaarlijks 
in een zogenaamde ‘bugdgettaire’ omzendbrief de richtlijnen vast 
voor het opstellen van de begroting. Dit document omvat alle 
wettelijke voorschriften die moeten worden nageleefd, alsook 
regels voor het voeren van een correcte begroting (naleving van 
het evenwicht, de vorm van de documenten, de criteria voor het 
vastleggen van het bedrag van de begrotingsartikels enz.).

Elk jaar maakt de gemeente een begroting (raming van de ontvangsten en uitgaven voor het komende jaar) en een 
rekening op (weergave van de reële financiële situatie op 31 december van het voorbije jaar). Sinds de hervorming van 
1995 bestaat de gemeenteboekhouding uit 2 aparte onderdelen (zie grafiek), nl. de begrotingsboekhouding en de 
algemene boekhouding.
De gemeenteontvanger is belast met het voeren van de gemeenteboekhouding onder het gezag van het college 
(zie Fiche 7).
De gemeenteboekhouding vormt het reglementair referentiekader voor de registratie van de financiële verrichtingen 
van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat lokale overheden zich houden aan Europese convergentiecriteria, worden 
de gemeentefinanciën ook voorgesteld vanuit de invalshoek van de nationale boekhouding die valt onder de ESR 
2010-regeling (zie Fiche 13).

DE GEMEENTEBOEKHOUDING
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(1) Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende de ‘Beleids en Beheerscyclus’ 
van de gemeenten, provincies en OCMW‘s

Deze 3 documenten (begrotingsrekening, balans, resultaten
rekening) vormen samen de jaarrekening van de gemeente, die 
de gemeenteraad in de loop van elk jaar in principe moet goed
keuren.

Sinds de Lambermontakkoorden en de regionalisering van de 
gemeentewet is de organisatie van de begroting, de boekhouding 
en de financiën van de gemeenten voorbehouden aan de Gewesten. 
De Gewesten brachten kleinere wijzigingen aan in het budgettair 
boekhoudkundig plan (functionele indeling) en/of het algemeen 
boekhoudkundig plan (details van bepaalde algemene of specifieke 
rekeningen).

Het Vlaamse Gewest heeft in een recenter verleden de boek
houding van lokale besturen (gemeenten, provincies en OCMW’s) 
weliswaar grondiger hervormd(1). Sinds 2014 hanteren lokale 
besturen een gans nieuw beleids en beheersconcept (de ‘Beleids 
en Beheerscyclus’ of ‘BBC’) – (zie kader).

Ondanks de annualiteit een fundamenteel begrotingsprincipe is, 
is het college verplicht tweemaal per bestuursperiode een drie
jarenplan met de hoofdbeleidskeuzen en de impact ervan op de 
latere begrotingen (Art 242 bis van de NGW) toe te voegen.

In de boekhoudcyclus vormt de begroting die op die manier tot 
stand komt het initieel document en ze is daarom in dit opzicht 
van bijzonder belang. Samengevat is de begroting:

 > een goedkeuring (wettelijke basis): de goedkeuring van de 
begroting door de gemeenteraad verleent het college dus een 
machtiging om de geplande uitgaven uit te voeren en de ge
plande ontvangsten te verwezenlijken (o.m. de belastingen 
inkohieren)
 > een prognose (financieel beheer): de begroting omvat alle door 
het college geplande ontvangsten en uitgaven en een prognose 
van de financiële toestand van de gemeente op het einde van 
het komende dienstjaar
 > een beleidskeuze (programma): via de toewijzing van uit
gavenkredieten voor de diverse aangelegenheden van gemeen
telijk belang is de begroting eveneens een vertaling van het 
politieke programma van de gemeentelijke meerderheid

Bovendien kan een deel van de begroting van de gemeente 
‘participatief’ zijn en rechtstreeks uitgaan van voorstellen van 
een jury van burgers zonder verkozen mandaat (Art. 258bis van 
de NGW). 

DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE

De begrotingsrekening recapituleert, na het afsluiten van het 
dienstjaar, de mate waarin begrotingsramingen voor ontvangsten 
en uitgaven werkelijk werden uitgevoerd. Het document is een 
instrument dat de uitvoering van de begroting meet en kent 
vrijwel dezelfde vorm als deze laatste.

De balans en resultatenrekening kwamen er pas in 1995 met 
de invoering van de nieuwe gemeenteboekhouding (NGB) of de 
zogenaamde algemene boekhouding. Deze laatste berust op het 
principe van het dubbel boekhouden. De balans geeft een beeld 
van de vermogenstoestand van de gemeente op 31 december 
van elk dienstjaar. De resultatenrekening is een synthese van de 
kosten en opbrengstenrekeningen en ze geeft aan in welke mate 
verrijkingen en verarmingen tijdens het dienstjaar het eigen 
vermogen van de gemeente gaan beïnvloeden.

De Beleids-en Beheerscyclus (BBC) – Het nieuwe 
boekhoudkundige kader van de Vlaamse gemeenten
In 2014 kwam er een nieuw boekhoudkundig kader tot 
stand voor Vlaamse lokale besturen. Dat nieuwe concept 
wil nauwer aansluiten bij de ESR 2010principes en 
wordt voornamelijk gekenmerkt door het weglaten van 
het verschil tussen de gewone en de buitengewone 
dienst. Dit betekent dat leningen de thesauriebehoeften 
financieren en dat saldi een jaarlijks resultaat inhouden 
van het type ‘kas’, met een mengeling van exploitatie 
ontvangsten en uitgaven, investeringen, leningslasten 
en vroegere resultaten. Deze boekhouding is gebaseerd 
op 3 verslagen: de begroting, de rekening en alles strikt 
gegoten in een meerjarenplan. De documenten worden 
uitgewerkt rond politieke doelstellingen die vertaald 
worden in termen van ontvangsten en uitgaven.
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SALDO VAN HET EIGEN DIENSTJAAR

SALDO VOORGAANDE DIENSTJAREN

SALDO VAN DE OVERBOEKINGEN

SALDO ALGEMEEN TOTAAL

ONTVANGSTEN EIGEN DIENSTJAAR
UITGAVEN EIGEN DIENSTJAAR

ONTVANGSTEN VOORGAANDE DIENSTJAREN  
(INCL. OVERGEDRAGEN BONI)

UITGAVEN VOORGAANDE DIENSTJAREN  
(INCL. OVERGEDRAGEN MALI)

ONTVANGSTEN UIT OVERBOEKINGEN
UITGAVEN VAN OVERBOEKINGEN

ONTVANGSTEN ALGEMEEN TOTAAL
UITGAVEN ALGEMEEN TOTAAL

HET SYSTEEM VAN HET DIENSTJAAR

Terwijl de Staat en de deelentiteiten al heel lang het systeem van 
het beheersboekhouden toepassen (boeken van een verrichting 
op de datum van uitvoering en niet op de datum van ontstaan), 
hebben lokale overheden altijd gebruikgemaakt van het systeem 
‘dienstjaarboekhouden’. Dit omvat de rechten op ontvangsten die 
de gemeente vaststelt, evenals de verbintenissen tot uitgaven 
tussen 1 januari en 31 december van het dienstjaar.

Lokale overheden maken dus systematisch een onderscheid 
tussen verrichtingen die betrekking hebben op het eigen(lijke) 
dienstjaar en degene die verband houden met de voorgaande 
dienstjaren.

Men onderscheidt 2 soorten saldi:

 > Het saldo eigen dienstjaar, dat enkel op de ontvangsten en 
uitgaven van het betrokken dienstjaar slaat (namelijk de rechten 
op ontvangsten die de gemeente heeft verworven en de 
verbintenissen die tijdens het dienstjaar ten aanzien van de 
schuldeisers zijn aangegaan, ongeacht het dienstjaar waarin ze 
worden vereffend).
 > Het algemeen totaal, dat zowel rekening houdt met de verrich
tingen voor de vorige dienstjaren (met inbegrip van de over
gedragen boni of mali), als met de overboekingen. 

Brusselse toezichthoudende overheden maken sinds een tiental 
jaar een nieuw onderscheid tussen ‘functionele’ en ‘algemene’ 
overboekingen.

Het financieel dienstjaar van openbare besturen komt overeen met het burgerlijk jaar (het principe van de annualiteit). 
Artikel 252 van de nieuwe gemeentewet verplicht de gemeenten om een begroting in evenwicht in te dienen. Deze 
vereiste heeft betrekking op het algemeen totaal. 
Het begrip begrotingsevenwicht stamt uit de gemeenteboekhouding en is verschillend van het begrip evenwicht volgens 
de nationale boekhouding ‘ESR 2010’ (zie Fiche 13).

FINANCIEEL DIENSTJAAR – 
BEGROTINGSEVENWICHT
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(1) Die bepaling van de gemeentewet is in feite een integratie van bijzondere besluiten die in 
1982 werden aangenomen en schrijft een herstel binnen een termijn van zes jaar voor (vandaar 
de verwijzing naar het dienstjaar 1988), rekening houdend met de rampzalige toestand van de 
gemeentefinanciën in het begin van de jaren 80. In feite werden bepalingen die reeds in het besluit 
van de Regent van 10 februari 1945 stonden door die besluiten tot het wettelijk niveau opgetild.
(2) Geen ‘functionele‘ overboeking

BEGROTINGSEVENWICHT

Artikel 252 van de nieuwe gemeentewet verplicht gemeenten 
om een begroting in evenwicht in te dienen. Deze bepaling geldt 
verschillend voor de gewone en voor de buitengewone begroting 
en heeft betrekking op alle dienstjaren samen (dat wil zeggen het 
algemeen totaal)(1). Voor een evenwicht voor de gewone begroting 
merken we op dat artikel 253 van de gemeentewet toelaat 
bepaalde beperkingen toe te passen op het geldelijk statuut van 
de gemeenteambtenaren.

Voor het eigen dienstjaar van de gewone dienst heeft het Brus
selse Gewest een zekere tolerantie toegelaten voor de gemeenten 
met een malus als gevolg van ‘uitzonderlijke en niet-recurrente’ 
uitgaven, voor zover die gedekt zijn door een ‘algemene’ over
boeking(2) op de reserves.

Dienen gemeenten toch een begroting met een tekort in, dan 
gaan de bevoegde toezichthoudende overheden de betrokken 
gemeenten aanmanen de nodige maatregelen te nemen om de 
uitgaven te verminderen of de ontvangsten te verhogen. In dat 
verband verplichten zij gemeenten met een malus a.d.h.v. een 
omzendbrief om “de eventuele stijging van de middelen dankzij 
de herfinanciering door het Gewest te gebruiken om dat tekort te 
verminderen, vooraleer ze nieuwe beleidskeuzes zouden kunnen 
financieren.”

De eerste stemmen overeen met voorzieningen voor risico’s en 
kosten voor zekere en duidelijk geïdentificeerde toekomstige 
uitgaven (ziekenhuistekort, juridisch geschil…) en worden geboekt 
op het eigen dienstjaar van de begroting.

‘Algemene’ overboekingen zijn niet toegewezen reserves (fondsen), 
vergelijkbaar met algemene spaartegoeden, en worden niet 
ondergebracht bij het eigen dienstjaar, zodat ze enkel een invloed 
hebben op het saldo algemeen totaal. Via overboekingen zijn 
overdrachten (storting of terugneming) mogelijk, hetzij tussen 
de (gewone/buitengewone) begroting en de reservefondsen, 
hetzij tussen de gewone en de buitengewone begroting (zie 
Fiche 11).

Aangezien gemeenten bij de begroting een financieel driejarenplan 
toevoegen (zie Fiche 10), moeten de saldi berekend in dit document 
overeenstemmen met de jaarlijkse begrotingssaldi. 
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BEGROTING

GEWONE DIENST BUITENGEWONE DIENST

RECURRENTE VERRICHTINGEN VOOR DE 
REGELMATIGE WERKING (PERIODIEKE AFLOSSING 

VAN DE SCHULD INBEGREPEN)

UITZONDERLIJKE VERRICHTINGEN DIE HET 
GEMEENTELIJKE PATRIMONIUM BEÏNVLOEDEN

Overdracht van overschot

Beide begrotingen moeten in evenwicht zijn!

De reglementering over de gemeenteboekhouding bepaalt de 
essentiële regel rond de scheiding van de gewone en de buiten
gewone dienst: ontvangsten en uitgaven van de gewone en de 
buitengewone dienst mogen niet worden gemengd, de uitgaven 
van elke dienst worden gecompenseerd door uitgaven van 
dezelfde aard, de buitengewone ontvangsten mogen niet dienen 
om de gewone uitgaven te dekken. Deze vereiste vloeit voort uit 
het principe van gezond beheer dat stelt dat men geen schulden 
op lange termijn mag maken om dagelijkse uitgaven te dekken.

De enige afwijking van deze regel is dat de lokale overheid 
buitengewone uitgaven kan financieren via een overdracht met 
gewone middelen (uitgave voor overboeking).

Een dergelijke overdracht is alleen aangewezen als de gewone 
begroting een belangrijk overschot vertoont, ondanks een matige 
fiscale druk. Als aan die voorwaarden voldaan is, bevordert der
gelijke overdracht uiteraard de financiële gezondheid van de 
gemeente, die daardoor geen lening moet aangaan om investe
ringen te financieren die haar patrimonium kunnen vergroten. 

Dit onderscheid stemt grosso modo overeen met de lopende 
en kapitaalsuitgaven in de boekhouding van de Staat. De voor
naamste uitzondering in de gemeenteboekhouding (en de boek
houding van de lokale overheden in het algemeen) zit in het feit 
dat contractuele terugbetalingen van de leningen (aflossing van 
het kapitaal), hoewel ze te maken hebben met het patrimonium, 
niet als buitengewone uitgaven worden beschouwd, maar bij de 
gewone dienst worden ondergebracht.

Hoewel de begroting een geheel vormt (eenheidsprincipe), bestaat ze in feite uit 2 duidelijk onderscheiden diensten:

> De gewone dienst: het geheel van ontvangsten en uitgaven die zich minstens éénmaal tijdens elk financieel dienstjaar 
voordoen en die de gemeente regelmatige ontvangsten en een regelmatige werking garanderen, de periodieke te-
rugbetaling van de schuld inbegrepen. Tot de gewone dienst behoren onder meer de bezoldigingen, de sociale bijdra-
gen, de financiële lasten, de dekking van de exploitatietekorten van het OCMW of de politiezone, de fiscaliteit, de 
dotatie van het Gemeentefonds, de dividenden enz.

> De buitengewone dienst: het geheel van ontvangsten en uitgaven die een rechtstreekse en duurzame invloed hebben 
op de omvang, de waarde of de instandhouding van het gemeentelijk patrimonium, met uitzondering van het gewone 
onderhoud. Tot de buitengewone dienst behoren de aan- of verkoop van gebouwen, de investeringstoelagen, de 
nieuwe leningen enz.

DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE 
DIENST
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ontvangsten (belastingheffing, fondsen, toelagen enz.) moeten 
dekken. Dit is doorgaans de ‘gouden regel’, die geldt voor de 
lokale besturen in de meeste Europese landen.

Dit bijzondere kenmerk verschilt sterk van de boekhoudnormen 
(ESR10) die werden vastgelegd door Eurostat (zie Fiche 15).

Deze bijzonderheid heeft 2 gevolgen:

 > Saldi van de gewone begrotingen van lokale overheden worden 
niet beschouwd als netto te financieren saldi.
 > De verplichting tot evenwicht op de gemeentefinanciën weegt 
dwingender, vermits gemeenten al hun gewone uitgaven (met 
inbegrip van de terugbetaling van de leningen) met weerkerende 
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FUNCTIONELE CLASSIFICATIE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

FUNCTIONELE CODE
FFF (FF)

ECONOMISCHE CODE
EEE

BEGROTINGSARTIKEL (NAUWKEURIGE IDENTIFICATIE VAN ELKE ONTVANGST/UITGAVE) FFF (FF)/EEE / NN

VOLGNR. OF INDEX 
NN

GEWONE UITGAVEN
• Personeelsuitg. (wedden in de ruime zin)
• Werkingsuitgaven
• Overdrachtuitgaven 

(werkingstoelagen gestort aan de andere 
overheden of aan de gezinnen)

• schulduitgaven  
(rente, aflossingen)

BUITENGEWONE UITGAVEN
• Investeringsuitgaven  

(aankoop of inrichting onroerend goed)
• overdrachtuitgaven  

(kapitaaltoelagen gestort aan van andere 
overheden of gezinnen)

• Schulduitgaven  
(vervroegde terugbetaling, deel nemingen)

GEWONE ONTVANGSTEN
• Ontvangsten uit prestaties (vergoedingen 

voor geleverde diensten, waardering van 
patrimonium)

• Ontvangsten uit overdrachten  
(fiscaliteit, algemene dotatie, toelagen)

• Ontvangsten uit schulden  
(inkomsten uit beleggingen, dividenden)

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
• Ontvangsten uit investeringen  

(verkoop van patrimonium)
• Ontvangsten uit overdrachten  

(kapitaaltoelagen ontvangen  
van het Gewest/de Staat) 

• Ontvangsten uit schulden  
(opbrengst van nieuwe leningen)

DE 10 HOOFDFUNCTIES
0: Niet toewijsbaar
1: Algemeen bestuur
2: (Nationale veiligheid  Defensie)
3: Openbare orde  Veiligheid
4: Communicatie
5: Handel  Industrie
6: Landbouw
7: Onderwijs
8: Sociale voorzieningen en Gezondheidszorg
9: Sociale huisvesting en ruimtelijke ordening

+ +

FUNCTIONELE INDELING

De functionele indeling splitst de uitgaven op (zowel voor de 
gewone als de buitengewone dienst) volgens hun herkomst of 
bestemming, d.w.z. volgens de verschillende functies en taken 
die overheden vervullen (openbaar bestuur, politie, onderwijs, 
volksgezondheid, enz.). In principe is ze eveneens van toepassing 
op de ontvangsten, voor zover ze specifiek betrekking hebben 
op een welbepaalde functie.

Er zijn 10 hoofdfuncties (zie grafiek). De hoofdfuncties worden 
uitgesplitst in functies (2 tekens) en subfuncties (3 tekens) door 
van links naar rechts decimale cijfers toe te voegen.

Het standaardmodel van de gemeentebegroting omvat 28 gemeen-
telijke begrotingsfuncties, die evenveel hoofdstukken van dit 
document vormen.

Ontvangsten en uitgaven kunnen op 2 manieren worden ingedeeld, waardoor ze kunnen worden geïdentificeerd volgens 
hun herkomst of bestemming (functionele indeling) en volgens hun aard (economische indeling). De combinatie van een 
functionele code en een economische code bepaalt de basisstructuur van elk begrotingsartikel.

FUNCTIONELE EN ECONOMISCHE 
INDELING – BEGROTINGSARTIKEL
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CODERING VAN DE BEGROTINGSARTIKELEN

Het begrotingsartikel is het resultaat van de combinatie van een 
functionele code, een economische code en een volgnummer of 
een index.

Het begrotingsartikel heeft de volgende vorm: FFF(FF)/EEE/NN

Waarbij:

 > FFF(FF) = functionele code van 5 tekens (minimum 3)
 > EEEEE = economische code
 > NN = volgnummer dat onderscheid maakt tussen begrotings
artikelen met identieke functionele en economische codes of 
een index die aan de economische code gekoppeld is.

ECONOMISCHE INDELING

De economische indeling geeft een beeld van diverse ontvangs
ten en uitgaven. Deze indeling is gebaseerd op de theorie van de 
sectoren en de economische stromen. In vergelijking met de 
klassieke classificatie verschaft zij duidelijkheid over de aard zelf 
van de ontvangst of de uitgave (bv. inkomsten uit vermogen, 
inkomsten uit prestatie, renteopbrengst, dividenden, algemene 
toelage, specifieke toelage, belastingen enz.), alsook over de voor
naamste sectoren die begunstigd zijn of bijdragen (gezinnen, 
overheidssector, financiële sector…).

De diverse economische codes worden ook ingedeeld in econo
mische klassen of rubrieken (zie grafiek).

De economische code speelt een essentiële rol in de informatica
verbinding tussen de begrotingsboekhouding en de algemene 
boekhouding.
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OVERHEID  
(S13)

REFERENTIEKADER  
VOOR HET INTERN STABILITEITSPACT (HRF)

CENTRALE OVERHEID (S1311)
ENTITEIT 1

ENTITEIT 2

SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN (S1314)

DEELSTAATOVERHEID (S1312)

LOKALE OVERHEID (S1313)

Over het algemeen verschillen de cijfers van de ontvangsten en 
uitgaven – en dus ook van het saldo dat daaruit voortvloeit – in 
de begrotingsdocumenten van de overheid aanzienlijk van de 
macroeconomische gegevens in de nationale rekeningen die 
werden opgesteld volgens de ESR2010normen.

GROTERE BOEKHOUDKUNDIGE VERSCHILLEN 
VOOR DE LOKALE BESTUREN

Voor lokale besturen heeft de overgang naar de ESR2010normen 
in verhouding grotere gevolgen(2) dan voor andere overheids
sectoren, en wel om 2 hoofdredenen:

 > De reglementering over de gemeenteboekhouding schrijft de 
essentiële regel voor inzake de scheiding van de gewone en 

de buitengewone dienst: de ontvangsten en uitgaven van 
de gewone en de buitengewone dienst mogen niet worden 
gemengd, de uitgaven van elke dienst worden gecompenseerd 
door uitgaven van dezelfde aard, de buitengewone ontvangs
ten mogen niet dienen om de gewone uitgaven te dekken. Die 
beperking vloeit voort uit een principe van gezond beheer 
waarbij men geen schulden op lange termijn mag aangaan om 
dagelijkse uitgaven te dekken(3).

(1) Verordening EU Nr. 549/2013 van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van 
nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.
(2) Althans voor de lokale besturen in Wallonië en in het Brusselse Gewest, die nog altijd de NGB 
toepassen.
(3) Die boekhoudkundige regel (de zogenaamde ‘gouden regel’) wordt op een vergelijkbare 
manier toegepast door de lokale besturen in de meeste Europese landen.

Het Europees Stelsel van nationale Rekeningen, kortweg ‘ESR’, vormt het referentiekader voor het uitwerken van 
statistieken voor de overheidsfinanciën in het kader van het Europees begrotingstoezicht en meer specifiek van het 
Stabiliteits- en Groeipact. Deze boekhoudkundige normen zijn oorspronkelijk ontwikkeld om de economische activiteit 
van een land te meten, maar geleidelijk aan zijn ze uitgegroeid tot een evaluatie-instrument voor overheidsfinanciën. 
Ze werden enkele jaren geleden herzien in het kader van een nieuwe Europese Verordening(1) de zgn. ‘ESR 2010’. 
Zoals u weet gelden de begrotingsnormen voor de gezamenlijke overheid (S13), d.w.z. de centrale overheid, de sociale 
zekerheid, de deelstaatoverheden en de lagere overheden. Subsector S1313 omvat de gemeenten, de provincies, de 
OCMW’s, de politiezones en de parastatale instellingen uit de non-profitsector.

REKENINGEN VAN DE LOKALE 
BESTUREN EN ESR-2010-NORMEN
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Financieringsbehoefte (-) of -vermogen (+) van de lokale 
overheid (in miljoen EUR)
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van de investeringen), een bepalende invloed uitoefent op de 
saldi volgens de ESR2010normen ten opzichte van de saldi in 
de gemeenteboekhouding.

Op basis van de meest recente statistieken van het Instituut van 
de Nationale Rekeningen (april 2018), vertonen lokale besturen 
sinds 2015 een bescheiden financieringsmarge (zie grafiek).

Dat overwicht van de lokale investeringen geldt niet specifiek 
voor België maar is van toepassing op de diverse lidstaten. 
Daaruit volgt dat landen die de lokale besturen formeel bij het 
budgettair traject betrekken (intern stabiliteitspact) doorgaans 
mechanismen hebben voorzien die de normen versoepelen, waar
door lokale besturen een investeringspotentieel kunnen behouden. 
Die mechanismen maken het bijvoorbeeld mogelijk om een 
begrotingsevenwicht te bereiken gespreid over meerdere jaren 
of ze voorzien een systeem waarin gedeeltelijk van het streefdoel 
voor de investeringsuitgaven wordt afgeweken.

 > In het macroeconomisch systeem volgens ESR2010 worden 
economische transacties ingedeeld volgens een reeks van 
hiërarchisch opgebouwde rekeningen, die uiteindelijk tot uiting 
komt in het financieringssaldo (dat overeenstemt met het saldo 
van de kapitaalrekening). In tegenstelling tot de boekhouding 
van lokale besturen bevat het financieringssaldo zowel de 
exploitatie als de kapitaaltransacties.

Lokale besturen hanteren het zogenaamde systeem van dienst
jaren, zodat er in hun boekhouding systematisch een onderscheid 
bestaat tussen de verrichtingen van het eigen dienstjaar en die 
uit vorige dienstjaren (zie fiche 10). Het door de gemeentewet 
opgelegde begrotingsevenwicht slaat op het algemeen totaal 
(d.w.z. dat eveneens rekening wordt gehouden met transacties 
uit vorige dienstjaren en met overdrachten uit of naar reserve
fondsen). In het conceptuele kader van ESR2010 daarentegen, 
baseert men zich uitsluitend op verrichtingen van het betrokken 
dienstjaar, waardoor lokale besturen een tijdelijk tekort niet 
kunnen compenseren via reserves of een overgedragen resultaat.

Een fundamenteel verschil zit tot slot in de financiële transacties, 
die lokale besturen boeken als ontvangsten (bv. opbrengst van 
lening, verkoop van participatie) of uitgaven (terugbetaling van 
het kapitaal van een lening) en die dus in de budgetsaldi zijn 
opgenomen. In het kader van ESR2010 worden ze niet in de 
kapitaalrekening opgenomen, maar afzonderlijk in de financiële 
rekeningen geboekt.

OVERWICHT VAN DE LOKALE INVESTERINGEN

Kenmerkend voor lokale besturen is dat ze het leeuwendeel van 
overheidsinvesteringen voor hun rekening nemen. In de 27 lid
staten van de Europese Unie bedraagt deze verhouding nagenoeg 
twee derde. Dat percentage ligt iets lager in België (net zoals 
in andere federale landen), waardoor ook deelgebieden een aan
zienlijk deel van de investeringen dragen.

In verhouding tot de totale uitgaven vertegenwoordigen inves
teringsuitgaven (brutovorming van vast kapitaal) 10,0% voor de 
lagere overheid, tegenover 6,5% voor de deelstaten en slechts 
0,9% voor de centrale overheid.

Het is duidelijk dat de centrale rol van investeringen voor lokale 
besturen, samen met het feit dat er geen rekening wordt gehouden 
met de financiële transacties (de voornaamste financieringsbron 
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Structuur van de gewone ontvangsten per categorie van 
gemeenten (clusters) – Begrotingen 2018 (in % van het totaal)
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(1) Oudergem, Ukkel, WatermaalBosvoorde, SintLambrechtsWoluwe, SintPietersWoluwe.
(2) Anderlecht, Vorst, SintJansMolenbeek, Schaarbeek.

 > Ontvangsten uit overdrachten (89,1%): ontvangsten zonder 
eenduidig identificeerbare tegenprestatie vanwege de gemeente. 
Ze bestaan aan de ene kant uit de ontvangsten van fondsen 
(21,5%) en toelagen (15,3%), ook wel overdrachten afkomstig 
van andere overheden, en aan de andere kant uit belastingen 
(52,3%), meer bepaald overdrachten afkomstig van gezinnen 
en bedrijven.
 > Prestatieontvangsten (8,1%): weerkerende ontvangsten die 
voortvloeien uit aan de ene kant gemeentegoederen (huurop
brengst, houtkap, verhuring van materiaal…) en aan de andere 
kant diensten die de gemeente verleent (aansluiting op het 
rioleringsnet, opzoekingen in de bevolkingsregisters…).
 > Schuldontvangsten (2,7%): opbrengsten uit financiële activa, 
zoals de deelneming van gemeenten in diverse intercommunales, 
alsook terugbetalingen van leningen die de gemeente ten 
gunste van derden heeft afgesloten.

ENKELE CIJFERS

 > De gewone ontvangsten van de Brusselse gemeenten in het 
begrotingsjaar 2018 belopen 2,3 miljard EUR, wat overeenkomt 
met 1.945 EUR per inwoner.
 > Bijna drie vierde (73,8%) van de gewone ontvangsten bestaat 
uit algemene financieringsbronnen, d.w.z. dat ze niet bij een 
specifieke functie kunnen worden ondergebracht.
 > Het aandeel van belastingontvangsten is gemiddeld tweemaal 
hoger dan de ontvangsten uit fondsen. 
 > De structuur van de gewone ontvangsten verschilt aanzienlijk 
naargelang de sociaaleconomische kenmerken van de ge
meenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat blijkt 
in het bijzonder uit het feit dat de fiscaliteit en de ontvangsten 
uit fondsen complementair zijn. Zo vallen de residentiële 
gemeenten uit het zuidoosten(1) op door het grootste aandeel 
aan belastingontvangsten (67%) en het kleinste aandeel aan 
ontvangsten uit fondsen (7,5%). De aanvullende belasting op 
de PB en de OV liggen er het hoogst: 58% van de totale ont
vangsten tegen 38% voor de gemeenten uit de rest van het 
Gewest. Daartegenover staan de grote ‘kanaalgemeenten’(2) 
waar de ontvangsten uit fondsen ongeveer 28% van de totale 
ontvangsten uitmaken, tegenover 46,4% belastingontvangsten. 
De aanvullende belastingen in die gemeenten vertegenwoor
digen maar 35% van de totale ontvangsten.

Dit zijn weerkerende ontvangsten die de gemeenten een regelmatige financiering bezorgen, zoals belastingopbrengsten, 
dotaties uit het Gemeentefonds, werkingstoelagen enz. De gewone ontvangsten stellen de gemeente in staat de 
lopende uitgaven (personeelskosten, werkingskosten, financiële lasten…) te dekken. Ze zijn in de volgende 3 economische 
groepen ingedeeld.

DE GEWONE ONTVANGSTEN: 
ALGEMENE VOORSTELLING
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Aandeel van de fiscaliteit en de ontvangsten uit fondsen in de 
totale overdrachten – Begrotingen 2018
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In de praktijk is de fiscale autonomie niet onbeperkt. De gemeenten 
moeten namelijk volgende regels naleven:

 > grondwetbeginselen (gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
het principe van nietdiscriminatie)
 > regels rond het bestuurlijk toezicht (overmaken van reglementen, 
annuleringsbevoegdheid enz.)
 > regels rond het inschrijven van bedragen in de begroting 
(Eenjarigheidsbeginsel)
 > regels rond openbaarmaking
 > federale wetten en de Europese richtlijnen (uitsluiting van het 
belastingdomein)

Volgens hetzelfde artikel 170 van de Grondwet mag de federale 
wetgever de fiscale bevoegdheid van gemeenten beperken. 
Enkel de federale wetgever bepaalt welke “uitzonderingen 
waarvan de noodzaak is aangetoond” gelden voor de principiële 
fiscale bevoegdheid van de gemeenten.

De voorbije jaren hebben de 3 gewesten zich, samen met de 
gemeenten die onder hun bevoegdheid vallen en volgens verschi l 
 lende praktische modaliteiten (op basis van onderhandelingen 
of een contract), verbonden tot een vorm van engagement dat 
rekening houdt met de controle op de gemeentebelastingen via 
zogenaamde pacten voor ‘fiscale vrede’.

ENKELE CIJFERS

 > De belastingontvangsten vormen de voornaamste financie
ringsbron van de Brusselse gemeenten. Die vertegenwoordigen 
gemiddeld 52,3% van hun gewone ontvangsten.
 > In 2018 belopen de belastingontvangsten van de Brusselse 
gemeenten gemiddeld 1.017 EUR per inwoner. 
 > Binnen de overdrachten zijn die ontvangsten rechtstreeks 
complementair met de ontvangsten uit fondsen, waarvan het 
relatieve aandeel het grootst is waar dat van de belasting
ontvangsten het kleinst is. 

Artikel 170 § 4 van de Grondwet verleent gemeenten de mogelijkheid belastingen te heffen op de bestaansmiddelen 
van belastingplichtigen (gezinnen, bedrijven, verenigingen), om hun de nodige financiële middelen te verschaffen voor 
hun (niet specifiek omschreven) opdrachten. Dit artikel geeft de gemeenteraad, d.w.z. de door de bevolking verkozen 
raad, de uitsluitende bevoegdheid om gemeentebelastingen op te leggen en er de omvang van te bepalen (principe van 
fiscale autonomie).

DE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT
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DEFINITIE

Er bestaat een grote waaier aan f iscale ontvangsten die in 
2 grote categorieën kunnen worden ondergebracht.

 > De aanvullende belastingen (78,5% van de fiscale ontvangsten) 
De gemeenten heffen een aanvullende belasting op de be
lastingen van de federale staat, het gewest of de provincie 
(Wetboek Inkomstenbelastingen art. 464 e.v.). Die belastingen 
worden samen met de hoofdbelasting geïnd en daarna aan de 
gemeente doorgestort. Naast de opdeciemen op de verkeers
belasting en enkele kleinere gewestelijke heffingen (d.i. 2% van 
de fiscale ontvangsten), zijn de 2 voornaamste aanvullende 
belastingen:
●● de opcentiemen op de onroerende voorheffing  
Het kadastraal inkomen vormt de heffingsgrondslag voor de 
onroerende voorheffing. De gewesten heffen een belasting 
op het kadastraal inkomen (1,25 % in Brussel). Zoals de naam 
het zegt, worden de opcentiemen berekend in honderdsten 
van de basisbelasting (100 opcentiemen stemmen overeen 
met de gewestbelasting)

●● de aanvullende belasting op de personenbelasting  
Deze wordt berekend op basis van het bedrag van de perso
nenbelasting dat de belastingplichtige aan de federale 
overheid en aan het Brusselse Gewest verschuldigd is (sinds 
de 6e staatshervorming) en is als een percentage uitgedrukt

Behalve voor de opdeciemen op de verkeersbelasting, beslist 
de gemeenteraad om een aanvullende belasting te heffen en 
legt het de aanslagvoet vast.

Het rendement van de aanvullende belastingen hangt enerzijds 
af van het ‘tariefeffect’ (het nominaal tarief van de belasting) 
en anderzijds van het ‘basiseffect’ (de omvang van de grondslag 
waarop de belasting wordt geheven). De gemeente heeft heel 
weinig vat op het ‘basiseffect’ en kan de facto de financiële 

gevolgen ondervinden van de hervormingen van de hogere 
overheid (bv. de tax shift). Het rendement kan sterk verschillen 
naargelang de gemeente, omdat het gemiddeld inkomen per 
aangifte en het gemiddeld kadastraal inkomen sterk verschillen 
onderling tussen gemeenten. Zo kan een gemeente de relatieve 
zwakte van haar belastinggrondslag compenseren via hogere 
tarieven. 

Bovendien wordt de inning van ontvangsten in grote mate 
be ïnvloed door het ‘inkohieringstempo’ van de hogere overheid 
die er bevoegd voor is. Dat kan leiden tot niet verwaarloosbare 
begrotingsschommelingen bij de gemeenten. Sinds 1 januari 
2018 heeft Fiscaliteit Brussels het beheer overgenomen van 
de onroerende voorheffing in Brussel, dat vroeger in handen 
was van de FOD Financiën.

Om dat probleem te verlichten, voerde de federale overheid in 
september 2017 een systeem in met voorschotten op de aan
vullende belasting op de PB. Die voorschotten slaan op 80% 
van het in totaal verschuldigd bedrag en worden maandelijks 
betaald vanaf september van het aanslagjaar tot april van het 
jaar daarna. 

 > De gemeentebelastingen ‘sensu stricto’ (21,5 % van de 
belastingontvangsten)  
Het gaat om belastingen die de gemeenten zelf invorderen en 
die losstaan van de belastingen die andere overheden heffen. 
Via het belastingreglement dat de gemeenteraad goedkeurt, 
kunnen gemeenten de belastbare grondslag bepalen, alsook 
de tarieven en de eventuele vrijstellingscriteria. De lijst van 
gemeentebelastingen is weliswaar indrukwekkend lang en zeer 
verscheiden (met onder meer de taks op het afleveren van 
administratieve documenten, op de huisvuilophaling, op tweede 
verblijven, op vertoningen en vermakelijkheden…), maar ze 
leveren soms verwaarloosbare bedragen op.

DE STRUCTUUR VAN DE FISCALE 
ONTVANGSTEN
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De fiscaliteit in de Brusselse gemeenten per grote 
belastingcategorie – Begrotingen 2018
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39%

                                               ● Belasting op 
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Spreiding van de gemeentebelastingen (sensu stricto) 
volgens belastingcategorieën

belastingen op de OV en de lokale belastingen in verhouding 
het grootst. De functie ‘werkgelegenheidscentrum’ stimuleert 
de aanwezigheid van gebouwen en van specifiek belastbare 
economische activiteiten
 > Bij de zeer talrijke specifiek lokale belastingen illustreert onder
staande grafiek het overwicht van 5 belastingen die samen 
goed zijn voor 73% van de totale lokale belastingen. 

De taks op de kantooroppervlakten en de taks op parkeerplaatsen 
op zich alleen tekenen voor 50% van de belastingkomsten van 
de gemeenten.

ENKELE CIJFERS

 > De opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorhef
fing en van de aanvullende belasting op de personenbelasting 
vertegenwoordigen respectievelijk 56,5% en 19,0% van de 
belastingontvangsten van de Brusselse gemeenten.  
Er bestaan grote verschillen in het aandeel van de diverse 
gemeentebelastingen naargelang het sociaaleconomisch 
profiel (zie grafiek). De residentiële gemeenten vertonen het 
grootste aandeel voor de aanvullende belasting op de PB. In 
Brusselstad (cluster B5) is het aandeel van de aanvullende 
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DEFINITIE

De ontvangsten uit fondsen bestaan uit een geheel van niet 
toegewezen algemene dotaties die in de begrotingen van hogere 
overheden zijn ingeschreven. Het Gemeentefonds vormt de 
belangrijkste.

Het Europees charter over de lokale autonomie moedigt hogere 
overheden aan om bij voorrang een beroep te doen op de alge
mene financiering van de lokale besturen.

Het gemeentefonds werd in 1860 opgericht als compensatie voor 
de afschaffing van de octrooirechten (een soort van douane
rechten op goederen) die de gemeenten hieven. Met de staats
hervorming van 1988 werd de algemene financiering van de 
gemeenten geregionaliseerd. De wet van 16 januari 1989, hevelde 
de middelen over voor de financiering door de gemeenschappen 
en gewesten. Sindsdien bepalen de gewesten autonoom de 
bedragen en verdelingsregels van het gemeentefonds dat ze 
verdelen over de lokale besturen. Sinds 1 januari 2005 is de 
Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de algemene financiering 
van haar 9 Duitstalige gemeenten. 

In het Brusselse Gewest staat het Gemeentefonds beter bekend 
als ‘Algemene Dotatie aan de gemeenten’ (ADG). In 2017 is het 
systeem voor de financiering en de verdeling van de ADG grondig 
door het Gewest gewijzigd. Dit  kwam er na bijna 10 jaar van 
ongewijzigde werking van het bestaande Fonds van de Brusselse 
gemeenten. De hervorming een jaarlijks begrotingskrediet dat 
overeenkomt met het bedrag van 2016 verhoogd met 70 miljoen 
EUR (een toename met 24%) en jaarlijks geïndexeerd met minstens 
2%.

Het aandeel van elke gemeente is voor 3 jaar berekend en hangt 
af van criteria het hoofd te bieden aan uitdagingen van demo
grafische druk en kansarmoede via een grotere solidariteit. De 
verdeling gebeurt meer specifiek op basis van 10 gewogen 
criteria i.v.m.:

 > de morfologie van de gemeente (bevolkingsdichtheid, op
pervlakte)
 > de demografische structuur van de gemeente (demografische 
groei, schoolbevolking)
 > de sociale indicatoren van de gemeente (werkzoekenden die al 
meer dan één jaar werkloos zijn, leefloontrekkers, armoede
risico)
 > de fiscale draagkracht van de gemeente (gemiddelde ont
vangsten per inwoner van de aanvullende belasting op de PB 
en de OV)

ENKELE CIJFERS

 > De ontvangsten uit fondsen bedragen in 2018 gemiddeld 
418 EUR per inwoner en vertegenwoordigen 21,5% van de 
totale gewone ontvangsten.  
De hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten 
(ADG) zorgde voor een toename van de ontvangsten uit fondsen 
binnen het geheel van de Brusselse gemeenteontvangsten 
nadat die aanhoudend waren uitgehold sinds 2008, zoals blijkt 
uit de volgende grafiek :

ONTVANGSTEN UIT FONDSEN
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In de residentiële gemeenten van het zuidoosten, die beschikken 
over een beter fiscaal rendement en over betere sociale indica
toren, bedraagt het relatieve aandeel van de ADG slechts 7,5% 
van de totale ontvangsten, tegenover 27,8% in de grote ‘kanaal
gemeenten’, die zich in het tegenovergestelde geval bevinden.

 > In overeenstemming met de doelstellingen van de hervorming 
van 2017, schommelt het aandeel van de ADG sterk afhankelijk 
van de sociaaleconomische kenmerken van de Brusselse ge
meenten, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek:

Het Gemeentefonds in de Duitstalige gemeenschap
Sinds 2005 heeft het Waalse Gewest zijn bevoegdheid inzake de financiering van de betrokken gemeenten overgedragen aan 
de Duitstalige Gemeenschap. Het stelt elk jaar een enveloppe ter beschikking van de Duitstalige Gemeenschap waarmee die 
haar eigen Gemeentefonds kan financieren, alsook een dotatie aan het OCMW en dotaties voor de financiering van specifieke 
investeringen. De dotatie aan de gemeenten wordt dan in 2 delen verdeeld over de gemeenten:

 > een dotatie voor de ‘perequatie’ ter compensatie van een eventueel ontoereikend fiscaal rendement in verhouding tot het 
gemiddelde in de Duitstalige Gemeenschap
 > het saldo wordt verdeeld over de gemeenten op basis van 5 criteria (5% in gelijke delen, 45% afhankelijk van het aantal in
woners, 20% afhankelijk van het aantal werknemers in de gemeente, 15% afhankelijk van het aantal werklozen, 15% af
hankelijk van de oppervlakte van de gemeente
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Evolutie van de schuldontvangsten en van de ontvangsten uit prestaties – Begrotingen 2000 tot 2018 
(in % van de gewone ontvangsten)
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DE ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES EN 
DE SCHULDONTVANGSTEN

DEFINITIE

Schuldontvangsten en ontvangsten uit prestaties omvatten in 
zekere zin de eigen middelen van gemeenten, d.w.z. middelen 
die door haar eigen activiteit of door het gemeentepatrimonium 
worden gegenereerd.

 > De schuldontvangsten zijn weerkerende financiële opbrengsten 
die door de gemeenten worden geïnd. Ze bestaan voornamelijk 
uit:
●● interesten of inkomsten uit belegde kapitalen (beleggings
rekeningen, schuldpapier van de overheid, beveks)

●● dividenden die vooral afkomstig zijn van de energieinter
communales

●● terugbetaling door derden (OCMW’s, kerkfabrieken, politie
zones…) van lasten van leningen die de gemeente voor die 
derden is aangegaan

 > De ontvangsten uit prestaties zijn weerkerende ontvangsten 
uit:
●● gemeentegoederen (huuropbrengsten, houtkap, verhuring 
van materiaal, bedragen die betaald worden voor het gebruik 
van sport of cultuurinfrastructuur…)

●● geleverde diensten (opzoekingen in de bevolkingsregisters, 
aansluiting op de riolering, financiële bijdragen van ouders 
voor het leerlingenvervoer of de kosten voor kinderopvang…)

●● de opbrengst van de concessie van het openbaar domein (bv. 
wegenrecht voor het energiedistributienetwerk…)

ENKELE CIJFERS

 > Voor 2018 bedragen de schuldontvangsten 53 EUR per inwoner 
en vertegenwoordigen ze 2,7% van de financieringsbronnen 
van de gemeenten. 
 > Door de vrijmaking van de energiemarkt zien de gemeenten 
tussen 2000 en 2018 hun schuldontvangsten met bijna 50% 
dalen. De opbrengst van de in de begroting ingeschreven 
energiedividenden is gezakt van 121 miljoen EUR in 2000 (9,7% 
van de totale ontvangsten) naar 63,5 miljoen EUR (2,7% van de 
totale ontvangsten).
 > De ontvangsten uit prestaties komen in 2018 uit op 158 EUR 
per inwoner en vertegenwoordigen 8,1% van de totale gemeente
ontvangsten. 
 > In tegenstelling tot de financiële opbrengsten noteren de 
ontvangsten uit prestaties een gestage toename de voorbije 
10 jaar (onder meer als gevolg van de opbrengst van de 
concessie van het openbaar domein, die werd ingevoerd ter 
compensatie van het verlies van de dividenden van de energie
sector, maar ook van de herwaardering van de huurprijzen en 
de diverse gebruiksrechten). 
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Structuur van de gewone uitgaven – Begrotingen 2018 (in % van het totaal)
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(1) Etterbeek, Elsene, SintGillis, SintJoost.

DEFINITIE

Dit zijn weerkerende uitgaven die noodzakelijk zijn voor de gewone 
werking van een gemeente, zoals de betaling van het gemeente
personeel, de verlichting, enz. De gewone uitgaven worden inge
deeld in 4 economische uitgavenposten:

 > De personeelsuitgaven (41,6%) omvatten de lonen, de bijbe
horende werkgeversbijdragen en de overige personeelskosten 
(kosten voor het woonwerkverkeer, maaltijdcheques…) voor 
de gemeentemandatarissen, de statutaire ambtenaren, de 
contractuele ambtenaren en het onderwijzend personeel. Onze 
cijfers houden geen rekening met het loon van het onderwijzend 
personeel.
 > De werkingsuitgaven (11,6%) beslaan alle uitgaven die nood
zakelijk zijn voor de werking van de gemeentediensten (de 
kosten voor water, gas en elektriciteitsverbruik, kantoor
benodigdheden, telefoon, voertuigen…), met uitzondering van 
de personeelskosten.
 > De uitgaven voor overdrachten (37,2%) zijn uitgaven zonder 
eenduidig identificeerbare tegenprestatie van de begunstigde. 
Zij bestaan uit toelagen die de gemeente aan derden (OCMW’s, 
politiezones, kerkfabrieken, sport en cultuurverenigingen…) 
verleent voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.
 > De schulduitgaven (9,5%) omvatten voornamelijk financiële 
kosten van leningen (rentelasten en kapitaalaflossingen).

ENKELE CIJFERS

 > De gewone ontvangsten van de Brusselse gemeenten in het 
begrotingsjaar 2018 belopen 2,3 miljard EUR. 
 > Elke gemeente geeft gemiddeld 1.928 EUR per inwoner uit. Dit 
gemiddelde ligt een stuk hoger in Brusselstad (3.641 EUR/inw.) 
en de gemeenten van de eerste gordel(1) (2.036 EUR/inw.) dan 
in de overige Brusselse gemeenten (ongeveer 1.500 EUR/inw.). 
De functies als centrum voor werkgelegenheid, diensten en 
administratie geven dan ook aanleiding tot extra uitgaven 
in die gemeenten. 
 > De structuur van de gewone uitgaven van de Brusselse 
gemeenten varieert naargelang hun sociaaleconomische 
kenmerken, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Zo liggen de 
uitgaven voor vervoer een flink stuk hoger in clusters B4 en 
B5 afhankelijk van de noden op bv. sociaal en politioneel vlak, 
die inherent zijn aan deze groep van gemeenten en die een 
invloed hebben op de overeenkomstige dotaties aan de OCMW’s 
en de politiezones.

DE EXPLOITATIE-UITGAVEN:  
ALGEMENE VOORSTELLING
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Structuur van de personeels- en werkingsuitgaven per 
categorie van gemeenten – Begrotingen 2018 (in EUR/inw)
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(1) Etterbeek, Elsene, SintGillis en SintJoost.

DEFINITIE

De personeelsuitgaven omvatten lonen van het gemeente
personeel, werkgeversbijdragen, sociale uitkeringen, kosten voor 
woonwerkverkeer en andere financiële voordelen, bezoldiging 
van de burgemeester en schepenen, presentiegelden van de 
gemeenteraadsleden, de pensioenen van de vroegere mandata
rissen en lonen van het onderwijzend personeel.

De voorbije jaren is de component van de ‘bijdragen’ aanzienlijk 
gestegen na de hogere overdrachten als gevolg van de herfinancie
ring van het pensioenstelsel van het statutair personeel. Deze 
toename neemt de vorm aan van solidariteits en responsabilise
ringsbijdragen. In Brussel zorgen de gemeenten SintAgatha
Berchem, Elsene en SintJansMolenbeek zelf voor de betaling 
van de zgn. ‘nietgesolidariseerde’ pensioenen, en daardoor 
ondervinden ze minder impact van die hervorming.

De werkingsuitgaven omvatten alle uitgaven die noodzakelijk 
zijn voor de goede werking van de gemeente, zoals kosten voor 
verwarming, elektriciteit en telefoon, aankoop van kantoor
benodigdheden en –materiaal, onderhoudscontracten met 
betrekking tot voertuigen enz.

De personeels en de werkingsuitgaven zijn erg gevoelig voor 
de evolutie van de inflatie (onder meer via de spilindex van het 
openbaar ambt).

In Brussel was de hervorming van de brandweerdiensten neutraal 
voor de personeels en de werkingsuitgaven van de gemeenten, 
aangezien de functie historisch gezien werd waargenomen door 
een paragewestelijke instantie.

ENKELE CIJFERS

 > De personeels en werkingsuitgaven vertegenwoordigen samen 
53,2% van de uitgaven van de gemeenten.
 > Het Brusselse (statutair en contractueel) gemeentepersoneel 
telde volgens de statistieken van de RSZPPO 15.655 werkne
mers (in VTE) in 2015.
 > Het grootste deel van de personeelsuitgaven heeft betrekking 
op de lonen (64,8%) en de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid (26,3%)
 > De personeelsuitgaven (zonder het onderwijs) bedragen in 2018 
gemiddeld 803 EUR per inwoner. Deze liggen evenwel gevoelig 
hoger in Brusselstad (1.307 EUR/inw.) en in de gemeenten van 
de eerste gordel(1) (915 EUR/inw.).
 > In 2018 boeken de gemeenten gemiddeld 224 EUR werkings
kosten per inwoner. De kosten liggen evenwel gevoelig hoger 
in Brusselstad (520 EUR/inw.) en in de gemeenten van de 
eerste gordel(1) (234 EUR/inw.).

PERSONEELS- EN WERKINGSUITGAVEN
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GEZINNEN: 76

BEDRIJVEN: 7

DEKKING VAN HET TEKORT

OCMW:
287

POLITIEZONE:
324

KERKFABRIEKEN: 1,6

OPENBARE ZIEKENHUIZEN: 
18

OVERIGE: 5

Structuur van de overdrachtsuitgaven – Begrotingen 2018 
(in % van het totaal)
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DEFINITIE

Overdrachtsuitgaven verwijzen naar toelagen of premies die 
de gemeente toekent aan privé (verenigingen, gezinnen…) of 
publieke actoren (politiezones, OCMW’s, kerkfabrieken, openbare 
ziekenhuizen enz.) om de werking ervan te ondersteunen of hun 
begroting in evenwicht te houden. Sommige toelagen zijn verplicht. 
Het gaat om gemeentelijke dotaties die de tekorten van politie
zones, OCMW’s, openbare ziekenhuizen en kerkfabrieken dekken.

De dotaties aan de politiezones en de OCMW’s zijn de 2 belang
rijkste categorieën van overdrachtsuitgaven. Samen vertegen
woordigen ze bijna 82,3% van de totale overdrachten (zie grafiek 1).

Toewijzing van de overdrachtsuitgaven van de Brusselse 
gemeenten – Begrotingen 2018 (EUR/inw.)

ENKELE CIJFERS

 > De overdrachtsuitgaven nemen 37,2% van de uitgaven van de 
gemeenten voor hun rekening.
 > In 2018 geeft elke gemeente gemiddeld 718 EUR per inwoner 
uit. De sociaaleconomische classificatie van Brusselse ge
meenten vertoont een grote verscheidenheid wat het aandeel 
van de dotatie aan het OCMW betreft en de politiezone in de 
totale overdrachtsuitgaven (zie grafiek 1).
 > De dotatie aan het OCMW is het grootst in de gemeenten van 
de eerste gordel en in de kanaalgemeenten. Die gemeenten 
vertonen immers minder gunstige sociale indicatoren (bv. werk
loosheidsgraad, gemiddeld inkomen per inwoner) wat nood
zakelijkerwijze tot uiting komt in meer tegemoetkomingen door 
het OCMW.
 > De dotatie aan de politiezone is verhoudingsgewijs groter in 
Brusselstad (44,9% voor cluster B5). De functies als werk
gelegenheidscentrum en hoofdstad vereisen heel wat specifieke 
veiligheidsuitgaven zoals de begeleiding van betogingen of 
meer recent nog het opvoeren van de strijd tegen het terrorisme 
(bescherming van het stadscentrum).

OVERDRACHTSUITGAVEN
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Gemeentelijke dotatie aan de politiezone per 
sociaaleconomische cluster – Begrotingen 2018 (in EUR/inw.)
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DEFINITIE

De politiehervorming (wet van 7 december 1998) kreeg in 2001 
en 2002 concreet vorm door de reorganisatie van de bestaande 
diensten, met de bedoeling om een geïntegreerde politie op 
2 niveaus tot stand te brengen, nl. de federale en de lokale politie. 
Op lokaal niveau leidde die hervorming tot grondige wijzigingen 
voor de gemeenten, die tot in 2001 elk nog hun eigen politiekorps 
beheerden.

De lokale politie is georganiseerd in 195 politiezones (na de fusie 
van 2 Vlaamse politiezones). Voortaan vallen 48 zones samen met 
het grondgebied van één enkele gemeente (de zgn. ééngemeente
zones) en 147 met het grondgebied van verscheidene gemeenten 
(de zgn. meergemeentenzones).

De politiezones zijn gebiedsgebonden entiteiten met een eigen 
autonomie, maar waarvan de werking bepaald wordt door 
federale normen. Alle zones hebben een specifieke begroting 
en rekening, maar enkel de meergemeentenzones bezitten 
rechtspersoonlijkheid.

Een politiezone kent 2 belangrijke financieringsbronnen: de 
federale overheid (de federale toelage en de aanvullende toelagen) 
en de gemeenten (de gemeentetoelage). 

Elke gemeenteraad is belast met de goedkeuring van de gemeente
lijke dotatie aan het politiekorps. De dotatie wordt ingeschreven 
bij de overdrachtsuitgaven van elke gemeentebegroting. Het 
gaat om een verplichte uitgave die voorzien is in de organieke 
reglementaire bepalingen van de gemeenten. De wet schrijft voor 
dat de begroting van de politiezone in geen geval een deficitair 
saldo of een fictief evenwicht of overschot mag vertonen (om
zetting van het evenwichtsprincipe dat in de nieuwe gemeente
wet stond). Dat evenwicht van de gewone dienst wordt ge
realiseerd via de dotatie van de gemeente(n) in de politiebegroting. 
Die dotatie is gelijk aan het verschil tussen de gewone uitgaven 
en de gewone ontvangsten van de begroting van de politiezone. 
De gemeentelijke dotatie vormt dus het sluitstuk van de begroting 
van de politiezone.

ENKELE CIJFERS

 > In 2018 bedraagt de dotatie aan de politiezone gemiddeld 
306 EUR per inwoner. Toch varieert de dotatie afhankelijk van 
het sociaaleconomisch statuut van de gemeente. Deze ligt 
bijzonder hoog in Brusselstad (654 EUR/inw.) zoals blijkt uit 
grafiek 1. De functies als werkgelegenheidscentrum en hoofd
stad veronderstellen heel wat specifieke veiligheidsuitgaven 
zoals de begeleiding van betogingen of meer recent nog het 
opvoeren van de strijd tegen het terrorisme (bescherming van 
het stadscentrum).
 > De dotatie aan de politiezone neemt 43% van de overdrachten 
voor haar rekening, wat neerkomt op 16% van de totale gewone 
uitgaven van de Brusselse gemeenten.
 > Op basis van de statistieken van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken, bestond het operationele kader van de 
Brusselse lokale politie in 2016 uit 6.068 personen (VTE), plus 
1.191 leden (VTE) van het administratief en logistiek kader 
(CALOG). Dat personeel is verspreid over 6 hulpverleningszones 
die gemiddeld het grondgebied van 3,2 gemeenten bestrijken 
of 198.000 inwoners per zone.
 > Op de begroting van 2017 vertegenwoordigden de Brusselse 
politiezones een bedrag van 549 miljoen EUR aan gewone 
ontvangsten of 462 EUR gemiddeld per inwoner. De gemeente
toelage draagt gemiddeld voor 60,7% bij aan de gewone 
werkingsmiddelen van de politiezones. In 2017 hadden de 
Brusselse politiezones een budget voorzien van 29 miljoen EUR 
voor nieuwe investeringen.

DE UITGAVEN VOOR DE POLITIEZONES
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Dotaties aan de Brusselse OCMW’s volgens grote 
sociaaleconomische gemeentecategorieën - Begroting 2018
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DEFINITIE

In elke gemeente vind je een OCMW, een openbare instelling met 
een aparte rechtspersoonlijkheid en die juridisch losstaat van de 
gemeente. De organieke wet van 1976 op de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bekrachtigt het principe 
dat “elke persoon recht heeft op maatschappelijke bijstand”. Die 
wet wil iedereen de mogelijkheid bieden een menswaardig bestaan 
te leiden. In de loop der jaren werden in het kader van institu tionele 
hervormingen de bevoegdheden ter zake geleidelijk van het fede
rale niveau naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. 

OCMW’s kennen een ruime waaier van activiteiten van hulpver
lening aan personen en gezinnen. Dit aanbod van diensten wordt 
alsmaar ruimer terwijl de kwetsbaarheid op het vlak van sociale 
uitsluiting, armoede en vergrijzing van de bevolking toeneemt. 
Daarvan getuigen het stijgend aantal leefloners en de steeds 
grotere behoeften waarmee de OCMW’s worden geconfronteerd. 

De voorbije jaren staan OCMW’s onder grote druk, wat een weer
slag heeft op hun activiteiten. De komst van vluchtelingen vormt 
een eerste toename van aanvragen voor een uitkering bij de 
OCMW’s. Daarbovenop komen de gevolgen van de hervorming 
van de werkloosheidsuitkeringen, waardoor steeds meer behoef
tige personen aankloppen bij het OCMW in hun gemeente.

Op boekhoudkundig vlak moeten OCMW’s begrotingen en reke
ningen opmaken die specifiek zijn voor de terreinen waarop ze 
actief zijn. De 3 gewesten hebben elk hun eigen boekhoudsysteem. 

Financiële gegevens moeten per gewest worden voorgesteld en 
kunnen dus niet voor het land worden samengevoegd.

De middelen die een OCMW in het budget inschrijft, zijn afkomstig 
van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en 
de gemeenten. De gemeente is verplicht een dotatie aan het 
OCMW over te maken. De organieke wet van de OCMW’s bepaalt 
dat de gemeente verplicht is om het tekort van het OCMW via 
een dotatie bij te passen indien het over onvoldoende middelen 
beschikt om de uitgaven in het kader van zijn opdracht te dekken.

ENKELE CIJFERS

 > In 2018 bedraagt de dotatie aan de OCMW’s gemiddeld 285 EUR 
per inwoner. In Brusselstad beloopt de dotatie 428 EUR per 
inwoner. 
 > De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW vertegenwoordigt 
40% van de overdrachten van de gemeenten en 14,8% van de 
totale gewone uitgaven.
 > Het aantal (statutaire en contractuele) OCMWpersoneelsleden 
in Brussel kwam volgens de statistieken van de RSZPPO in 2015 
uit op 8.465 werknemers (in VTE).
 > Sinds de economische crisis is de dotatie aan het OCMW alleen 
maar toegenomen (zie grafiek 1). Na een daling van die groei in 
2016, zijn de uitgaven terug beginnen te stijgen in een tempo 
van gemiddeld 3,8% per jaar. De recente groei van het aantal 
vluchtelingen en het aantal schrappingen van een werk
loosheidsuitkering zijn 2 factoren die dit verschijnsel kunnen 
verklaren.

DE GEMEENTETOELAGE AAN HET 
OCMW
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Samenstelling van de lasten op de langetermijnschuld 
(investeringen en sanering) – Begrotingen 2009 - 2018
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DEFINITIE

De schulduitgaven zijn de weerkerende financiële lasten die de 
gemeenten moeten dragen. Ze bestaan uit:

 > de rentelasten die verband houden met de door de gemeente 
aangegane leningen en het thesauriebeheer
 > de terugbetalingen van het kapitaal van die leningen (kapitaal
aflossingen)
 > de deelneming in het exploitatieverlies van de overheidsbedrijven 
en intercommunales waarvan de gemeente deel uitmaakt

Specifiek aan de gemeenteboekhouding is dat de kapitaal
aflossingen voor de schuld worden aangerekend op de gewone 
dienst. Aangezien de gewone begroting in evenwicht moet worden 
gebracht met gelijkaardige ontvangsten, ook wel weerkerende 
ontvangsten, moeten gemeenten hun schulden de facto op een 
duurzaam niveau handhaven.

In het Brusselse Gewest beveelt de toezichthoudende overheid 
de gemeenten hun uitstaande schuld in de balans te handhaven 
op het peil van het vorige begrotingsjaar.

ENKELE CIJFERS

 > In de begrotingen 2018 komen schulduitgaven van de Brusselse 
gemeenten uit op 219 miljoen EUR, d.i. 184 EUR per inwoner. 
 > Onder het gecombineerd effect van een betere controle op de 
tekorten en de daling van de rentevoeten (of de autofinanciering 
van nieuwe investeringen) blijft de uitgavencategorie stabiel 
rond 9,5% tot 10,5% van de gemeentelijke uitgaven. De lasten 
van de langetermijnschuld bestaan voor 79% uit kapitaal
aflossingen en voor 21% uit rentebetalingen. Het aandeel van 
de rentelasten in die uitgaven is de voorbije 10 jaar gedaald.
 > De toename van schulduitgaven blijft beperkt maar varieert 
in de loop van de bestuursperiode toch mee met de investerin
gen van de gemeente. In 2017 zagen de schuldlasten van de 
Brusselse gemeenten desalniettemin een atypische terugval 
(3,6%).

DE SCHULDUITGAVEN
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Nettolasten per grote functionele groepen – Begrotingen 2018 (in EUR/inw)
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DEFINITIE

De nettolasten per functie geven per functioneel aggregaat het 
verschil tussen de uitgaven en ontvangsten weer, waarbij het 
verkregen saldo wordt gedeeld door het aantal inwoners. Ze 
geven dus een idee van de inspanning die gemeenten in een bij
zonder domein leveren qua uitgaven, die ze financieren met hun 
algemene niet toegewezen ontvangsten (belastingen, Gemeente
fonds…). Dit weerspiegelt dus de budgettaire keuzes van een 
gemeente.

waarbij X1= Alg. bestuur, X2= Veiligheid, X3= Onderwijs, Xn=…

ENKELE CIJFERS

 > De grafiek geeft aan dat de top 5 van de nettolasten per 
inwoner bestaat uit de rubrieken ‘Sociale bijstandgezondheid’, 
‘Algemeen bestuur’, ‘Politie’, ‘Cultuur’ en ‘Onderwijs’.
 > Er bestaan geen nettolasten voor de functie ‘Brandweer’. Deze 
veiligheidsfunctie wordt in het Brusselse Gewest waargenomen 
door een bovengemeentelijk organisme.
 > Enkel de categorie ‘Economie’ tekent negatieve nettolasten 
op. De ontvangsten, met daarin o.m. dividenden van de inter
communales, zijn dus groter dan de uitgaven voor dit activiteits
domein.

DE NETTOLASTEN PER FUNCTIE
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Voornaamste balansrubrieken van de Brusselse gemeenten – 
2016

Balans Rubriek Niveau (in 
miljoen EUR) 

Aandeel in % 
balans totaal

Vaste activa Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
 Toegekende toelagen  
 en leningen
 Immateriële vaste activa
Vlottende activa Vorderingen op  
 ten hoogste één jaar
 Financiële rekeningen
Eigen vermogen (Initieel) kapitaal
 Gekapitaliseerde 
 resultaten
 Overgedragen resultaten
 Reserves
 Investeringstoelagen,  
 giften en legaten
Schulden Schulden op meer  
 dan één jaar
 Schulden op minder  
 dan één jaar
BALANSTOTAAL

 4.138 63,3%
 657 10,1%
 
 414 6,3%
 7 0,1%
 
 816 12,5%
 359 5,5%
 1.451 22,2%
 
 1.169 17,9%
 290 4,4%
 274 4,2%
 
 908 13,9%
 
 1.547 23,7%
 
 719 11,0%
 6.536 100,0%

Vereenvoudigde structuur van de Brusselse gemeentebalansen
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Dit vormt een belangrijke inbreng van de nieuwe gemeenteboek-
houding (NGB). Vroeger waren de kennis en het beheer van het 
vermogen van een gemeente beperkt tot een materiële inventaris 
 in een gewoon dik register  van gebouwen, vastgoedinkomsten 
en rechten en waarden in de portefeuille. In de begrotingsboek-
houding worden enkel aan en verkoopverrichtingen van vermo
gensgoederen tijdens het boekjaar in aanmerking genomen. Een 
investering die leidt tot de aangroei van het patrimonium, weegt 
negatief op het begrotingssaldo, terwijl de verkoop van een goed 
paradoxaal genoeg tot de verbetering van dit resultaat leidt. 

De balans is niet alleen een bron van informatie over de geactuali
seerde toestand van de gemeentelijke financiën, maar ook een 

beheers en controleinstrument. Ze maakt het voor het college 
mogelijk om correcte beslissingen te nemen op gebied van aan
kopen en beheer van materiaal en onroerend patrimonium.

ENKELE CIJFERS

 > Het balanstotaal van de Brusselse gemeenten kwam eind 2016 
uit op 6,5 miljard EUR, dat is 5.485 EUR per inwoner. 
 > De structuur van de gemeentebalansen is op de ‘lange termijn’ 
gericht (zie grafiek). De vaste activa vertegenwoordigen gemid
deld 79,8% van de totale activa, terwijl de vlottende activa 
goed zijn voor de overige 20,2%. De passiefzijde wordt geken
merkt door het overwicht van het eigen vermogen (65% van 
het balanstotaal), terwijl de overige 35% bestaat uit schulden.  
De verhouding kan wijzen op een sterke financiële onafhanke
lijkheid van de gemeentebesturen. We wijzen erop dat het 
beginkapitaal (22,2%) voornamelijk de rekenkundige tegen
waarde van de geïnventariseerde nettoactiva is op het moment 
dat de beginbalans werd opgemaakt in 1995. Dit mag dus niet 
worden beschouwd als ingezameld kapitaal, zoals vaak bij 
ondernemingen, maar veeleer als de tegenwaarde van het ver
mogen dat een gemeente in de loop der jaren heeft opgebouwd. 

Sinds de invoering van de algemene boekhouding in 1995 beschikken de gemeenten over een balans, die een moment-
opname is van hun vermogenstoestand op een welbepaalde datum. De actiefzijde omvat alle tegoeden en rechten van 
de gemeente, terwijl de passiefzijde betrekking heeft op middelen die haar ter beschikking worden gesteld (eigen 
middelen en schulden).

HET VERMOGEN VAN DE GEMEENTEN – 
GEMEENTEBALANS
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Evolutie van de investeringsprognoses – 
Begrotingen 2010 – 2018 (miljoen EUR)
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In het kader van de begrotingsboekhouding worden de verrichtin
gen i.v.m. de investeringen en de financiering ervan afzonderlijk 
ingeschreven in de buitengewone begroting (zie fiche 13). Hoewel 
investeringen noodzakelijk zijn voor gemeenten, gaat het toch 
eerder om zogenaamde facultatieve uitgaven, in tegenstelling 
tot de ‘verplichte’ uitgaven die bij wet of decreet worden opgelegd. 
Dat bijzondere ‘statuut’ maakt dat investeringen van jaar tot 
jaar sterk verschillen en uitgesteld of zelfs geschrapt worden 
(bijvoorbeeld in geval van een saneringsplan of bij onzekere 
economische omstandigheden). 

In Brussel dringt de toezichthoudende overheid erop aan dat 
begrote investeringen zo realistisch mogelijk zijn om te voldoen 
aan de vereisten inzake een begrotingsevenwicht van de ESR2010 
(zie fiche 13).

ENKELE CIJFERS

 > Lokale besturen, en vooral de gemeenten, zijn de grootste 
investeerders binnen de overheid. Volgens de cijfers van de 
nationale boekhouding dragen lokale overheden (sector S1313 
van de boekhouding ESR95) jaarlijks voor 45 tot 50% bij aan 
de brutovorming van vast kapitaal voor alle lokale overheden 
samen. 

 > Op basis van de begrotingen voor 2018 komen de door de 
Brusselse gemeenten geplande investeringen uit op 624 mil
joen EUR, dat is 523 EUR per inwoner.
 > De evolutie van de investeringen over een langere periode vestigt 
duidelijk de aandacht op het cyclisch effect van de gemeente-
lijke bestuursperiode (zie grafiek). Het maximumniveau wordt 
doorgaans bereikt tijdens het jaar vóór de verkiezingen (wat 
overeenstemt met  +/ 1% van het bbp). In het verkiezingsjaar 
volgt er een lichte daling. Het jaar na de verkiezingen zien we 
zelfs een forse daling van de investeringsuitgaven, terwijl de 
andere jaren gekenmerkt zijn door een meer gematigde en 

Om de uitvoering van hun taken en opdrachten te garanderen of te ondersteunen, beheren gemeenten een niet 
onaanzienlijk vermogen, op basis van hun balans op ongeveer 6,4 miljard EUR geraamd (zie fiche 26). Op het einde van 
elk boekjaar, bij het afsluiten van de jaarrekening, worden die goederen afgeschreven (= waardevermindering die 
overeenkomt met de jaarlijkse slijtage), en wordt ook de boekhoudwaarde van het vastgoed geherwaardeerd (= een 
waardevermeerdering volgens een vastgoedindex).
Om hun vermogen op peil te houden, moeten gemeenten structurele investeringen doen om hun eigendommen in 
goede staat te houden. Het gaat dan zowel om de bouw en de verwerving van roerende goederen (voertuigen, computer-
park) als om onroerende goederen (gebouwen, wegen) en het uitzonderlijk onderhoud van die goederen (renovatie- en 
onderhoudsinvesteringen en investeringen om te voldoen aan bepaalde normen).

DE GEMEENTE-INVESTERINGEN



 49

VERMOGENSVERRICHTINGEN  Fiche 27

inschakelen van bouwondernemingen. Dit geldt nog meer voor 
overheidsinvesteringen, omdat de projecten geografisch erg 
verspreid liggen en men vooral een beroep doet op lokale 
ondernemingen en werkkrachten. Openbare voorzieningen 
hebben ook een structurele impact op de economie. Zo maken 
ze bijvoorbeeld andere – zowel private als publieke – investerin
gen mogelijk, en creëren ze werkgelegenheid in verscheidene 
sectoren zoals onderhoud, diensten en handel.

geleidelijke groei van de uitgaven. In Brussel is het investerings
niveau vrij stabiel tijdens de voorbije 10 jaar met een afgevlakt 
cyclisch effect. De Brusselse gemeenten worden er door het 
Gewest toe aangezet een stabiel investeringstempo aan te 
houden om het hoofd te bieden aan de geografische expansie.
 > Algemeen hebben overheidsinvesteringen een onmiddellijke 
en duidelijke impact op de economie door hun afgeleide effect 
op de bestelling van grondstoffen, het vervoer ervan en het 
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Algemeen 
bestuur: 6% ●                      

Algemene diensten: 
11,2% ●                                

Wegen - Water: 12% ●                    

Secundair 
onderwijs: 5% ●                         

Sociale hulp en 
familiehulp: 3,4% ●                            

                                                      ● Overige: 8,2%

                                               ● Privaat patrimonium: 2,8%

                                   ● Lager 
onderwijs: 21,2%

                ● Huisvesting en 
stedenbouw: 17,3%

                                    ● Volksontwikkeling 
en kunst: 12,9%

Functionele indeling van de buitengewone uitgaven van 
Brusselse gemeenten

Schuld (uitstaande 
leningen): 64,5% ●               

Overige: 3,2% ●                                                            

                 ● Overdrachten: 29,6%

                   ● Investeringen 
(verkoop activa): 2,6%

Financieringsstructuur van de investeringen 
door de gemeenten

BESTEMMING VAN DE BUITENGEWONE 
UITGAVEN

De Brusselse gemeenten investeren in tal van domeinen waarin 
ze actief zijn.

De eerste rubriek uit de functionele indeling is het lager onderwijs 
met een aandeel van 21,2% van de investeringen. Daarna volgt 
de functie ‘Huisvesting en stedenbouw’ met een aandeel van 
17%. De eerste 2 rubrieken onderstrepen het stedelijk karakter 
van het Brusselse Gewest, wat een volgehouden beleid impliceert 
op het vlak van de ruimtelijke ordening en van de begeleiding van 
de jongeren. Met een relatief aandeel van 11 tot 13% volgen 
‘Algemene diensten’ (onderhoud en ontwikkeling van de admini
stratieve gebouwen), ‘Wegennet’ en ‘Volksopvoeding en kunst’. 
Het saldo van de investeringen is gespreid over de andere functies 
met een maximaal aandeel van 6% (voor de rubriek ‘Algemeen 
bestuur’).

FINANCIERINGSMODALITEITEN

De gemeentelijke investeringen worden traditioneel op 3 ver
schillende manieren gefinancierd:

 > Leningen vormen de meest verspreide financieringsvorm. Het 
gebruik van leningen maakt het mogelijk om de betaling van 
investeringsprojecten te spreiden, zodat de lokale belasting
plichtige niet onmiddellijk de volledige lasten ervan moet dragen. 
Vermits de inwoners gedurende jaren van de gerealiseerde 
investeringen kunnen genieten, is het logisch dat de lasten over 
de hele levensduur van de voorziening gespreid worden. In de 
begrotingsboekhouding maken leningen deel uit van de buiten
gewone schuldontvangsten. Het gebruik van leningen in het 
Brusselse Gewest wordt gecontroleerd door de administratieve 
toezichthouder die een stabilisering van de uitstaande schuld 
aanbeveelt, door het volume van de nieuwe leningen tijdens 
een begrotingsjaar te beperken tot het bedrag van de aflossingen 
op de bestaande schuld tijdens diezelfde periode.

Aangezien investeringen staan ingeschreven in de gemeenteboekhouding volgens de functionele en de economische 
indeling, is het mogelijk deze investeringen toe te wijzen aan de diverse activiteitssectoren van de gemeenten en ook 
hun financieringsbronnen te identificeren.

DE TOEWIJZING EN FINANCIERING  
VAN DE INVESTERINGEN
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 > Zelffinanciering, bestaande uit een deel in de vorm van ‘spaar-
tegoeden’ die worden aangelegd door enerzijds overdrachten 
uit het reservefonds of de toewijzing van (gewone of buiten
gewone) overschotten aan bepaalde investeringsprojecten en 
anderzijds de herinvestering van ontvangsten uit de verkoop 
van patrimoniumgoederen. In dat laatste geval wordt de op
brengst geboekt (in de begrotingsboekhouding) bij de zoge
naamde investeringsontvangsten. Op economisch vlak wordt 
de opbrengst uit de verkoop van patrimonium in werkelijkheid 
beschouwd als een vorm van desinvestering.

ENKELE CIJFERS

Leningen vormen ongetwijfeld de belangrijkste financieringsbron 
van investeringen door de Brusselse gemeenten (zie grafiek). 
Gemiddeld dragen zij voor twee derde bij tot de totale financiering. 
De tweede financieringsbron wordt gevormd door de diverse 
kapitaaltoelagen (30% van het totaal). De financiering via spaarte
goeden, d.w.z. de overdrachten uit het reservefonds of de gewone 
dienst en de opbrengsten van de verkoop van patrimonium, zorgen 
voor het saldo van de financiële middelen en vertegenwoordigen 
tussen 2 en 4% van de financiering van de buitengewone begroting.

 > Kapitaaltoelagen, die vooral worden toegekend door de 
Gewesten en de Gemeenschappen ter ondersteuning van be
paalde investeringsprojecten. In de begrotingsboekhouding 
nemen deze de vorm aan van buitengewone overdrachtsuit
gaven. De omvang van de tegemoetkoming of van de toelagen 
varieert van de aard van het project en van de subsidiërende 
overheid. Het subsidiëringsmechanisme verschilt van Gewest 
tot Gewest.  
In Brussel werken gemeenten een driejareninvesteringsplan 
uit met daarin de beoogde investeringsprojecten die kunnen 
worden gefinancierd via 2 aanvullende onderdelen:
●● een driejaarlijkse investeringsdotatie om de gemeenten ertoe 
aan te zetten investeringen van openbaar nut te doen m.b.t. 
de open ruimte, administratieve gebouwen en sanering op 
het grondgebied van het Gewest

●● een driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie voor de verwezenlij
king van gewestelijke investeringen die staan opgenomen in 
een prioriteitenlijst van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan
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Saneringsschuld: ●                           
15,36%

Schuld ‘staatsaandeel’: 1,31% ●                          

                                         ● Leasingschuld: 0,1%

                         ● Schuld ‘voor derden’: 0,02%

                               ● Schuld 
‘eigen aandeel’ 

voor investeringen: 
83,21%

Componenten van de gemeenteschuld op lange termijn 

Gelet op de vele betrokken partijen en het ingewikkelde karakter 
van bepaalde financieringsformules valt de werkelijke gemeente
schuld relatief moeilijk te omschrijven.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de gemeenteschuld 
te omschrijven:

DIRECTE OF INDIRECTE SCHULD

 > De directe schuld bestaat uit leningen die door gemeenten zijn 
aangegaan en waarvan de aflossingen volledig ten laste van de 
gemeente zijn (leningen eigen aandeel), alsook uit de schuld die 
gedeeltelijk te haren laste is (doorgaans in verhouding tot het 
aandeel van de gemeente in de financiële lasten). Wanneer 
gemeenteaflossingen van leningen worden gedragen door een 
andere overheid (gewesten, gemeenschappen of de Staat), 
maken die geen deel uit van de directe gemeenteschuld.
 > De indirecte schuld omvat leningen die werden aangegaan 
door andere instellingen die impliciet of expliciet de waarborg 
van de gemeente genieten. Het gaat om verbintenissen aan
gegaan door derden (autonome gemeentebedrijven, kerk
fabrieken, intercommunales, vzw’s enz.) waarbij voor de terug
betaling mogelijk een beroep zal worden gedaan op de gemeente.
 > De totale directe en indirecte schulden vormen de geconsoli
deerde gemeenteschuld.

BRUTO OF NETTOSCHULD

De nettoschuld omvat de directe (bruto)schuld waarvan men 
dan de financiële activa van de gemeente in mindering brengt. 
Onder die financiële activa die in de balans zijn opgenomen 

vermelden we thesauriebeleggingen op ten hoogste één jaar, 
beschikbare kastegoeden en bedragen die beschikbaar zijn bij de 
financiële instellingen, alsook de terugvordering van leningsaf
lossingen (lasten van de leningen staatsaandeel en voor derden…). 

SCHULDCATEGORIEËN (DOEL/VORM) 

Een eerste onderscheid heeft betrekking op de lange en de kor
tetermijnschuld:

Naast de financiële kosten van de leningen en de financiële 
schulden op de zichtrekeningen, omvat de financiële schuld op 
korte termijn (in boekhoudkundige zin) vooral de jaarlijkse terug
betaling van leningen, d.i. de schulden op lange termijn die binnen 
het jaar vervallen.

De langetermijnschuld  (d.w.z. de financiële schulden op meer dan 
1 jaar) maakt het grootste deel uit van de financiële schuld op de 
balans (zie grafiek):

De gemeenteschuld in de ruime zin omvat alle bedragen die de gemeente aan derden verschuldigd is. Het gaat dan naast 
de leningen ook over de openstaande facturen. Boekhoudkundig gezien vertegenwoordigt de schuld de mate waarin 
een beroep is gedaan op de middelen van derden, in tegenstelling tot het eigen vermogen van de gemeente. In financieel 
opzicht is de gemeenteschuld beperkt tot alle vormen van leningen (op korte en op lange termijn) die bij of via de 
financiële sector zijn aangegaan.

DE GEMEENTESCHULD
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gemeenschappen) worden gedragen. Die formule was in werke
lijkheid een systeem voor debudgettering en wordt sinds 
enkele jaren niet meer gebruikt, zodat het uitstaande bedrag 
ervan geleidelijk afneemt.
 > De schuld ‘voor derden’ (0,02%) zijn leningen die door de 
gemeenten werden aangegaan ten gunste van een ander lokaal 
bestuur (OCMW, gemeentebedrijf, kerkfabriek enz.), waarbij die 
laatste alle financiële lasten draagt en ze terugbetaalt aan de 
gemeente.

ENKELE CIJFERS   

 > Op basis van de balansen van 2016 (geëxtrapoleerd) bedraagt 
de directe (bruto)schuld van de Brusselse gemeenten meer dan 
1,5 miljard EUR.
 > De langetermijnschuld domineert met 67% van de totale schuld, 
tegenover 33% voor de kortetermijnschuld.  
Het schuldniveau van gemeenten lijkt globaal genomen redelijk 
te zijn, zowel in verhouding tot hun eigen vermogen als in verge
lijking met de schuld van de andere overheden. Zeker wanneer 
men er rekening mee houdt dat gemeenten bijna 50% van de 
totale overheidsinvesteringen voor hun rekening nemen.
 > De Brusselse gemeenten beschikken eveneens over niet 
onaanzienlijke financiële activa ten belope van 467 miljoen EUR, 
dat is 7,4% van de totale activa. De nettoschuld van de gemeen
ten bedraagt dan ook 1 miljard EUR.

 > Schuld ‘eigen aandeel’ voor investeringen met vaste activa 
als tegenwaarde. Dat is de grootste component van de schuld 
op lange termijn (83,2%).
 > De ‘saneringsschuld’ (15,4%) werd door de gemeenten aan
gegaan om een financieel tekort aan te zuiveren van de 
gemeente zelf of van een derde instelling (ziekenhuis, inter
communale enz.). Die praktijk is in theorie in strijd met de 
principes van de gemeenteboekhouding (zie fiche 11), en meer 
in het algemeen met de principes van een gezond beheer van 
overheidsmiddelen, nl. geen beroep doen middelen van de 
buitengewone begroting (nl. leningen) om de gewone begroting 
in evenwicht te houden of om dat evenwicht te herstellen (d.w.z. 
voor de gewone werking van de gemeente).
 > Onder de leasingschuld (0,1%) vallen voornamelijk roerende 
goederen (voertuigen, ITmateriaal) die worden gefinancierd 
via een huurkoop of leasingformule. Via die formule verwerft 
een gemeente goederen die pas definitief haar eigendom wor
den, nadat aan het eind van het leasingcontract een aankoopop
tie wordt gelicht. In afwachting wordt het goed in de balans 
ingeschreven (en afgeschreven), net als de overeenkomstige 
lening, en beschikt de gemeente tijdens de looptijd van het 
contract over aanvullende diensten (onderhoud, herstellingen, 
advies enz.).
 > De leningen ‘staatsaandeel’ (1,3%) zijn leningen die door de 
gemeenten werden aangegaan, maar waarvan de lasten volledig 
of grotendeels door de subsidiërende overheid (staat, gewesten, 
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FINANCIËLE SITUATIE  
& BESCHIKBARE MARGES

FINANCIERINGSBRONNEN 
– AANSPREKEN VAN  

HET FISCAAL POTENTIEEL

SCHULD –  
THESAURIE

UITGAVENNIVEAU  
EN STRUCTUREN

INVESTERINGSINSPANNING/
VERMOGENSBEHEER

FINANCIËLE EVENWICHTEN, 
FINANCIËLE RESERVES

Aan de hand van een financiële analyse beoordelen we de financiële gezondheid van een gemeente. We evalueren de 
minder gunstige evolutiefactoren en we identificeren (of anticiperen idealiter op) de toekomstige financiële beperkingen 
of de beschikbare marge. De beoordeling van de financiële gezondheid is niet alleen een oefening voor gemeenten in 
moeilijkheden, maar is nuttig voor alle gemeenten die, zelfs al zijn ze financieel gezond, een retrospectieve en/of 
prospectieve denkoefening willen maken met de bedoeling:

> een financiële ‘foto’ van de activiteit van de gemeente te maken 
> een kritische analyse op gang te brengen over de toewijzing van de grote budgettaire massa’s, de begrotings prioriteiten 

en de financieringsstructuur 
> vragen te stellen over de verschillen in de financiële situatie (benchmarking) 
> een objectief denkkader tot stand te brengen om politieke keuzes te maken, alsook om een strategie en een financiële 

communicatie uit te stippelen

In het kader van zijn dienstenaanbod gericht op advies aan de lokale beheerders, stelt Belfius van elke gemeente een 
‘Individueel Financieel Profiel’ op

ELEMENTEN VAN FINANCIËLE ANALYSE 
EN ‘BENCHMARKING’
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VERGELIJKINGSCRITERIA (‘BENCHMARKING’)

Op zichzelf heeft een ratio geen specifieke betekenis. Daarom is 
een referentiekader zo belangrijk. Het vergelijken van ratio’s in 
de financiële analyse kan vooral op 2 manieren gebeuren:

 > via een tijdgebonden vergelijking met de waarden van die
zelfde ratio’s voor het bestuur tijdens opeenvolgende boekjaren. 
Dit helpt de grote financiële tendensen te identificeren die zich 
aftekenen voor de gemeente over een bepaalde tijdspanne
 > via een ruimtelijke vergelijking met de waarden van diezelfde 
ratio’s voor een aantal vergelijkbare lokale besturen. Het is de 
bedoeling de factoren te bepalen die de grootste verschillen 
verklaren

Let wel: de interpretatie van de ratio’s en de vastgestelde ver
schillen met een referentiegroep vergt een kritische analyse om 
geen fragmentaire en zelfs foutieve conclusies te trekken.

Parameters voor benchmarking waar altijd kritisch naar gekeken 
moet worden, zijn onder meer:

1. de statistische referentie waarmee wordt vergeleken: het 
geaggregeerd gemiddelde, het gemiddelde van de ratio’s, de 
mediaan, d e kwartielen, de variantie of de standaardafwijking

2. de samenstelling van de groepen van gemeenten: behoren 
ze tot eenzelfde bestuurlijke regio (provincie, gewest enz.), 
tot eenzelfde bevolkingsklasse of tot eenzelfde ‘sociaal 
economische’ cluster van gemeenten (zie fiche 31)

3. de stabiliteit van de perimeter (wat is bv. de impact van de 
oprichting van de politiezones of de hulpverleningszones?)

4. de evolutie van de algemene macroeconomische context (bv. 
de stijging van de energieprijs of de evolutie van de rente
voeten)

5. lokale specifieke kenmerken (bv. de aanwezigheid van een 
grote onderneming op het grondgebied van de gemeente, 
uitbesteding van een gemeentelijke taak door een overheids
bedrijf)

FINANCIËLE RATIO’S EN DIMENSIES

De financiële situatie van een gemeente kan worden beoordeeld 
via de berekening van een aantal ratio’s, of verhoudingen tussen 
2 waarden die op hetzelfde moment worden uitgedrukt. De fi
nanciële gegevens kunnen afkomstig zijn van zowel de budget
taire boekhouding (budget, jaarrekening) als van de algemene 
boekhouding (balans en resultatenrekeningen).

Er bestaan 2 grote categorieën:

 > Niveauratio’s: het gaat om financiële gegevens (personeels
uitgaven, dotatie aan het OCMW, belastingontvangsten enz.) 
in verhouding tot een nietfinancieel gegeven van de gemeente 
(bevolkingsaantal, het personeelsbestand van de gemeente, 
de oppervlakte van het grondgebied enz.).  
Bv. belastingontvangsten/bevolking → fiscale opbrengst per 
inwoner.
 > Structuurratio’s: dat zijn verhoudingen (uitgedrukt in %) 
tussen 2 bedragen.  
Bv. belastingontvangsten/gewone ontvangsten → aandeel van 
de belastingontvangsten in de financiering van de gewone 
begroting.

Op basis hiervan kunnen vrijwel tot in het oneindige ratio’s worden 
opgesteld. We moeten echter selectief zijn zodat enkel de meest 
relevante ratio’s in een analyse worden opgenomen.

Voor de duidelijkheid van de analyse en de diagnose worden de 
geselecteerde ratio’s gerangschikt volgens verschillende ‘finan-
ciële dimensies’ (zie grafiek).

Een daling van de schuld heeft bijvoorbeeld een positieve invloed 
op schuldvolume, maar ook op het begrotingsevenwicht (via de 
vermindering van de leninglasten). Als die schuldafbouw toe te 
schrijven is aan een structurele daling van de investeringen, kan 
dat een weerslag hebben op de kwaliteit van de nutsvoorzieningen 
en van de dienstverlening aan de bevolking. Omgekeerd kunnen 
nieuwe investeringen een besparing genereren in de uitgaven 
voor personeel of een vermindering van werkingskosten (bijvoor
beeld via de besparing van energie en onderhoudskosten).



 57

FINANCIEEL BEHEER EN ANALYSE  Fiche 31

INDICATOREN GEMEENTEFINANCIËN

INKOMSTEN PER INWONER
SAMENSTELLING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

BEVOLKINGSDICHTHEID
WERKLOOSHEIDSGRAAD

AANTAL LEEFLOONTREKKERS
TOERISTISCHE ACTIVITEITEN

ONTVANGSTEN PERSONENBELASTING
ONTVANGSTEN ONROERENDE VOORHEFFING

UITGAVEN WEGENNET
DIVIDENDEN INTERCOMMUNALES

UITGAVEN VEILIGHEID
TEGEMOETKOMING OCMW
UITGAVEN AFVALBEHEER

LOKALE BELASTINGEN

De sociaaleconomische kenmerken kunnen per gemeente sterk 
verschillen en dat kent gevolgen voor de structuur van de ge
meentefinanciën (zie grafiek).

Zo beïnvloeden bv. het inkomen van natuurlijke personen en het 
kadastraal inkomen rechtstreeks de 2 belangrijkste fiscale in
komstenbronnen van gemeenten (aanvullende personenbelasting 
en opcentiemen op de onroerende voorheffing). De bevolkings
dichtheid en het aantal kilometers aan wegen bepalen de kosten 
voor het onderhoud van gemeentewegen. Als laatste voorbeeld 
is het aantal mensen dat een vervangingsinkomen geniet van 
belang voor de gemeentelijke dotatie aan het OCMW.

Om de diversiteit van gemeenten statistisch te benaderen, is het 
nodig variabelen in te zamelen die niet alleen representatief zijn 
voor de (fysiek waarneembare) morfologische verschillen, maar 
ook voor de sociaaleconomische verscheidenheid van gemeenten.

Met meer dan 150 ingezamelde variabelen per gemeente leiden 
we 5 relevante factoren af:

 > bodembestemming en bestemming van de gebouwen
 > inkomensniveau
 > economische activiteiten en structuur van de beroepsbevolking
 > bevolkingsstructuur
 > externaliteiten en aantrekkingskracht

Bovendien werden voor elk van die dimensies zowel statische 
indicatoren (toestand op een bepaald moment) als dynamische 
indicatoren (evolutiepercentage) geselecteerd. Daardoor vermijdt 
men een classificatie die uitsluitend gebaseerd is op een ‘momen
topname’. Aan de 5 voornoemde dimensies moet men dus een 
dimensie ‘tijd’ toevoegen.

(1) Actualisering van die analyse in maart 2018 ‘Sociaaleconomische typologie van de gemeenten’ 
beschikbaar op  de website van Belfius Bank belfius.be (rubriek Professional – Public Finance – 
Onze studies).

SOCIAALECONOMISCHE TYPOLOGIE 
VAN DE GEMEENTEN

In het kader van de analyse van het lokaal weefsel in België en om een statistisch beeld te schetsen van de diversiteit 
van de Belgische gemeenten, heeft Belfius voor de 3 gewesten een sociaaleconomische typologie van de gemeenten 
uitgewerkt(1). Het gaat erom gemeenten onder te brengen in homogene categorieën op basis van hun sociaaleconomi-
sche kenmerken (inkomen van de bevolking, werkloosheidsgraad, economische activiteiten, bodembestemming…).
De typologie is er vooral op gericht gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen 
in zo homogeen mogelijke klassen. Het onderliggende doel is de uitwerking van een nieuw en relevant referentiekader 
om de financiële toestand van gemeenten te vergelijken en te verklaren op basis van de begroting, de rekening of de 
balans. 
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Brussel                                                                                  

Jette                                                 
Ganshoren                                   
Sint-Agatha-Berchem           
Koekelberg                                        

Sint-Jans-Molenbeek               

Anderlecht                               

Sint-Gillis                                                       

Vorst                                                    

Ukkel                                                       

                                                             Evere                                                             Schaarbeek                                                      Sint-Joost-Ten-Node            Sint-Lambrechts-Woluwe
                                                            Etterbeek

                                                                    Elsene
              Sint-Pieters-Woluwe

                                  Oudergem

                       Watermaal-Bosvoorde

Clusters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

● Brussel-Stad
● Gemeenten “1ste gordel”
● Gemeenten in industriële reconversie van de Kanaalzone
● Residentiële gemeenten van het noordwesten
● Residentiële gemeenten van het zuidoosten

A. BEGINMATRIX

Beginvariabelen

V1 V2 V3 V4 V5 V6 … … V25 … V50 … VN

Gemeenten
G1
G2
G3
G4
G5
…
G25
…
GN

B. FACTORENANALYSE

Factoren

F1 2 F3 … … FN

Gemeenten
G1
G2
G3
G4
G5
…
G25
…
GN

B. CLUSTERANALYSE

Factoren

F1 2 F3 … … FN

Clusters
CL1
CL2
…
CLN

De sociaaleconomische typologie van gemeenten werd verkregen 
door middel van een dubbele statistische verwerking (een 
factoriële analyse en een clusteranalyse). De toegepaste metho
dologie biedt de mogelijkheid om een groot aantal gegevens 
te verwerken, met coherente en goed leesbare resultaten. 
Deze oefening gebeurde apart voor de 3 gewesten. Zo tellen we 
16 sociaaleconomische categorieën van gemeenten in Vlaanderen, 
14 in Wallonië en 5 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
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SCHULDRATIO’S

Het relatieve niveau van de gemeenteschuld wordt bepaald op 
basis van een hele reeks ratio’s. We onderscheiden ratio’s die 
betrekking hebben op de uitstaande schuld en die verband hou
den met de financiële lasten. De verschillende concepten en pe
rimeters van de gemeenteschuld zijn hierbij van belang.

De meest courante ratio’s:

 > Schuld LT eigen aandeel/bevolking: deze elementaire 
indicator geeft de verhouding weer tussen de directe uitstaande 
schuld van de gemeente (zonder leningen overheidsaandeel en 
leningen voor derden) en het aantal inwoners.
 > Schuld LT eigen aandeel/operationele cashflow: deze ver
houding geeft het aantal jaar weer dat de gemeente nodig heeft 
om haar schuld terug te betalen, in de veronderstelling dat het 
kasresultaat uit de courante werking (operationele cashflow) 
constant blijft. 
 > Schuldratio: deze ratio vergelijkt de totale huidige schuld ‘eigen 
aandeel’ en ‘derden’ met het volume van de gewone gecorri
geerde ontvangsten van hetzelfde dienstjaar. Hier wordt dus 
een toestand (de schuld) geplaatst tegenover een stroom (de 
ontvangsten). Deze ratio bepaalt dus het aantal jaar dat een 
gemeente nodig heeft om haar schuld volledig terug te betalen, 
indien ze het geheel van de ontvangsten hieraan zou kunnen 
besteden. 
 > Schuldenlast eigen aandeel / gecorrigeerde ontvangsten: 
deze ratio geeft weer in welke mate de ontvangsten van de 
gemeente besteed worden aan de terugbetaling en de kosten 
van de schuld. De ratio geeft een indicatie van het gewicht van 

de schuld op de courante financiën van het bestuur (gewone 
dienst). 
 > Schuldenlast eigen aandeel/operationele cashflow: deze 
ratio geeft weer in welke mate de operationele cashflow 
volstaat om de lasten van de externe financiering van een 
gemeente (aflossingen + interestlast) te dekken.

SCHULDPROFIEL

Twee leningen, en a fortiori 2 leningenportefeuilles van een verge
lijkbaar bedrag, kunnen heel uiteenlopende kenmerken vertonen 
inzake rentevoet, looptijd en herzieningsperiodiciteit. Het risico, 
de rentegevoeligheid van de schuld en uiteindelijk de mogelijke 
impact op de gewone begroting van gemeenten, kunnen aanzien
lijk verschillen van gemeente tot gemeente (ook al vertonen ze a 
priori vergelijkbare schuldratio’s).

Om een duidelijk en gestructureerd beeld van de kredietporte
feuille te geven, is een analyseinstrument onontbeerlijk. Dit 
‘schuldprofiel’ omvat:

 > sleutelindicatoren: type lening, schuldsaldo, aantal leningen, 
gemiddelde rentevoet en gemiddelde looptijd
 > een dagelijkse en driemaandelijkse kalender van de herzieningen, 
onderverdeeld volgens het type lening
 > de jaarlijkse evolutie van het schuldsaldo en de lasten, rekening 
houdend met het onderscheid tussen het jaarlijkse bedrag van 
de kapitaalschijven en dat van de interestlast
 > de uitsplitsing van de leningen volgens de herzieningsperiodi
citeit

Nu we het schuldniveau van gemeenten hebben bepaald aan de hand van diverse financiële ratio’s, kunnen we dankzij 
een gedetailleerde analyse van de leningenportefeuille via het ‘schuldprofiel’ concrete maatregelen nemen om een 
dynamisch en optimaal schuldbeheer te voeren op basis van een gekozen beheerst risicoprofiel.

SCHULDRATIO’S EN  
ACTIEF SCHULDBEHEER
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Een actief schuldbeheer is er precies op gericht om verschillende 
financiële technieken te gebruiken en de volgende doelstellingen 
te combineren:

 > het renterisico onder controle houden
 > de schuldportefeuille optimaal samenstellen
 > nieuwe begrotingsmarges creëren door de financieringskosten 
te verminderen
 > de evolutie van financiële lasten afstemmen op die van 
gemeenteontvangsten

ACTIEF SCHULDBEHEER

Een volledige schuldanalyse beperkt zich niet tot een becijferde 
stand van zaken van de kredietportefeuille, maar moet gezien 
worden vanuit het oogpunt van een dynamisch en optimaal beheer 
van rentelasten, rekening houdend met een bepaald risicoprofiel.  
De financiële markten evolueren permanent en de schuldstructuur 
verandert voortdurend. Het komt er dus op aan om op de evolutie 
van rentelasten vooruit te lopen en de noodzakelijke maatregelen 
te nemen.
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