GIDS
‘HOE WERKT EEN GEMEENTE?’

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

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 werkinstrument 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

DE GEMEENTE ALS INSTELLING

De gemeente vormt de basis van onze institutionele organisatie. Ze is ontstaan lang vóór de onafhankelijkheid van
België en behoudt als overheidsniveau de bevoorrechte positie het dichtst bij de burger te staan.
Ons land telt in 2018 nog 589 gemeenten(1), die als politieke overheden volgens de Grondwet over autonome bevoegdheden beschikken en deze uitoefenen op hun grondgebied. De gemeenten zijn onderworpen aan het bestuurlijk toezicht
van de regionale overheid, meer bepaald de gewesten.

3 GEMEENSCHAPPEN

589 OCMW’S
INTERCOMMUNALES
AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN,
POLITIEZONES,
HULPVERLENINGSZONES,
KERKFABRIEKEN, VZW’S, POLDERS,
WATERINGEN…

FEDERALE STAAT

3 GEWESTEN

10 PROVINCIES

PROVINCIAAL BELANG

589 GEMEENTEN

GEMEENTELIJK BELANG

Concreet zijn alle in België levende personen ingeschreven in een
gemeente en zo institutioneel verankerd. Ze hebben er hun woon-

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

of verblijfplaats. Het gemeentebestuur staat in voor de opvolging

Aantal Gemiddelde Gemiddelde Bevolkingsgemeenten bevolking oppervlakte
dichtheid
(in km2) (inw./Km2)

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 ge

meenten: 308 in Vlaanderen, 262 in Wallonië (waarvan 9 in de

Vlaanderen
Waalse Regio
waarvan Duitstalige
gemeenschap
Brusselse Gewest
BELGIË

308 (300)*
262

21.720
13.796

45,1
64,3

481,9
214,6

9
19
589 (581)*

8.547
62.716
19.487

94,8
8,5
52,5

90,1
7.383,7
370,9

* Aantal gemeenten na fusies (vanaf 1 januari 2019)

Duitstalige Gemeenschap) en 19 in het Brusselse Hoofdstede
lijke Gewest. Vanaf 1 januari 2019 zal het Vlaamse Gewest na
gemeentefusies nog 300 gemeenten tellen.

>>De gemiddelde omvang van een gemeente verschilt gevoelig
van gewest tot gewest. De gemiddelde bevolking van een

Vlaamse gemeente (20.476 inwoners) is groter dan die van een



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

Waalse (13.456 inwoners). Brusselse gemeenten daarentegen

Organisatieprincipes, bevoegdheden, taken en actiemogelijkheden

tellen gemiddeld 58.899 inwoners. Waalse gemeenten (64,3 km )

van gemeenten zijn vastgelegd in de Grondwet en worden

zijn dan weer gemiddeld groter dan Vlaamse (43,9 km2).

nauwkeurig omschreven in de nieuwe gemeentewet voor het

2

>>Meer dan de helft van de Belgische gemeenten telt tussen

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (met specifieke aanpassingen

10.000 en 25.000 inwoners. Er zijn 31 gemeenten met meer

voor dat gewest), de ‘Code de la démocratie locale et de la

dan 50.000 inwoners, waaronder 5 ‘grootsteden’ (Antwerpen,

décentralisation’ voor Wallonië en het ‘Gemeentedecreet’ (2005)

Brussel, Charleroi, Gent en Luik). Hier wonen meer dan

en het ‘Decreet Lokaal Bestuur’ (DLB, 2017) voor Vlaanderen.

175.000 mensen.
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Algemene context Fiche 2

REGLEMENTAIR KADER

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.

DE GRONDWET

De gewesten hebben van deze nieuwe bevoegdheden gebruik
gemaakt om het organieke kader van de gemeenten uit hun

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 bestuurlijk toezicht
>>de openbaarheid van gemeentelijke aangelegenheden

De fiscale bevoegdheid van gemeenten wordt verleend op grond

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
administratie. Dit decreet werd aangevuld met het decreet van
2 juni 2006 dat de nieuwe regels voor de gemeenteraads
verkiezingen vastlegt.

>>Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB): vanaf 1 januari 2019 treedt

het gros van dit decreet in werking in Vlaanderen. Het vervangt

van artikel 170 § 4 van de Grondwet, waarbij geen enkele ge

het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet en beoogt een

meentebelasting mag worden vastgelegd zonder tussenkomst

verregaande integratie van gemeente en OCMW op politiek en

van de gemeenteraad.

administratief vlak.

DE GEMEENTEWET EN DE REGIONALISERING
ERVAN

>>De Code de la démocratie locale et de la décentralisation:
het Waalse Gewest bundelde eerst de verschillende wet

gevingen over de lokale overheid in een wetboek (= wijziging
qua vorm). Daarna ging men over tot een hervorming van het

De grondwettelijke principes vinden hun oorsprong in de Gemeente

gemeenterecht (decreet van 8 december 2005) voor aan

wet van 30 maart 1836. Deze Wet van 1836 is doorheen de jaren

gelegenheden die betrekking hebben op de gemeenteraads

regelmatig gewijzigd. In 1988 zagen we de nieuwe Gemeentewet,

verkiezingen en op de installatie en de werking van de gemeente

die lang als basistekst van het gemeentelijk recht gold.

organen. Specifiek wijzigde men hoe de burgemeester wordt
aangesteld.

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

>>Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voerde een aantal
wijzigingen door in de bepalingen van de Gemeentewet.

>>De Duitstalige Gemeenschap, sinds 2015 bevoegd voor de
lokale besturen, nam verschillende programmadecreten aan (in

provinciale en gemeentelijke instellingen op hun grondgebied,

2015 en 2016). Deze wijzigden de gemeentelijke werking en

mits grondwettelijke waarborgen voor lokale autonomie in acht

het toezicht.

worden genomen en met deze uitzonderingen: burgerlijke stand,
politie (federale aangelegenheid) en de naleving van het taaleven
wicht.
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GEMEENTELIJKE AUTONOMIE EN
BESTUURLIJK TOEZICHT
Onder gemeentelijke autonomie verstaat men het recht en de mogelijkheid voor de gemeente om, binnen het kader van
de wet, onder eigen verantwoordelijkheid en ten voordele van haar bevolking, een belangrijk gedeelte van de openbare
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.

Dit betekent onder meer dat gemeenten:

>>de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

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

samenstellen, via verkiezingen waaraan burgers van de ge

Het Europees charter van de lokale autonomie garandeert op

meente deelnemen. De gemeenteraden stellen de colleges met

Europees vlak het begrip lokale autonomie. De Raad van Europa

hun eigen leden samen. Een andere politieke overheid benoemt

keurde deze conventie op 15 oktober 1985 goed. Het gaat om

dus niet het lokale wetgevend en het uitvoerend orgaan

een echt verdrag, dat bindend is voor alle partijen die het hebben

(institutionele autonomie)

bekrachtigd. Tot nog toe bekrachtigden 47 staten het Charter. In

>>gemeentebelastingen en aanvullende belastingen heffen,

België is het vanaf 1 december 2004 in ons binnenlands recht

de aanslagvoeten ervan bepalen en soms ook de grondslag

van toepassing, na bekrachtiging door alle Gemeenschappen en

(fiscale autonomie)

Gewesten.

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 bestuurlijk toezicht. Deze term verwijst naar alle beperkte bevoegdheden, die door een
wet of door een norm met kracht van wet, toebehoren aan ‘toezichthoudende administratieve overheden’ die dit recht
laten naleven en het algemeen belang vrijwaren.

Er bestaan verschillende soorten bestuurlijk toezicht ten aanzien
van een gemeente:

>>bijzonder toezicht (opschorting, goedkeuring, het sturen van
een commissaris) voor de bij wet bepaalde handelingen.

>>algemeen opschortend toezicht: de controle op het lokale

Het toezicht wordt ingesteld bij decreet of ordonnantie en uit

beheer in het algemeen. Dit slaat niet enkel op het naleven van

gevoerd door het gewest op grond van de regels die het bepaalt.

de wet (bijvoorbeeld zich ervan vergewissen dat gemeenten

Onder voorbehoud van het toezicht van de federale overheid

zich houden aan het financieel evenwicht en de wettelijke

verschilt de implementatie naargelang de ligging van de gemeente.

bepalingen), maar ook op het naleven van het algemeen belang.
Deze schorsingsmogelijkheid zal met de inwerkingtreding van

Die diverse wetten bepalen welke handelingen aan het toezicht

het Decreet Lokaal Bestuur in Vlaanderen op 1 januari 2019

onderworpen zijn, het soort van toezicht, de termijnen en de

niet meer bestaan. Voor de Vlaamse toezichthoudende overheid

beroepsmogelijkheden.

is er dan enkel nog de mogelijkheid tot vernietiging.
(1) Zie ook fiche 5: Opdrachten en bevoegdheden van de gemeente
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Algemene context Fiche 4

DE LOKALE SECTOR

De lokale sector in de meest ruime zin, omvat naast de gemeenten en de provincies, ook instellingen van grondwettelijke
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).

PARALOKALE BESTUREN
EN VERENIGINGEN

LOKALE BESTUREN
(CONSTITUTIONEEL STATUUT)

LOKALE
OVERHEIDSBEDRIJVEN

KERKFABRIEKEN

PROVINCIES

GEWONE OF AUTONOME
GEMEENTEBEDRIJVEN

POLDERS EN WATERINGEN

GEMEENTEN

POLITIEZONES

INTERCOMMUNALES
OF INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING (IGS)
ZIEKENHUIZEN

HULPVERLENINGSZONES

WOONZORGCENTRA /
ZORGBEDRIJVEN

OPENBARE CENTRA
VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN (OCMW’S)
GEMEENTELIJKE VZW’S

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de financiële stromen

Daarentegen kunnen gemeenten financiële ontvangsten innen,

tussen gemeenten en alle overige lokale actoren geboekt als

als winstdeelneming van autonome gemeentebedrijven of inter

ontvangen werkingssubsidies of toegestane werkingssubsidies

communales (zie fiche 20).

en financiële uitgaven (uitgaven voor overdrachten of schulden).
In het kader van de nationale boekhouding volgens de zogenaamde
Zo passen de gemeenten jaarlijks het exploitatietekort van het

Europese ESR 2010-normen is de definitie van de lokale sector

OCMW en de politiezone bij via een toegestane werkingssubsidie

veel beperkender.

(zie fiche 21) of ze zuiveren het financieel verlies van een auto
noom gemeentebedrijf of een intercommunale aan via een
financiële uitgave.
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De sector van de lagere overheid (S1313 zoals bepaald door

Hierdoor vertoont de lokale sector in België de volgende speci

Eurostat) omvat immers de provincies, de gemeenten (met uit

fieke kenmerken:

zondering van autonome gemeentebedrijven), de Openbare Centra
België

voor Maatschappelijk Welzijn, de politiezones, de Brusselse
agglomeratie, de polders en wateringen, alsook de intercom
munales die geen verhandelbare diensten leveren (bijvoorbeeld
brandweerdienst en natuurparken).
Autonome gemeentebedrijven, ziekenhuizen en rusthuizen in
beheer van lokale besturen vallen hier niet onder, evenmin
intercommunales die verhandelbare diensten leveren, zoals
energie-intercommunales.

Lokale uitgaven
Lokale investeringen
Lokale belastingontvangsten
Lokaal budgettair saldo
Lokale schuld

in miljard
EUR

in % bbp in % totale
overheid

31,3
3,1
9,7
+0,4
23,9

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

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

>>De lokale uitgaven bedragen bijna 14% van de overheidsuit

gaven en net iets meer dan 7% van het bruto binnenlands
product (bbp)

>>De investeringen van de lokale sector vertegenwoordigen een
derde van de totale overheidsinvesteringen

>>De schuld van de lokale sector bedraagt slechts 5% van de
totale overheidsschuld
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OPDRACHTEN EN BEVOEGDHEDEN
VAN DE GEMEENTE
OPDRACHTEN
VAN GEMEENTELIJK BELANG

OPDRACHTEN
VAN ALGEMEEN BELANG

INITIATIEF

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

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

ORGANISATIEVORM

TERRITORIALE DECENTRALISATIE

VOORBEELD
VAN BEVOEGDHEDEN/
PLICHTEN

BEHEER VAN GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
BEHEER VAN HET WEGENNET
TOEKENNEN VAN FACULTATIEVE SUBSIDIES
BEHEER VAN INFRASTRUCTUUR
GEMEENTEPERSONEEL

CONTROLE

GEWOON TOEZICHT

LOKAAL BELEID

DECENTRAAL BEHEER

ONDERWIJS
STEDENBOUW

BURGERLIJKE STAND
BEVOLKINGSREGISTRATIE
REGLEMENTERING
VOOR WAPENS,
AMBULANTE HANDEL

SPECIFIEK TOEZICHT

RECHTSTREEKS
HIËRARCHISCH TOEZICHT

De opdrachten van de gemeenten vallen uiteen in 2 grote cate

Hierdoor ligt een veranderende realiteit niet arbitrair vast, zoals

gorieën .

bij beperkende definities uit de 19e eeuw. Deze vage tekst biedt

OPDRACHTEN VAN GEMEENTELIJK BELANG

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.

Een vrij abstracte term die betrekking heeft op een ruime waaier
van activiteiten waarvoor gemeentelijke beslissingsorganen

decentralisatie die de Grondwet voorschrijft.

OPDRACHTEN VAN ALGEMEEN
BELANG TOEVERTROUWD DOOR ANDERE
OVERHEIDSNIVEAUS

De Grondwet bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor

De staat, de gewesten en de gemeenschappen kunnen gemeenten

alles wat van gemeentelijk belang is. De Grondwet behartigt

verplichten om mee te werken aan de uitvoering van opdrachten

echter niet de belangen van de gemeente, maar hanteert een

van algemeen belang of van wetten, besluiten en decreten.

initiatieven kunnen nemen ten voordele van de bevolking of in
het belang van de gemeente, zoals in het kader van de territor iale

algemene bevoegdheidsclausule: de gemeenteraad regelt ‘de
uitsluitend gemeentelijke belangen’. 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.

De gemeenten kunnen op 2 manieren optreden(1):

>>Via lokaal beleid binnen de toegewezen domeinen: de fede

rale en regionale overheid vertrouwt onder meer het onderwijs
en stedenbouw toe aan de gemeenten op grond van door hen

(1) Alain Coenen, La commune à la croisée des chemins, p. 50-57, Die Keure, 2003, Brugge
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vastgelegde bepalingen. Gemeenten beschikken daardoor over

van ‘uitsluitend gemeentelijk belang’ en die van algemeen belang,

een beleidsmarge met ruimte voor initiatief en een zekere

ofwel de federale, gemeenschaps- en gewestbelangen. In een

autonomie. Zo handelt de gemeente in eigen naam en is ze

geglobaliseerde en gereglementeerde context is het een feit dat

onderworpen aan een bijzonder bestuurlijk toezicht (zie fiche 3).

de gemeenten steeds meer activiteiten van algemeen belang

>>Via decentraal beheer: van de burgerlijke stand, de bevolkings

toegewezen kregen.

registers (bijvoorbeeld de identiteitskaarten) enz. handelen
gemeenten als gedecentraliseerde besturen voor de federale

De aanpak van een groot aantal maatschappelijke problemen

overheid. Gemeentebesturen handelen dus niet voor eigen

daarentegen, zoals de veiligheid (oprichting van politiezones), het

rekening. Ze zijn het verlengstuk van de federale overheid en

verlenen van sociale bijstand aan kandidaat politieke vluchtelingen,

beschikken over geen enkele handelingsvrijheid.

de werkgelegenheidsproblematiek (oprichting van Plaatselijke
Werkgelegenheidsagentschappen), de naleving van de milieu

De indeling van gemeentelijke bevoegdheden kent minder duide

normen… gebeurt doorgaans via delegatie van nieuwe taken aan

lijke grenzen dan het schema laat uitschijnen tussen opdrachten

het gemeentelijke niveau.
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DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE

Drie organen staan in voor het bestuur van een gemeente: de burgemeester, het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad.
Vlaanderen is bevoegd voor de organieke wetgeving van de Vlaamse gemeenten.

KIEZERSKORPS VAN DE GEMEENTE

zit eventueel de raad voor,
maar kan een lid
van de raad aanwijzen om
hem te vervangen

UITVOEREND ORGAAN BURGEMEESTER
WETGEVEND ORGAAN GEMEENTERAAD
(VERKOZEN VOLGENS HET ALGEMEEN
STEMRECHT)

UITVOEREND ORGAAN COLLEGE
BURGEMEESTER,
SCHEPENEN EN OCMW-VOORZITTER

kiest uit de leden
van de raad via
een ‘akte van
voordracht’

stelt eventueel in

stelt eventueel in

COMMISSIES OF ADVIESRADEN

>>De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de gemeente

>>Schepenen en burgemeester worden verkozen uit de leden

raadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden

gemeester en schepenen, het uitvoerende orgaan van de

altijd plaats op de tweede zondag van oktober (in 2018 is dat

gemeente. Het college staat in voor het dagelijkse bestuur van

op 14 oktober). Gemeenteraadsleden zijn voor een periode van

de gemeente en is belast met de uitvoering van de besluiten

6 jaar verkozen volgens het rechtstreeks algemeen kiesrecht.

van de gemeenteraad. Het college omvat naast de burgemees

Via het Vlaamse gemeentedecreet kan de gemeenteraad een

ter en de schepenen ook nog de voorzitter van het bijzondere

voorzitter kiezen uit haar leden. Dit hoeft niet noodzakelijk

comité voor de sociale dienst (voorzitter van de raad voor maat

de burgemeester te zijn . Cijfers van 2010 tonen aan dat een

schappelijk welzijn tot 2019). Dit college moet bestaan uit

derde van de Vlaamse gemeenten sinds 2007 een andere

mannen en vrouwen en bereidt de beraadslagingen en de be

voorzitter dan de burgemeester heeft aangeduid. 

sluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van

Alle burgers van de Europese Unie hebben stemrecht en zijn

de gemeenteraad uit. 

verkiesbaar in de gemeente waar ze wonen. Belgische onder

Het college van burgemeester en schepenen wordt samen

danen daarentegen hebben stemplicht. Niet-Europese burgers

gesteld op basis van een gezamenlijke voordrachtakte. Voldoet

die tenminste 5 jaar legaal in België verblijven, verkrijgen

die voordrachtakte aan de decretale bepalingen, dan neemt

een stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de

de raad akte van de samenstelling van het college. De voor

gemeente waar ze wonen.

drachtakte kan tevens een einddatum voorzien tijdens de

en bestaat uit de gemeenteraadsleden verkozen via gemeente



van de gemeenteraad. Samen vormen ze het college van bur-
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legislatuur voor het mandaat van burgemeester, van schepenen
of van de voorzitter van de gemeenteraad, en kan zijn of hun
opvolger(s) al aanduiden.

>>Als eerste burger van de gemeente is de burgemeester ook

Verder:

>>Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald

op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal

vertegenwoordiger van de regionale overheid. Een burge

raadsleden varieert van 7 (in gemeenten met minder dan

meester beschikt over specifieke bevoegdheden, zoals de

1.000 inwoners) tot 55 (in gemeenten met meer dan

naleving van de openbare orde en de administratieve politie.

300.000 inwoners). Het aantal schepenen schommelt respectie

Een burgemeester komt in principe uit de verkozenen voor

velijk tussen 2 tot 9. Vanaf de nieuwe legislatuur in 2019 geldt

de gemeenteraad. Die raad stelt een akte van voordracht op,

het principe dat er 1 schepen minder wordt aangesteld, behalve

waarna de burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse

in uitzonderingsgevallen zoals fusiegemeenten.

regering. Voor de benoeming van de burgemeester in de zes
faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel heerst een
specifieke procedure.

>>Het

college roept de gemeenteraad steeds bijeen als

gemeentelijke 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.
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HET STATUUT VAN DE
GEMEENTELIJKE MANDATARISSEN
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
ethiek 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.

BEZOLDIGING EN SOCIALE ZEKERHEID

Gemeenteraadsleden ontvangen geen wedde maar wel
presentiegeld, dat rekening houdt met hun aanwezigheid op bij

De vrije uitoefening van een lokaal mandaat moet de mogelijkheid

eenkomsten van de raad, de commissies en de afdelingen. De

bieden van een financiële compensatie voor de kosten die het

gemeenteraad bepaalt het bedrag van dit presentiegeld.

meebrengt en ook de gelijke democratische toegang tot de
functies van burgemeester en schepen. Het geldelijke statuut

De wedde van lokale mandatarissen is sinds 2001(3) aanzienlijk

van lokale mandatarissen is bij wet geregeld en laat weinig speel

opgewaardeerd, vooral in de kleinste gemeenten. Deze op

ruimte over aan de gemeenten, in tegenstelling tot de situatie in

waardering moest beantwoorden aan de grotere werklast en

andere landen(2).

verantwoordelijkheid van lokale mandatarissen, voortkomend uit
de forse toename van de aan hen toegewezen opdrachten. Volgens

De bepalingen voorzien een wedde voor de burgemeester die

de vroegere federale wet was de weddeschaal van de burge

gebaseerd is op een barema dat evolueert afhankelijk van de

meester afhankelijk van de maximale weddeschaal van de

bevolkingsomvang van de gemeente. Het salaris van schepenen

gemeentesecretaris. De gewesten hebben vervolgens die ver

wordt dan weer bepaald als een percentage van dat van de

wijzing naar de graad van gemeentesecretaris laten vallen.

burgemeester (tussen 60% en 75%, afhankelijk van het gewest
en van het aantal inwoners van de betrokken gemeente). Burge

De hervorming van het statuut die de voorbije jaren werd ingezet,

meesters en schepenen hebben eveneens recht op vakantiegeld

heeft eveneens gezorgd voor een uitbreiding van de sociale

en een eindejaarspremie. De wet stelt ook een maximumgrens

zekerheid (ziekte en invaliditeit, gezinstoelagen enz.) van de

aan de wedde van een lokaal mandaat en aan de inkomsten uit de

(uitvoerende) lokale mandatarissen, vooral voor wie geen enkele

uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of

activiteit uitoefent als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige.

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.



(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 bezoldigingsregeling en van het
sociaal statuut van de lokale verkozenen.
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NIEUWE GOVERNANCE EN TOEZICHT OP
BELANGENCONFLICTEN

wijzigden 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

De wetgever voerde eveneens diverse systemen in om de

het vastleggen van het presentiegeld voor gemeenteraadsleden

beroepsethiek te versterken en om belangenconflicten te ver

(minimum- en maximumbedragen).

mijden: aangifte van mandaten, vermogen, inkomstenbronnen,
een gedragscode enz.

TUCHTREGELGEVING

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

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

vuld in 2004, stellen via het Rekenhof een federaal controle-

een uitzonderlijk stelsel worden onderworpen aan een toezicht

systeem in van de mandaten en het vermogen van de lokale

houdende controle. Sinds de regionalisering van de Gemeentewet,

verkozenen. Op lokaal vlak houdt de gemeentesecretaris (in

kan de gewestregering (of haar afgevaardigde) bijvoorbeeld een

zijn hoedanigheid van ‘institutioneel informateur’) de lijst bij

burgemeester of een schepen schorsen of uit zijn ambt ontzetten

van personen die binnen het toepassingsgebied van die wetten

in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wegens kennelijk

vallen (dit zijn de burgemeester, de schepenen en de OCMW-

wangedrag of bij een grove nalatigheid.

voorzitter). Laatstgenoemden moeten voldoen aan 2 verplich
tingen: het indienen van een lijst van de mandaten en het
indienen van een vermogensverklaring.

>>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 bezoldigingen van de lokale verkozenen. Die nieuwe bepalingen



(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.
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HET GEMEENTEPERSONEEL

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 deel van de gemeentebegroting, vermits
ze alleen al bijna 60% van de gewone uitgaven van de gemeenten opeisen (zie fiche 20: Personeels- en werkingsuitgaven).

Het personeelsbeheer is een gemeentelijke bevoegdheid. De
gemeenteraad kan het kader, de rekruterings- en bevorderings

Evolutie van het aantal ETP van de Vlaamse gemeenten
volgens statuut

voorwaarden en het geldelijk statuut van de ambtenaren bepalen.

60.000

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
specifieke reglementaire bepalingen die door de regionale en
federale overheid zijn vastgelegd.

contractuele basis.

>>Het statutaire stelsel vormt in principe de regel in het aanwer

37%

50.000

● Vastbenoemden
● Contractanten

40.000
30.000
20.000
10.000
0

De gemeenten werven personeel aan op zowel statutaire als

44%

2012

2017

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

>>In de praktijk is het aantal contractuele banen sinds een jaar
of tien sterk toegenomen en vormen contractanten het

vingsbeleid. Vastbenoemde ambtenaren zijn voor onbepaalde

merendeel van het totale personeelsbestand (zie grafiek). Hier

tijd benoemd om permanente functies uit te oefenen. Dit

zijn veel redenen voor: vervanging bij ziekte van personeel,

garandeert de werkzekerheid voor deze ambtenaren. 

maar ook de nood aan tijdelijken en aan specifieke profielen

De lokale besturen dragen zelf de pensioenkosten van hun

voor nieuwe functies. Bovendien zetten programma’s om werk

vastbenoemd personeel en dragen daarom slechts een klein

loosheid te bestrijden de lokale besturen er vaak toe aan om op

deel bij voor de sociale zekerheid. Het pensioen van het vast

basis van een arbeidsovereenkomst aan te werven. Het gaat

benoemd personeel blijft immers ten laste van het lokaal

dan om gesubsidieerde contractuelen (GESCO’s), doorstromings

bestuur, hetzij rechtstreeks (indien de gemeente haar eigen

programma’s (DSP), startbaanovereenkomsten, sociale Maribel,

pensioenkas beheert), hetzij onrechtstreeks (indien de gemeente

aanwervingsplannen enz. De aanwerving van personeelsleden

voor het beheer van de pensioenen van haar personeel is

met een arbeidsovereenkomst (onderworpen aan de wet van

aangesloten bij de Federale Pensioendienst (FPD ) of bij een

3 juli 1978) houdt in dat de regels en de juridische situatie in

verzekeringsmaatschappij).

onderlinge overeenstemming – en niet eenzijdig – worden vast

Een grondige hervorming van dit financieringsstelsel was

gelegd tussen het gemeentebestuur en elke ambtenaar.

(1)

nodig om voortaan elk jaar de volledige pensioenuitgaven te
kunnen dekken (Wet van 24 oktober 2011).



(1) Vroeger RSZPPO / DIBISS / RVP
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>>Gemeenten hebben de keuze onder welk statuut zij hun

>>de betaalbaar gestelde uitgaven op basis van regelmatige

een algemeen directeur ambtshalve wordt aangesteld (artikel

wettigheidscontrole uitvoert (bestaan van de begrotings

581 DLB), gebeurt dit met behoud van de rechtspositie die hij

kredieten en toezicht op de regelmatigheid van het bevelschrift

of zij had in de vorige functie (gemeentesecretaris of OCMW-

tot betaling) vooraleer de uitgaven te verrichten. De financieel

secretaris). Bij aanstelling na aanwerving of bevordering wordt

directeur mag enkel betalingen verrichten in opdracht van de

de statutair aangestelde directeur steeds op proef aangesteld.

algemeen directeur (dubbele handtekening)

algemeen en financieel directeurs wensen aan te stellen. Als

bevelschriften. Dit betekent dat de financieel directeur een

Bij de directeur die in contractueel dienstverband wordt aan
gesteld, geldt deze voorwaarde niet.

Het gemeentedecreet heeft de rechtspositieregeling van algemeen
en financieel directeur herzien. Zij worden voortaan beoordeeld

Het gemeentedecreet voorzag 2 wettelijke graden voor de

door een bijzondere commissie van de gemeenteraad. De toe

2 leidende ambtenaren die in elke gemeente een belangrijke rol

gangsvoorwaarden m.b.t. het beroep en de bevordering van

vervullen. Dit werden later decretale graden.

algemeen en financieel directeur worden eveneens herzien
door de invoering van een systeem van vergelijkende examens,

Het Decreet Lokaal Bestuur vervangt vanaf 1 januari 2019 de

evaluaties en stages.

termen ‘secretaris‘ en ‘financieel beheerder’ door ‘algemeen
directeur’ en ‘financieel directeur’. Hun aanstelling is in de loop

De financieel beheerder wordt dus een financieel directeur, die

van 2018 reeds mogelijk.

– naast zijn huidige opdrachten – belast is met het geven van een
advies voor elk dossier met financiële impact, maar ook met het

De secretaris of algemeen directeur:

>>leidt en coördineert de gemeente- en OCMW-diensten onder
het gezag van het college

>>is het hoofd van het personeel van de gemeente en het OCMW
>>woont de vergaderingen van de raad en het college bij en is

op eigen initiatief formuleren van suggesties die kunnen leiden
tot een meer efficiënte aanwending van de ingezette middelen.
Zo kan hij een echte rol vervullen als budgettair en financieel
adviseur. Hij kan ook als taak hebben een verslag op te stellen
over de financiële situatie van de gemeente en het OCMW.

belast met het opstellen van de notulen en het neerschrijven

De secretaris wordt een algemeen directeur belast met de voor

van de beraadslagingen en de beslissingen

bereiding van de dossiers, de voorbereiding en de uitvoering van
de krachtlijnen van het algemeen politiek beleid en met de leiding

De financieel beheerder of financieel directeur zorgt alleen en

van de gemeentediensten. Hij kan onder meer de algemene leiding

onder zijn verantwoordelijkheid voor:

krijgen over het administratief beheer van de diensten, wat

>>de invorderingen van de ontvangsten van de gemeente en het

betekent dat hij actief betrokken wordt bij de aanwerving, bevoegd
wordt voor de evaluatie van het personeel en voor de implemen

OCMW (met inbegrip van de invorderingen van de gemeente

tatie van een interne audit. De uitoefening van het dagelijkse

belastingen)

personeelsbeheer kan hij delegeren aan andere personeelsleden.
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Boekhoudkundig kader Fiche 9

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC)
VOOR DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN
GEÏNTEGREERD REGISTRATIESYSTEEM VOOR
BELEIDSVOERING EN -EVALUATIE

BELEIDSRAPPORTEN
De beleidsvoering gaat uit van 2 beleidsrapporten: het meer

Sinds 2014 volgen de Vlaamse lokale besturen een beleids- en

jarenplan (en wijziging van het meerjarenplan) en de jaarrekening.

beheerscyclus (BBC) die op veel vlakken een stijlbreuk vormt met

Het jaarlijkse budget(1) en de budgetwijziging verdwijnen. Elk van

het verleden en dus ook met de boekhoudkundige rapportering

beide rapporten heeft een inhoudelijk luik en een financieel luik

die lokale besturen van andere gewesten gebruiken. De BBC

en omvat telkens een toelichting. De stroom aan documenten

is een geïntegreerd registratiesysteem voor beleidsvoering en

voor beleidsinformatie wordt dus expliciet aan elkaar gekoppeld.

-evaluatie dat de principes van de dubbele boekhouding volgt op
transactiebasis.

De geformuleerde prioritaire beleidsdoelstellingen worden
vertaald in financiële (verplichte) beleidsvelden en de beleidsdoel

Met de komst van de BBC ontstond er een identiek kader voor

stellingen worden gemonitord en opgevolgd. Naast prioritaire

zowel gemeenten , OCMW’s, provinciebesturen en hun autonome

doelstellingen wordt het overig beleid meer algemeen beschreven.

bedrijven en verenigingen. Al deze besturen bereiden hun beleid

Rapportering kan gebeuren volgens behoeften om te kunnen

voor in een beleidsnota en vertalen die in een financiële nota. Zo

sturen op hoofdlijnen maar maakt tegelijk detailinformatie

kunnen ze niet alleen financieel budgetteren en verrichtingen

mogelijk.

uitvoeren, maar tegelijkertijd ook het beleid opvolgen en evalueren.
Afdelingen met budgethouderschap (bv. districten) beschikken
De regelgeving gaat expliciet uit van een concept dat ruimer is

over een afzonderlijk beheersbudget.

dan louter de financiële aspecten van het beleid. De strategische
beleidsvisie vormt het uitgangspunt voor de beleidsvoorbereiding

Beheersrapporten dienen per budgettaire entiteit voor de op

en -evaluatie. Tegelijk worden een aantal internationaal geldende

volging van het meerjarenplan: eerst worden de kredietramingen

aanbevelingen toegepast (zoals boekhouding op transactiebasis,

gestemd, daarna volgen eventuele interne kredietaanpassingen

gestandaardiseerde beleidsvelden, IPSAS, e.a.) en is het mogelijk

en tot slot dient de beheersrekening te worden goedgekeurd. Die

op basis van de BBC een rapportering te maken volgens ESR

koppelt evaluatie van het beleid aan evaluatie van het financieel

2010-normen.

evenwicht. Kredietaanpassingen binnen een budget hoeven geen
goedkeuring van de raad, wat een soepeler regime vormt dan

Concreet vormt de strategische beleidsvisie over meerdere jaren

ervoor.

het uitgangspunt, met een financiële vertaling waarbij het even
wicht op lange termijn wordt bewaakt. Na afloop van het jaar volgt
er dan een definitieve rekening voor de beleids- en beheers
opvolging en aanpassing van de ramingen in het meerjarenplan.



(1) Het Decreet Lokaal Bestuur schrapt vanaf 2019 het afzonderlijk budget en maakt het een
onderdeel van het meerjarenplan. De wijziging gaat in 2019 in voor de pilootbesturen en vanaf
2020 voor de overige besturen. Dit in het kader van de bepalingen van de zogenaamde BBC2020.

20

Boekhoudkundig kader Fiche 10

BBC-RAPPORTERING

MEERJARENPLAN

JAARREKENING

STRATEGISCHE NOTA

BELEIDSNOTA

PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN
ACTIEPLANNEN
TOELICHTING

DOELSTELLINGENBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
FINANCIËLE TOESTAND
• RESULTAAT OP KASBASIS > 0
• AUTOFINANCIERINGSMARGE
TOELICHTING

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN
• EXPLOITATIEBUDGET
• INVESTERINGSBUDGET
• LIQUIDITEITENBUDGET
STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

FINANCIËLE
DOELSTELLINGENPLAN
• EXPLOITATIEBUDGET
• INVESTERINGSBUDGET
• LIQUIDITEITENBUDGET

HET MEERJARENPLAN ALS BASIS

+

SAMENVATTING
ALGEMENE REKENINGEN
BALANS
STAAT VAN OPBRENGSTEN
EN KOSTEN (SOK)

In de financiële nota wordt per beleidsdomein een set van doel
stellingen vastgelegd met daaraan gekoppeld concrete actie-

Het meerjarenplan wordt in het eerste jaar van elke bestuurs

plannen en kredieten. Dit gebeurt op een vrij algemeen niveau

periode opgesteld en loopt over de volgende 6 jaar. Het eerste

voor meerdere jaren. De actieplannen figureren als koppeling

meerjarenplan omvatte de periode 2014-2019. De besturen die

tussen beleid en financiën.

in 2018 zetelen, stemmen na de lokale verkiezingen van oktober
2018 de kredieten voor het eerste jaar van de nieuwe bestuurs

Zowel de beleidsnota als de financiële cijfers van de rekening

periode . Tijdens dat eerste jaar stellen dan de nieuwe besturen

hebben een koppeling naar het meerjarenplan dat het brede

het nieuwe meerjarenplan op voor 2020-2025.

kader vormt. Zo wordt de evenwichtstoestand van de jaarrekening

(1)

na afloop van het jaar geïnjecteerd in het meerjarenplan. De
Het meerjarenplan bestaat uit 2 delen: de strategische nota,

jaarrekening voegt nog een overzicht toe van de verrichtingen

die de gekozen prioritaire beleidsdoelstellingen beschrijft, en de

via de algemene rekeningen: de balans en de staat van opbrengsten

financiële nota, die de evolutie van het financiële evenwicht

en kosten (SOK).

simuleert en dit bewaakt voor de periode van het meerjarenplan
en enkele jaren erna. Het meerjarenplan verleent autorisatie voor
het uitvoeren van beleid en de bijhorende verrichtingen en voor
ziet hiervoor de nodige kredieten.



(1) Dit is het budget 2019, het laatste budget met die naam. De pilootbesturen voor BBC2020
stellen dat jaar een éénjarig meerjarenplan 2019 op, conform de nieuwe regels.

21

Boekhoudkundig kader Fiche 10

Beleid voeren betekent ontvangsten en uitgaven doen, daarvoor

De financiële benadering van BBC heeft als specifiek element

zijn er algemene financieringsontvangsten beschikbaar (gemeen

dat leningen niet meer rechtstreeks worden aangegaan voor spe

tefonds, belastingen, werkingsontvangsten, toelagen, leningen

cifieke investeringen, maar om de thesauriebehoeften te dekken.

e.a.). In grote lijnen maakt het bestuur onderscheid tussen ver
richtingen voor de exploitatie, de investeringen en de andere
verrichtingen, voornamelijk financiering.
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FINANCIEEL EVENWICHT IN DE BBC

JAARLIJKS EVENWICHT OP DE LIQUIDITEITENREKENING
EXPLOITATIESALDO
+ INVESTERINGSSALDO
+ SALDO ‘ANDERE’, INCLUSIEF AFLOSSINGEN
VAN LENINGEN EN NIEUWE OP TE NEMEN LENINGEN
= BUDGETTAIR RESULTAAT
+ GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIGE
BOEKJAREN
= GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT
- ONBESCHIKBARE GELDEN
= BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT

reerd via een overschot aan exploitatieontvangsten. Een positieve
AFM schept ruimte om nieuwe investeringsuitgaven te doen,
ofwel via bijkomende financiering via leningen ofwel rechtstreeks
door eigen financiering.
Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de
exploitatieontvangsten en -uitgaven (zonder de interesten). Daarvan
trekt men de leninglasten (aflossingen en interesten ) af.
Om ontwijkingsgedrag tegen te gaan in verband met aangegane
leningschuld en een fictief evenwicht te vermijden, voegt het
Decreet Lokaal Bestuur een nieuwe indicator toe aan de even
wichtscriteria: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM).
Om na te gaan hoe realistisch de AFM is, berekent die de marge

De beleids- en beheerscyclus hanteert een specifieke definitie

opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percen

voor het verplichte financiële evenwicht. Het wordt geëvalueerd

tage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een

aan de hand van 2 criteria.

alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen

JAARLIJKSE EVENWICHTSTOESTAND

van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een
verschil tussen AFM en GAFM.

Het resultaat op kasbasis (saldo van ontvangsten en uitgaven)

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet vanaf 2020 dat het geïnte

moet elk jaar positief zijn, rekening houdend met de gecumuleerde

greerde bestuur gemeente-OCMW een structureel evenwicht

resultaten van vorige jaren. De bestemde gelden zijn van dit saldo

voorziet maar ook een overzicht geeft op geconsolideerde basis

al afgetrokken, omdat ze bewust tijdelijk worden gereserveerd

(met andere besturen zoals autonome gemeentebedrijven en

voor toekomstige uitgaven. Het budgettair resultaat van het

OCMW-verenigingen). Die moeten wel afzonderlijk aantonen dat

boekjaar wordt opgebouwd uit het transactiesaldo van het exploi

er beschikbaar budgettair resultaat is.

tatiebudget, het investeringsbudget en de andere verrichtingen.

STRUCTUREEL EVENWICHT OP LANGE
TERMIJN
Besturen moeten kunnen aantonen dat hun autofinancierings
marge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een
positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel
evenwicht.
Met een positieve autofinancieringsmarge (AFM) is het bestuur
in staat om op een structurele wijze de bestaande leninglasten
(aflossingen en interesten) te dragen. Deze AFM wordt gegene



LANGETERMIJNEVENWICHT
AUTOFINANCIERINGSMARGE
= FINANCIEEL DRAAGVLAK
- EXPLOITATIEONTVANGSTEN
EXPLOITATIE-UITGAVEN ZONDER NETTOLASTEN
VAN LENINGEN
= NETTO PERIODIEKE LENINGSUITGAVEN
+ AFLOSSINGEN VAN LENINGEN
NETTOLASTEN VAN LENINGEN
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BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN

Beleidsrapporten zoals meerjarenplan, budget en jaarrekening worden opgesteld volgens vastgelegde schema’s die een
algemene synthese bieden van de financiële situatie. De regelgever legt deze standaardrapportering op want is nodig
om de data van besturen te kunnen evalueren en vergelijken. Toch laat het beleids- en beheerssysteem de besturen
veel ruimte om rapportering aan te passen aan de eigen organisatie, structuur, behoeften en mogelijkheden.

Er is ten eerste het inhoudelijke luik met de nota waarin een
bestuur haar beleid vastlegt via prioritaire en overige beleidsdoel
stellingen. Die doelstellingen kunnen over verschillende beleids
domeinen worden gespreid. Aan de basis van beleidsdomeinen
liggen echter vastgelegde, gestandaardiseerde beleidsvelden.
De lijst omvat zo’n 150 beleidsvelden. Wil een bestuur meer
gedetailleerd rapporteren dan kan het de beleidsvelden verder
verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems.
Om beter aan te sluiten bij het organogram van het bestuur en

Overzicht van de standaard beleidsdomeinen Budget 2018 - Gemeenten
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit
Natuur en milieubeheer
Veiligheidszorg
Ondernemen en werken
Wonen en ruimtelijke ordening
Cultuur en vrije tijd
Leren en onderwijs
Zorg en opvang

9,3%
20,5%
10,9%
8,0%
11,3%
3,0%
7,0%
14,6%
4,2%
11,3%

de bevoegdheden van de schepenen kunnen beleidsvelden ge
groepeerd worden tot zelf samengestelde beleidsdomeinen. Er
is slechts één uitzondering, de indeling moet steeds het beleids

Voorbeeld van beleidsvelden binnen beleidsdomein
veiligheidszorg

domein algemene financiering bevatten (met o.m. de belasting

Veiligheidszorg

ontvangsten, het Gemeentefonds of de leningen).
Om een statistisch overzicht te bewaren, behield de regelgever
10 standaard beleidsdomeinen. Beleidsvelden leveren dan meer
detail.



0400
0410
0420
0430
0440
0450
0460
0470
0480
0490
		

Politiediensten
Brandweer
Dienst 100
Civiele bescherming
Overige hulpdiensten
Rechtspleging
Kinderbescherming
Dierenbescherming
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde
en veiligheid
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Voor de boekhouding gebruiken besturen de algemene rekeningen,

Overzicht van de MAR-codes voor de exploitatie

waarvoor een minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR) geldt.

Budget
2018
In EUR per
inwoner

Hiervan ligt de hoofdstructuur vast, maar de verdere, meer
gedetailleerde invulling niet. Dus ook boekhoudkundig kunnen de
besturen verder detailleren via de MAR-codes en die aanpassen
aan de eigen informatienoden. De grote lijnen van deze rekeningen
lopen in zekere mate parallel met de klassieke bedrijfsboekhouding
(met bijvoorbeeld klasse 6 en 7 voor kosten en opbrengsten en
klasse 4 voor vorderingen en schulden).



EXPLOITATIE-UITGAVEN
60/64 A. Operationele uitgaven
60/1
1. Goederen en diensten
62
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
649
4. Toegestane werkingssubsidies
640/7 5. Andere operationele uitgaven
65
B. Financiële uitgaven

1.370
1.336
299
516
510
10
34

EXPLOITATIEONTVANGSTEN
70/74 A. Operationele ontvangsten
70/2
1. Ontvangsten uit de werking
73
2. Fiscale ontvangsten en boetes
740
3. Werkingssubsidies
742/7 5. Andere operationele ontvangsten
75
B. Financiële ontvangsten

1.501
1.447
113
786
525
22
55
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REKENINGEN VAN DE LOKALE
BESTUREN EN DE ESR 2010-NORMEN
Voor de lidstaten van de Europese Unie geldt het Europees systeem van nationale rekeningen (ESR) als de huidige
referentie voor overheidsfinanciën. Het systeem werd bijgewerkt in een Europese Verordening ’ESR 2010’(1). De
ESR-normen werden oorspronkelijk ontwikkeld om de economische activiteit van een land te meten. Geleidelijk aan
zijn ze uitgegroeid tot een ware monitor voor overheidsfinanciën. De statistieken voor overheidsfinanciën die volgens
dit kader worden opgemaakt, vormen voortaan de basis van de Europese budgettaire monitoring en de stabiliteits- en
convergentieplannen die elke lidstaat indient bij de Europese instanties.
De begrotingsnormen gelden voor de gezamenlijke overheid (S13), d.w.z. de centrale overheid, de sociale zekerheid, de
deelstaatoverheid en de lokale overheid. Deze laatste subsector (S1313) omvat de gemeenten, de provincies, de
OCMW’s, de politiezones en de paralokale instellingen die geen marktdiensten aanbieden.

OVERHEID
(S13)

REFERENTIEKADER
VOOR HET INTERN STABILITEITSPACT (HRF)

CENTRALE OVERHEID (FEDERALE OVERHEID)
(S1311)

ENTITEIT 1

WETTELIJKE-SOCIALEVERZEKERINGSINSTELLINGEN (S1314)
DEELSTAATOVERHEID (GEMEENSCHAPPEN
EN GEWESTEN) (S1312)

ENTITEIT 2

LOKALE OVERHEID (S1313)

Over het algemeen verschillen de structuur en de cijfers van de

1. BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT VERSCHILT

ontvangsten en uitgaven in een overheidsbudget sterk van de
macro-economische benadering volgens de ESR 2010-normen

Op basis van dezelfde rekeningcijfers geven beide benaderingen

in de nationale rekeningen.

een verschillend resultaat door een andere methodologische
insteek.

Voor de lokale besturen is dit verschil in toepassing met de ESR
2010-normen belangrijker dan voor de andere overheidssectoren,

De financiële toestand van de lokale besturen wordt in de ESR

en wel om 2 redenen.

2010-boekhouding beoordeeld via de berekening van de finan
cieringsbehoefte/capaciteit, terwijl dit in de budgettaire boek
houding van de lokale besturen gebeurt via saldi en resultaat. In
het macro-economische systeem volgens ESR 2010 worden de

(1) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013
betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.
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economische transacties ingedeeld via een reeks van hiërarchisch

meenteboekhouding is juist omdat lokale besturen een centrale

opgebouwde rekeningen die uiteindelijk resulteren in het financie

rol spelen voor de overheidsinvesteringen, gekoppeld aan het feit

ringssaldo (dat overeenstemt met het saldo van de kapitaalrekening).

dat de financiële verrichtingen (d.w.z. de voornaamste bron van

Het financieringssaldo bevat dus zowel de exploitatie- als de

financiering van de investeringen) niet in aanmerking worden

investeringsverrichtingen.

genomen.

Een fundamenteel verschil zit in de financiële transacties die

Op basis van de meest recente statistieken die het Instituut van

de lokale besturen boeken. Dit zijn ontvangsten (bv. aangaan van

de Nationale Rekeningen publiceerde (april 2018), vertonen de

leningen, verkoop van deelnemingen) of uitgaven (aflossen van

lokale besturen sinds 2015 een bescheiden financieringsmarge

het kapitaal van een lening) en op die manier beïnvloeden ze mee

(zie grafiek).

het budgettair resultaat. In het kader van ESR 2010 daarentegen
worden deze transacties niet in de kapitaalrekening opgenomen,

Het overwicht van de lokale investeringen geldt zoals gezegd niet

maar afzonderlijk op de financiële rekeningen geboekt. De investe

specifiek voor België, maar komt voor in andere lidstaten. Daarom

ringsuitgaven worden dus wel meegenomen, maar dan zonder de

ook dat landen die de lokale besturen formeel bij het budgettair

financiering ervan via leningen. Dit heeft uiteraard een belang

traject betrekken (via een intern stabiliteitspact) mechanismen

rijke impact op de interpretatie van de financiële situatie.

hebben uitgewerkt die de normen versoepelen. Zo kunnen de
lokale besturen immers hun investeringsvermogen behouden. Die

De beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse lokale besturen

mechanismen laten bijvoorbeeld toe om een begrotingsevenwicht

volgt wel de ESR-benadering in die zin dat de registratie van

te bereiken gespreid over meerdere jaren of voorzien een systeem

verrichtingen gebeurt op transactiebasis - in navolging van het

waarin gedeeltelijk van het streefdoel voor de investeringsuit

algemeen principe in IPSAS(2).

gaven wordt afgeweken.

Om de ESR-rapportering zo vlot mogelijk te maken, voorziet BBC

Financieringsbehoefte (-) of -vermogen (+) van de
subsectoren van de overheid (in % bbp)

in economische sectorcodes en beleidsvelden die de regionale
overheid toelaten de data in het juiste format te verwerken. Ook
nuttig voor de rapportering is dat exploitatie- en investerings
verrichtingen geregistreerd worden los van de terugbetaling van
de schuld en de opname van leningen en leasings. Het gecumu
leerde budgettaire resultaat in BBC is daarentegen wel een
samenvoeging van de saldi van het huidige en de vorige jaren
terwijl ESR alleen het lopende jaar bekijkt.

2. OVERWICHT VAN DE LOKALE INVESTERINGEN

0,5
0
-0,5
-1,0
● Socialeverzekeringsinstellingen
● Lokale overheid
● Gemeenschappen en
gewesten
● Federale overheid

-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Een kenmerk voor de lokale besturen is dat ze een groot deel van
de overheidsinvesteringen voor hun rekening nemen. In de 27 lid
staten van de Europese Unie bedraagt hun aandeel twee derde
van de overheidsinvesteringen. Dat percentage ligt iets lager voor
België (net zoals in de andere federale landen), omdat ook de
deelgebieden een aanzienlijk deel van de investeringen dragen.

Financieringsbehoefte (-) of -vermogen (+) van de lokale
overheid (in miljoen EUR)
1.000
500
0

In de structuur van de totale uitgaven van de gezamelijke Belgische
overheid vertegenwoordigen de investeringsuitgaven (bruto
vorming van vast kapitaal) een verhouding van 10% voor de
lokale besturen, tegen 6,5% voor de deelgebieden en slechts 0,9%
voor de federale overheid.

-500
-1.000
-1.500
-2.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dat de saldi uitgedrukt volgens de ESR 2010-normen sterk en
structureel negatiever zijn in vergelijking met de saldi in de ge



(2) International Public Sector Accounting Standards
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DE ONTVANGSTEN:
ALGEMENE VOORSTELLING
Gemeenten halen hun werkingsmiddelen uit jaarlijkse ontvangsten die voor een regelmatige financiering zorgen,
zoals de belastingontvangsten, de dotaties uit het Gemeentefonds, de werkingstoelagen enz. Ze stellen de gemeente
in staat de lopende uitgaven te dekken zoals personeelskosten, werkingskosten, financiële lasten, e.a.
De ontvangsten kunnen in de verschillende groepen worden ingedeeld.

>>De financiële ontvangsten (3,6%) bestaan uit:

Typische exploitatieontvangsten zijn:

●●

>>De operationele ontvangsten (96,4%) die bestaan uit:
●●

de ontvangsten uit financiële vaste activa, zoals winst
deelnemingen van autonome gemeentebedrijven of inter

de ontvangsten uit de werking van de gemeente: alle ont

communales

vangsten die voortvloeien uit gemeente-eigendom zoals

●●

andere financiële ontvangsten

inkomgeld, huuropbrengst, verhuur van materiaal, houtkap,
e.d. en uit diensten die de gemeente verleent zoals een aan

Er zijn ook uitzonderlijke ontvangsten die verband houden met

sluiting op het rioleringsnet, opzoekingen in de bevolkings

meerwaarde bij de verkoop van vaste activa.

registers enz.
●●

fiscale ontvangsten (afkomstig van gezinnen en bedrijven)
en boetes

●●

algemene en specifieke werkingssubsidies (overdrachten
afkomstig van Vlaanderen of van een federale overheids
dienst)

●●

recuperatie van individuele hulpverlening (door OCMW)

●●

andere operationele ontvangsten

Structuur van de exploitatieontvangsten per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in % van de totale ontvangsten)
100%
90%
80%

21%

26%

22%

13%
26%
46%

70%
60%
50%
40%

63%

59%

61%

69%

58%

30%

● Financiële ontvangsten
● Overige ontvangsten
● Specifieke werkingssubsidies
● Algemene werkingssubsidies
● Fiscale ontvangsten
● Ontvangsten uit werking

38%

20%
10%
0%



7%

7%

8%

7%

8%
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Woongemeenten

Landelijke
gemeenten

Gemeente met
economische aantrekking

Verstedelijkte
gemeenten
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ENKELE CIJFERS
> >De exploitatieontvangsten in het budget 2018 belopen

9,8 miljard EUR, wat overeenkomt met 1.501 EUR per inwoner.

>>Het aandeel van de belastingontvangsten (belastingen en

boetes) is ruim 52% van de totale exploitatieontvangsten en
dat is anderhalf keer hoger dan de ontvangsten uit werkings
subsidies (35%).

>>Het niveau ervan verschilt naargelang van het type gemeente.

>>Met 85,8% van de totale belastinginkomsten vormen de

gemiddeld 2.266 EUR per inwoner, de kustgemeenten over

onroerende voorheffing de grootste bron van inkomsten uit

treffen dit gemiddelde nog met een bedrag van 2.448 EUR per

belastingen voor de gemeenten.

Zo komen de ontvangsten in grote en regionale steden uit op

inwoner, terwijl de overige types van gemeenten rond 1.207 EUR
per inwoner blijven.

>>Meer dan 80% van de exploitatieontvangsten bestaat uit

aanvullende belastingen op de personenbelasting en op de

>>In de grote en regionale steden is het aandeel van de belasting

ontvangsten in de gewone begroting kleiner dan 50%, in
tegenstelling tot de andere clusters van gemeenten (zie grafiek).

algemene financieringsbronnen (fiscale ontvangsten en alge

Daartegenover staat dat de regionale en de grote steden een

mene werkingssubsidies), d.w.z. dat ze niet bij een specifiek

groter aandeel krijgen uit de algemene werkingssubsidies zoals

beleidsdomein kunnen worden ondergebracht.

het gemeentefonds.
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DE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT

Artikel 170 § 4 van de Grondwet verleent de gemeenten de mogelijkheid om belastingen te heffen op de middelen van
de belastingplichtigen (gezinnen, ondernemingen, verenigingen enz.), zodat ze over de nodige financiële middelen
beschikken om hun opdrachten uit te voeren. Krachtens dit artikel heeft de gemeenteraad, d.w.z. de vertegenwoordigers
verkozen door de bevolking, de exclusieve bevoegdheid om gemeentebelastingen in te voeren en er de grondslag van
te bepalen (principe van de fiscale autonomie).

In de praktijk is de fiscale autonomie echter niet onbeperkt. De

Het is zo dat al heel wat jaren Vlaanderen zich, samen met de

gemeenten zijn immers verplicht om de volgende regels na te

gemeenten, engageert om rekening te houden met het beheersen

leven:

van de gemeentebelastingen (‘fiscale vrede’).

>>de beginselen van de Grondwet (gelijkheid van de Belgen voor

ENKELE CIJFERS

>>de regels van bestuurlijk toezicht (reglementen, annulerings

>>De belastingontvangsten vormen de voornaamste financierings

de wet en het principe van niet-discriminatie)

bevoegdheid, aanbevelingen via de begrotingsinstructies)

>>de regels van het inschrijven van bedragen in het budget
(annaliteitsbeginsel)

>>de regels van openbaarmaking
>>de federale wetten en de Europese richtlijnen (die bepaalde
belastingdomeinen uitsluiten)

bron van de Vlaamse gemeenten. Ze vertegenwoordigen
gemiddeld 52,4% van hun exploitatieontvangsten.

>>In 2018 belopen de belastingontvangsten gemiddeld 786 EUR
per inwoner.

>>Het aandeel van de belastingontvangsten in de totale financie
ringsmiddelen fluctueert over de jaren, maar is toegenomen

tussen 2007 en 2016. Het evolueerde van 47% van de exploi
Volgens hetzelfde artikel 170 van de Grondwet mag de federale

tatieontvangsten in 2012 tot 49% in de jaarrekening 2016.

wetgever de fiscale bevoegdheid van de gemeenten beperken.
Enkel de federale wetgever kan bepalen welke ‘uitzonderingen
waarvan de noodzaak is aangetoond’ gelden voor de principiële
fiscale bevoegdheid van de gemeenten.
Evolutie van de belastingontvangsten (in % van de totale exploitatieontvangsten) – Rekeningen 2007 tot 2016
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%



2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31

Financieringsbronnen gewone begroting Fiche 16

DE STRUCTUUR VAN DE FISCALE
ONTVANGSTEN
DEFINITIE

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

Er bestaat een grote waaier aan fiscale ontvangsten die in

het de aanslagvoet vast.

2 grote categorieën kunnen worden ondergebracht.
Het rendement van de aanvullende belastingen hangt enerzijds

>>De aanvullende belastingen (85,8% van de fiscale ontvangs

af van het ‘aanslagvoeteffect’ (het nominaal tarief van de

ten). De gemeenten heffen een aanvullende belasting op de

belasting) en anderzijds van het ‘basiseffect’ (de omvang van de

belastingen van de federale staat, het gewest of de provincie.

grondslag waarop de belasting wordt geheven). Die kunnen sterk

Die belastingen worden samen met de hoofdbelasting geïnd en

verschillen naargelang van de gemeente omdat het gemiddelde

daarna aan de gemeente doorgestort. Naast de opdeciemen

inkomen per aangifte en het gemiddelde kadastraal inkomen sterk

op de verkeersbelasting en enkele kleinere gewestelijke

kunnen verschillen tussen de gemeenten onderling. Zo kan een

heffingen (d.i. 2% van de fiscale ontvangsten), zijn de 2 voor

gemeente een relatief zwakke belastinggrondslag compenseren

naamste aanvullende belastingen:

door hogere tarieven toe te passen. Voor gemeenten waar de

●●

de opcentiemen op de onroerende voorheffing (44,9%)

inkomens hoog zijn, volstaat een lage aanslagvoet om een

Het kadastraal inkomen vormt de heffingsgrondslag voor de

identieke opbrengst te krijgen.

onroerende voorheffing. Vlaanderen heft t.e.m. aanslagjaar

>>De gemeentebelastingen ‘sensu stricto’ (14,2% van de

2017 een belasting van 2,5% op het kadastraal inkomen.
Vanaf aanslagjaar 2018 wordt dat 3,97%(1). Zoals de naam

●●

belastingontvangsten)

aangeeft, worden de opcentiemen van de gemeente berekend

Het gaat om belastingen die de gemeenten zelf invorderen en

in honderdsten van de basisbelasting (100 opcentiemen

die losstaan van de belastingen die andere overheden heffen.

stemmen overeen met het bedrag van de gewestbelasting)

Via het belastingreglement dat de gemeenteraad goedkeurt,

de aanvullende belasting op de personenbelasting (38,7%)

kunnen gemeenten de belastbare grondslag bepalen, alsook

Deze wordt berekend op basis van het bedrag van de

de tarieven en de eventuele vrijstellingscriteria. De lijst van

personenbelasting dat de belastingplichtige aan de federale
en regionale overheid verschuldigd is en is als een percentage

(1) Het Vlaamse Gewest neemt een aantal taken van de provincies over. De gemeenten worden
verondersteld hun aanslagvoeten aan te passen.

uitgedrukt

Structuur van de belastingontvangsten per bevolkingscategorie – Begrotingen 2012 (in %)
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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.

ENKELE CIJFERS:
>>De opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorhef

fing en van de aanvullende belasting op de personenbelasting
vertegenwoordigen respectievelijk 44,9% en 38,6% van de
belastingontvangsten.

>>In de grote en regionale steden komen de fiscale ontvangsten

uit op gemiddeld 855 EUR per inwoner, de kustgemeenten
noteren het dubbele met een bedrag van 1.684 EUR per
inwoner, terwijl de overige types van gemeenten rond 734 EUR
per inwoner blijven.

>>Voor woongemeenten en landelijke gemeenten vormen de
ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting het belang

rijkste deel, voor de overige types van gemeenten zijn de
opcentiemen op de onroerende voorheffing doorslaggevend
(zie grafiek).
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ONTVANGSTEN
UIT WERKINGSSUBSIDIES
DEFINITIE

Deze algemene financiering van de gemeenten heeft 2 doelstel
lingen:

Het Europees charter over de lokale autonomie moedigt de
overheid aan om de lokale besturen bij voorkeur een algemene
financiering te verstrekken. Het leeuwendeel van de ontvangsten

>>een stabiele evolutie van de financiële middelen garanderen:

de dotaties uit het Gemeentefonds zijn onderworpen aan een

uit werkingssubsidies bestaat dan ook uit algemene werkings

evolutiemechanisme (op grond van het decreet), waarbij niet

subsidies (89%). Deze worden zonder specifieke toewijzing in

alleen rekening wordt gehouden met de inflatie, maar ook

de budgetten ingeschreven. Daarnaast zijn er ook specifieke

met een toename in reële termen. Vlaanderen verhoogt het

werkingssubsidies (11%) die dienen voor de realisatie van bepaalde

gemeentefonds elk jaar met 3,5%. Tegelijk wordt voor een

strategische beleidsdoelstellingen die Vlaanderen vooropstelt en

gemeente een terugval van het aandeel van het Gemeentefonds

waaraan de lokale besturen meewerken.

vermeden, wat in het verleden wel mogelijk was (1980-2000).

Onder de algemene werkingssubsidies is het Gemeentefonds de

>>een grotere solidariteit tussen de gemeenten onderling: naast

belangrijkste.

de algemene financiering wil het gemeentefonds eveneens

komen tot een horizontale herverdeling van de financiële
middelen, afhankelijk van het fiscaal vermogen binnen een

Het gemeentefonds werd in 1860 opgericht als compensatie voor

gemeente en de te dragen lasten. Het fonds wordt verdeeld

de afschaffing van de octrooirechten (een soort van douane

over 3 groepen van gemeenten, zo krijgen de grote steden een

rechten op goederen) die de gemeenten hieven. Met de staats

voorafname van 42,9%, de regionale steden 15,75%. Zo houden

hervorming van 1988 werd de algemene financiering van de

de verdelingscriteria rekening met de grootstedelijke proble

gemeenten geregionaliseerd. De wet van 16 januari 1989, hevelde

matiek en het aantal inwoners. De criteria hebben verder te

de middelen over voor de financiering door de gemeenschappen

maken met de centrumfunctie (de omvang van de arbeids

en gewesten. Sindsdien bepalen de gewesten autonoom de

bevolking, het aantal leerlingen in het onderwijs), de fiscale

bedragen en verdelingsregels van het gemeentefonds dat ze

draagkracht (de verschillen in de belastbare basis: de inkomsten

verdelen over de lokale besturen.

van de gezinnen en de kadastraal inkomsten uit vastgoed), de
bevolkingsdichtheid, open ruimten en sociale maatstaven.

Ontvangsten uit werkingssubsidies (in EUR per inwoner) volgens clustergroep – Budget 2018
1.200
● Specifieke werkingssubsidies
● Algemene werkingssubsidies
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ENKELE CIJFERS
>>De ontvangsten uit werkingssubsidies bedragen in 2018 gemid

deld 525 EUR per inwoner en vertegenwoordigen 35% van de
exploitatieontvangsten.

>>Het aandeel van het gemeentefonds stabiliseert op 22% van

>>Rekening houdend met het effect van de verdelingscriteria
variëren de dotaties uitgedrukt in EUR per inwoner sterk afhan
kelijk van het type van de gemeenten en de sociaaleconomische
context. De regionale steden en vooral de grootsteden krijgen

de exploitatieontvangsten. In de loop van de jaren werden

de hoogste dotaties (vaak het dubbele en zelfs het drievoudige

daarenboven nog andere dotaties opgenomen in het totaal

van de gemiddelde dotatie) als gevolg van de hogere kosten en

bedrag.

de effecten inherent aan hun centrumfunctie. De kleinste ge
meenten (minder dan 10.000 inwoners) ontvangen doorgaans,
zij het in mindere mate, dotaties die hoger zijn dan gemiddeld
om de effecten van de lagere bevolkingsdichtheid en van de
lagere belastinggrondslag te compenseren.
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DE ONTVANGSTEN UIT DE WERKING
EN DE FINANCIËLE ONTVANGSTEN
DEFINITIE

>>De financiële ontvangsten bestaan voornamelijk uit:
●●

De financiële ontvangsten en de ontvangsten uit de werking zijn
in zekere zin de eigen operationele middelen van de gemeenten,

rekeningen, schuldpapier van de overheid…)
●●

dividenden die voornamelijk afkomstig zijn van de energie-

●●

de terugbetaling door derden (OCMW’s, kerkfabrieken,

d.w.z. middelen die door hun eigen activiteit of door het gemeente
patrimonium worden gegenereerd.

>>De ontvangsten uit de werking zijn weerkerende ontvangsten
uit:
●●

gemeentegoederen (huuropbrengsten, houtkap, verhuur van
materiaal, inkomgelden betaald voor het gebruik van sport- of
cultuurinfrastructuur…)

●●

geleverde diensten (opzoekingen in de bevolkingsregisters,
aansluitingen op de riolering, financiële bijdragen van ouders
voor het leerlingenvervoer of voor de kosten van kinder
opvang…)

●●

de opbrengst van de concessie van het openbaar domein

de interesten of inkomsten uit belegde kapitalen (beleggings

intercommunales
politiezones…) van lasten van leningen die de gemeente voor
die derden is aangegaan

ENKELE CIJFERS
>>Voor 2018 bedragen de financiële ontvangsten 55 EUR per
inwoner en vertegenwoordigen ze 3,6% van de financierings
bronnen van de gemeenten.

>>De ontvangsten uit de werking bedragen 113 EUR per inwoner

in 2018 en vertegenwoordigen 7,5% van de gemeente
ontvangsten.

(bv. wegenrecht voor het energiedistributienetwerk…)
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DE EXPLOITATIE-UITGAVEN:
ALGEMENE VOORSTELLING
DEFINITIE

ENKELE CIJFERS

Exploitatie-uitgaven zijn jaarlijks weerkerende uitgaven die

>>De totale exploitatie-uitgaven in de budgetten voor 2018 komen

noodzakelijk zijn om de gewone werking van de gemeente te
verzekeren, zoals de betaling van het gemeentepersoneel, ver
warming en verlichting van de gebouwen enz. Ze kunnen ingedeeld
worden in 4 groepen:

>>De personeelsuitgaven (37,7%) omvatten de lonen, de bij

op 8,9 miljard EUR.

>>Een gemeente geeft gemiddeld 1.370 EUR per inwoner uit. Dat
bedrag verschilt volgens het type van gemeente (zie grafiek 1).
Door hun aanbod aan voorzieningen, oefenen de steden een
belangrijke aantrekkingskracht uit op de inwoners van de om
liggende gemeenten. Het inkomensniveau van de bevolking ligt

horende werkgeversbijdragen, de pensioenbijdragen en de

er doorgaans ook lager. De toeristische aantrekking van de

overige personeelskosten (kosten voor het woon-werkverkeer,

kleinere kustgemeenten maakt ook dat er meer uitgaven nodig

maaltijdcheques…) voor zowel de gemeentemandatarissen, de

zijn dan het inwonersaantal vereist.

statutaire ambtenaren en de contractuele ambtenaren. Onze
cijfers houden geen rekening met de geboekte loonuitgaven

>>Voor de verschillende clustergroepen verschilt de verhouding

voor de personeelsuitgaven die 35 tot 40% van het budget

voor het onderwijzend personeel, die vallen immers ten laste

beslaan en werkingskosten 17 tot 28%. Gemiddeld 31% van de

van Vlaanderen.

uitgaven wordt als werkingssubsidies aan derden toegestaan

>>De werkingsuitgaven (21,8%) slaan op alle uitgaven die nood

(zie grafiek 2).

zakelijk zijn voor de werking van de gemeentediensten (kosten

voor water-, gas- en elektriciteitsverbruik, kantoorbenodigd
heden, telefoon, voertuigen enz.

Niveau van de exploitatie-uitgaven per clustergroep van
gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.)

>>De toegestane werkingssubsidies (37,2%) zijn uitgaven van

2.500

derden toekent (OCMW, politiezone, kerkfabrieken, sport- en

2.000

algemene aard en bestaan uit toelagen die de gemeente aan

cultuurverenigingen enz.).

>>De financiële uitgaven (2,5%) omvatten voornamelijk financiële

kosten van leningen (rentelasten maar geen kapitaalaflossingen
van leningen). Die aflossingen komen sinds de BBC voor in een
apart schema.
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Structuur van de exploitatie-uitgaven per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in % van het totaal)
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PERSONEELS- EN WERKINGSUITGAVEN

DEFINITIE

ENKELE CIJFERS

De personeelsuitgaven omvatten de lonen van het gemeente

>>De personeels- en werkingsuitgaven vertegenwoordigen samen

personeel, de werkgeversbijdragen, de sociale uitkeringen, de

59,5% van de uitgaven van de gemeenten.

>>Het (statutair en contractueel) gemeentepersoneel telde

vergoeding voor woon-werkverkeer en andere financiële voor
delen, de bezoldiging van de burgemeester en schepenen, de

volgens de statistieken van de RSZ 51.385 werknemers (in

presentiegelden van de gemeenteraadsleden, de pensioenen van

VTE) einde 2017.

>>De personeelsuitgaven (zonder de lonen voor het onderwijzend

de vroegere mandatarissen en de pensioenbijdragen voor het
vastbenoemd en contractueel personeel. De pensioenbijdragen

personeel) bedragen in 2018 gemiddeld 516 EUR per inwoner.

voor het vastbenoemd personeel zijn de laatste jaren toegenomen

In de grote en regionale steden komen ze uit op een gemiddeld

door de hogere bijdragevoet voor de basisbijdragen. Daarnaast

niveau van 747 EUR per inwoner.

>>De gemeenten geven in 2018 gemiddeld 299 EUR per inwoner

kwam er ook de responsabiliseringsbijdrage die wordt betaald
door besturen die in verhouding minder vastbenoemden in dienst

aan goederen en diensten uit. Verhoudingsgewijs liggen die

hebben dan ervoor (zie fiche 8).

uitgaven hoger in de grote en regionale steden en in de kust
gemeenten (zie grafiek).

>>Gemeenten die sterker geneigd zijn om een beroep te doen

De werkingsuitgaven (goederen en diensten) omvatten alle uit
gaven die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gemeente,

op derden voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan

zoals de kosten voor verwarming, elektriciteit en telefoon, de

gebouwen, technische bijstand, onderhoud van parken en aan

aankoop van kantoorbenodigdheden en -materiaal, de onder

plantingen, hebben in verhouding meer werkingskosten dan

houdscontracten voor voertuigen…

loonkosten van het eigen personeel.

De personeels- en de werkingsuitgaven zijn erg gevoelig voor de
evolutie van de inflatie, onder meer via de spilindex van het open
baar ambt. Telkens de spilindex van 2% wordt overschreden,
passen de lokale besturen hun loonuitgaven aan. Het Planbureau
volgt deze index op in zijn inflatievooruitzichten.
Niveau van de personeels- en werkingsuitgaven per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.)
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DE TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

DEFINITIE

>>Dat bedrag verschilt naargelang het type van de gemeenten
(zie grafiek 2).

>>Het niveau van de dotaties aan de politiezone en het OCMW

De toegestane werkingssubsidies verwijzen naar de premies die

neemt evenredig toe met het verstedelijkingsniveau van de

de gemeente toekent aan verenigingen en gezinnen en naar de
toelagen aan andere lokale besturen die actief zijn op het grond

gemeente en met de toeristische aantrekking. De veiligheids

gebied van de gemeente (politiezone, OCMW, hulpverleningszone,

diensten zijn doorgaans groter in steden, aangezien ze meer

kerkfabrieken, intercommunales, openbaar ziekenhuis...). Deze

instellingen en evenementen tellen die meer politietoezicht

toelagen dienen om de werking te ondersteunen of de begroting

vereisen. Bovendien kennen verstedelijkte gemeenten en ste

van deze besturen in evenwicht te houden. Sommige van die

den een groter aantal steuntrekkers, wat voor extra kosten voor

toelagen zijn verplicht, zoals de gemeentelijke dotaties bestemd

de OCMW’s zorgt.

om de tekorten van de politiezone, het OCMW , de hulpverle
(1)

ningszone en de kerkfabrieken te dekken.

(1) Het DLB voorziet een verregaande integratie van OCMW en gemeente. Bij de inwerkingtreding
van BBC 2020 zal de dotatie aan het OCMW minder zichtbaar zijn in de cijfers.

De dotaties aan de politiezone en het OCMW vormen de 2 belang

Toegestane werkingssubsidies – Budget 2018

rijkste categorieën. Samen vertegenwoordigen ze bijna 60% van
de totale uitgaven voor subsidies (zie grafiek 1).

ENKELE CIJFERS

● OCMW: 28,7%

Overige: 31,3% ●

> >De toegestane werkingssubsidies nemen 37,2% van de
exploitatie-uitgaven van de gemeenten voor hun rekening.

>>In 2018 trekken de gemeenten in hun budget gemiddeld

Hulpverleningszone:
10,1% ●

510 EUR uit per inwoner aan overdrachten. Dat is een pak meer

● Politiezone: 30%

dan aan het begin van de bestuursperiode.

Structuur van de toegestane werkingssubsidies per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.)
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DE GEMEENTETOELAGE AAN DE
POLITIEZONES
DEFINITIE

de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van de begroting
van de politiezone. De gemeentelijke toelage vormt dus het

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.

sluitstuk van de begroting van de politiezone.

ENKELE CIJFERS
>>In 2018 bedraagt de gemeentetoelage aan de politiezone in
Vlaanderen gemiddeld 153 EUR per inwoner.

>>De toelage aan de politiezone vormt 30% procent van de wer
kingssubsidies die de gemeente toestaat, wat neerkomt op

De lokale politie is georganiseerd in 110 Vlaamse politiezones.
Jaarlijks wijzigt dit aantal door fusies van politiezones op zoek
naar schaalgrootte. Het merendeel van de politiezones staat in

11% van de totale exploitatie-uitgaven van de gemeenten.

>>Op basis van de statistieken van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken bestond het operationele kader van de

voor de veiligheid in meerdere gemeenten (meergemeentenzones).

Vlaamse lokale politie in 2016 uit 14.412 personen (VTE), plus

In stedelijke gebieden valt hun actieradius samen met het grond

3.311 personen (VTE) in het administratief en logistiek kader

gebied van één enkele gemeente (eengemeentezones).

(CALOG).

De politiezones zijn gebiedsgebonden entiteiten die over een

>>De begroting 2018 van alle Vlaamse politiezones samen verte
genwoordigt een bedrag van 1.390 miljoen EUR aan gewone

eigen autonomie beschikken, maar waarvan de werking door

ontvangsten, d.i. gemiddeld 215 EUR per inwoner. De gemeente

federale normen bepaald wordt. Alle zones hebben een specifieke

toelage draagt gemiddeld voor 63,4% bij aan de gewone

begroting en een specifieke rekening. Enkel meergemeentenzones

werkingsmiddelen van de politiezones. Uit een analyse van de

bezitten rechtspersoonlijkheid. De burgemeester is bevoegd voor

politiezones, die worden ingedeeld in clusters volgens de

de naleving van de openbare orde in de gemeente en voor de

nomenclatuur van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

bestuurlijke politie (zie fiche 6).

Zaken, blijkt dat het gewicht van de gemeentetoelage in de

FINANCIERING

totale ontvangsten van de politiezones rechtstreeks afhangt
van de verstedelijkingsgraad van de betrokken gemeenten.
Er zijn grote verschillen (zie grafiek).

Een politiezone valt terug op 2 belangrijke financieringsbronnen:
de federale dotatie(s) en de gemeentetoelage. De federale dotatie
bestaat uit een hoofddotatie en aanvullende dotaties.

Relatief belang van de gemeentelijke en de federale dotaties
volgens verstedelijkingsgraad (clusters FOD Binnenlandse
Zaken) – Begroting 2018 (in EUR/inw.)
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DE TOELAGE AAN
DE HULPVERLENINGSZONES
DEFINITIE

de eigenlijke hulpverleningszones. Ze groeperen sindsdien als
afzonderlijk lokaal bestuur de vroegere gemeentelijke brandweer

De opdracht van de Civiele Veiligheid bestaat erin burgers en

diensten, die net zoals de politiezones in 2003 een afzonderlijk

goederen te beschermen bij ongevallen, rampen of catastrofes.

lokaal bestuur werden.

Die opdracht omvat volgende activiteiten: dringende medische
hulp, brandbestrijding, interventie bij explosies en het reinigen en

Op het Brusselse grondgebied zien we geen oprichting van een

verwijderen van gevaarlijke stoffen.

hulpverleningszone, omdat in het Brusselse gewest al sinds 1991
de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van

De tragische gebeurtenissen in Gellingen in 2004 zetten de

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (DBDMH) actief is, een

wetgever ertoe aan om de Civiele Veiligheid te hervormen en te

openbare instelling gefinancierd door het gewest en de Brusselse

moderniseren, naar het voorbeeld van wat voordien voor de

agglomeratie.

politie was gebeurd. Na de voorbereiding in de parlementaire
commissie (Commissie Paulus) en de invoering van een nieuwe
wetgeving (kaderwet van 15 mei 2007 in verband met de Civiele
Veiligheid), is na iets minder dan 10 jaar de hervorming van de
Civiele Veiligheid een feit op het terrein.

ENKELE CIJFERS
>>De Vlaamse hulpverleningszones besteden in 2017 zo’n 78,8%
van hun uitgaven aan personeelskosten en 18,3% aan werking.
De financiering komt voor 93,3% uit toelagen van de gemeen

Deze hervorming bracht de bevoegdheden van de Civiele Veilig

ten en de federale overheid. De verhouding tussen beide toe

heid onder in een drieledige structuur:

lagen bedraagt 79% voor de gemeenten en 21% voor de fede
rale overheid.

>>de federale staat bepaalt het wettelijk kader en controleert de

>>Het groeiritme van het budget 2017 ligt met 2,7% relatief hoog

>>de Civiele Bescherming ressorteert onder het federale niveau

voornamelijk door bijkomende aanwervingen door deze nieuwe

uitvoering

binnen de lokale sector. Vooral de loonkosten (+4,6%) stijgen,

en heeft als opdracht ondersteuning te bieden op het terrein

lokale besturen. De stijging is immers hoger dan de inflatievoor

bij ongevallen, rampen of catastrofes

uitzichten.

>>de hulpverleningszones zijn nieuwe lokale besturen ontstaan
uit de gemeenten en met rechtspersoonlijkheid

>>De hulpverleningszones telden eind 2016 zo’n 3.339 personeels
leden, dit zijn er 3,9% meer dan in 2015. Na de opstartfase is

het (administratief) personeelsbestand voornamelijk verder
De wet bepaalde immers dat er minstens één hulpverleningszone
per provincie moest zijn en verplichtte elke Vlaamse en Waalse
gemeente om zich bij één enkele hulpverleningszone aan te

uitgebreid met contractanten.

>>De gemeentetoelagen binnen de zones vallen moeilijk te ver
gelijken, omdat de hoogte ervan vaak wordt bepaald in functie

sluiten. Op operationeel vlak coördineert een hulpverleningszone

van de inbreng van de gemeenten in de zone op vlak van

de activiteiten van diverse hulpverleningsposten op zijn grond

materieel en roerend/onroerend goed. Door onderlinge afspraken

gebied.

krijgen de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie.

Zo werden 250 bestaande brandweerdiensten geleidelijk aan

>>De gemeentetoelage is weliswaar groter in een hulpverlenings

zone die opereert in een dichtbevolkt gebied (zie fiche 21). In

ondergebracht in 34 hulpverleningszones, waarvan 20 in Vlaande

verstedelijkte gemeenten en steden zijn immers relatief meer

ren en 14 in Wallonië. In 2014 werden al die diensten gekoppeld

interventies voor dringende medische hulp en brandbestrijding.

aan ‘prezones’. In de loop van 2015 werden die omgevormd tot



43

Weerkerende uitgaven Fiche 24

DE GEMEENTETOELAGE AAN
HET OCMW
DEFINITIE

– via een toelage(2) – bij te passen indien het OCMW over on
voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken in het

In elke gemeente vind je een OCMW, een openbare instelling met
een aparte rechtspersoonlijkheid en die juridisch losstaat van de
gemeente(1). 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

kader van zijn opdracht.

ENKELE CIJFERS
>>De gemeentetoelage aan de OCMW’s bedraagt in 2018 gemid

deld 147 EUR per inwoner. Verstedelijkte gemeenten en steden

bestaan te leiden”. In de loop van de jaren werden de bevoegd

tellen doorgaans meer steuntrekkers in het kader van het recht

heden over deze hulpverlening in het kader van institutionele

op maatschappelijke integratie en hebben dus hogere kosten

hervormingen geleidelijk van het federale niveau naar de gemeen

voor individuele hulpverlening (zie fiche 21). De gemeente

schappen en gewesten overgeheveld.

toelage aan het OCMW vertegenwoordigt 28,7% van de toe
gestane werkingssubsidies van de gemeenten en 10,7% van

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

hun totale gewone uitgaven.

>>Het (statutair en contractueel) OCMW-personeel kwam volgens
de statistieken van de RSZ in 2016 uit op 35.903 werknemers
(in VTE).

>>De impact van de economische crisis is duidelijk te merken in
het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke

integratie (met o.m. het leefloon). Hun aantal tikte vanaf 2014
Op boekhoudkundig vlak moeten OCMW’s, net zoals de gemeen

opnieuw verder aan als gevolg van ingrepen in de werkloosheids

ten, een meerjarenplan, budget en jaarrekening opmaken specifiek

uitkeringen, maar vooral door het samenvoegen van verschil

voor de terreinen waarop ze actief zijn.

lende statistieken over het recht op maatschappelijke integratie
(zie grafiek).

De middelen die een OCMW in het budget inschrijft, zijn afkomstig
van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en
de gemeenten. Die zijn verplicht een werkingssubsidie aan het
OCMW over te maken. De organieke wet van de OCMW’s bepaalt
immers dat de gemeente verplicht is om het tekort van het OCMW

(1) Ondanks de verregaande integratie van gemeente en OCMW in Vlaanderen bepaald in het
DLB, behoudt het OCMW een aparte rechtspersoonlijkheid en een aparte boekhouding, zoals de
federale wet op de OCMW’s bepaalt, ook al worden ze als organisatie bestuurlijk door eenzelfde
directeur aangestuurd.
(2) Bij de inwerkingtreding van BBC 2020 zal de dotatie aan het OCMW minder zichtbaar zijn in
de cijfers.

Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie (OCMW’s) – Budgetten 2008 tot 2016
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DE FINANCIËLE UITGAVEN

DEFINITIE

ENKELE CIJFERS

De financiële uitgaven zijn de weerkerende financiële lasten die

>>In het gemeentebudget 2018 bedragen de financiële uitgaven

gemeenten dragen onder de vorm van:

>>rentelasten voor leningen die gemeenten aangingen en interes
ten in verband met het thesauriebeheer

>>deelname in het exploitatieverlies van lokale autonome ge

meentebedrijven en intercommunales waarvan de gemeente
deel uitmaakt

224 miljoen EUR, d.i. 34 EUR per inwoner.

>>Door de daling van de rentevoeten en het actief schuldbeheer

dat de gemeenten al jaren voeren, vertegenwoordigen de
financiële uitgaven gemiddeld nog slechts 4% van het gemeente
budget (zie fiche 21).

>>In de loop van de voorbije decennia heeft de structurele afname
van de financiële lasten gezorgd voor bijkomende ruimte in

het gemeentebudget. Dit maakte de financiering mogelijk van
In de Nieuwe Gemeenteboekhouding (NGB), die in voege was tot

andere uitgavencategorieën die sterk zijn toegenomen (perso

aan de invoering van de BBC, werden kapitaalaflossingen samen

neel, werkingssubsidies aan het OCMW en de politiezone enz.).

met financiële uitgaven ondergebracht bij de zogenaamde ‘schuld
uitgaven’. Met de invoering van de BBC en met het oog op de
ESR-rapportering (zie fiche 13) werden kapitaalaflossingen on
dergebracht in een apart rapporteringsschema, los van exploita
tie en investeringen.
Een van de evenwichtsvoorwaarden in BBC is dat er voldoende
financieel draagvlak moet zijn binnen de exploitatie voor de
financiering (zie fiche 11) van de periodieke leningsuitgaven (af
lossingen van schulden en kosten van schulden, nl. de interesten).
Op die manier kunnen gemeenten hun schulden de facto op een
duurzaam niveau handhaven.
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DE BALANS VAN DE GEMEENTEN

Sinds de invoering van de algemene boekhouding in 1995, beschikken gemeenten over een balans die een moment
opname is van hun vermogenstoestand op een bepaalde datum, meestal het einde van het jaar. De actiefzijde bevat alle
bezittingen, tegoeden en rechten van de gemeente, terwijl de passiefzijde de schulden vermeldt.

In de budgettaire boekhouding wordt alleen rekening gehouden

Sinds de introductie van BBC in 2014 (zie fiches 9, 10 en 11) wordt

met de verrichtingen van aankoop en verkoop van patrimonium

er een nieuw waarderingskader gehanteerd: gemeenten genieten

in de loop van het boekjaar. Een investering die leidt tot de aangroei

enerzijds een verhoogde flexibiliteit, terwijl ze anderzijds striktere

van het patrimonium, weegt negatief op het budgettair resultaat,

en duidelijkere rapportering opgelegd krijgen. Het resultaat is dat

terwijl de verkoop van een goed paradoxaal genoeg tot de ver

de balansen vaak gewijzigd zijn, zonder dat daarom de werkelijkheid

betering van dit resultaat leidt.

is veranderd. Daarbij werd o.a. op de passiefzijde het nettoactief
geïntroduceerd.

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

Een belangrijk voorbeeld in deze is dat de gemeenten sinds 2014

beheers- en controle-instrument. Ze maakt het voor het college

pensioenvoorzieningen aanleggen voor de pensioenen waarin ze

mogelijk om correcte beslissingen te nemen op gebied van aan

zelf moeten voorzien.

kopen en beheer van materiaal en onroerend patrimonium.

ENKELE CIJFERS

Niveau Gewicht in %
(in miljoen
van het
EUR) balanstotaal
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Vorderingen op korte termijn
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het archief
Vorderingen op lange termijn die binnen
het jaar vervallen
Vaste activa
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa

4.956
3.619
1.257
9
1

14%
10%
4%
0,03%
0,004%

70
30.664
1.192
7.492
21.802
178

0,2%
86%
3%
21%
61%
0,5%

TOTAAL ACTIVA

35.620

100%

PASSIVA
Schulden
Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn
Nettoactief

9.709
2.559
7.150
25.911

27%
7%
20%
73%

TOTAAL PASSIVA

35.620

100%



>>Op basis van de jaarrekeningen van 2016 bedroeg het balans

totaal van de gemeenten eind 2016 ongeveer 35,6 miljard EUR,
d.i. 5.499 EUR per inwoner.

>>De structuur van de gemeentebalansen is op de lange termijn
gericht (zie grafiek). De vaste activa vertegenwoordigen
gemiddeld 86% van de totale activa, en de rest bestaat uit
vlottende activa (14%). De passiva bestaan uit schulden (27%)
en nettoactief (73%) als sluitpost.
Vereenvoudigde balansstructuur van de Vlaamse gemeenten
100%

● Nettoactief
● Schulden
● Vaste activa
● Vlottende activa

90%
80%

73%
86%

60%
40%
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DE GEMEENTE-INVESTERINGEN
Gemeenten beheren een enorm vermogen, dat in de gemeente
balansen op meer dan 60 miljard EUR wordt geraamd (zie fiche 27).
Op het einde van elk boekjaar, bij het afsluiten van de jaarrekening,
worden bepaalde goederen afgeschreven. Dit leidt tot een waarde

ENKELE CIJFERS
>>De lokale besturen, en dan voornamelijk de gemeenten, zijn
belangrijke investeerders binnen de overheid. Volgens de

vermindering die overeenkomt met de jaarlijkse slijtage ervan.

nationale rekeningen dragen de lokale besturen (sector S1313

Een herwaardering van de boekhoudwaarde van het vastgoed is

volgens ESR) gemiddeld voor een derde bij aan de overheids

mogelijk (d.i. een waardevermeerdering volgens een vastgoedindex).

investeringen.

Om hun vermogen op peil te houden, moeten de gemeenten dus

>>Op basis van de rekeningen 2016 bedroegen de investerings

uitgaven van de gemeenten 1,4 miljard EUR, d.i. 222 EUR per

structurele investeringen doen om hun eigendommen in goede

inwoner. Voor de OCMW’s komt daar nog eens 0,3 miljard EUR

staat te houden. Het gaat dan zowel om roerende goederen (voer

bij of 55 EUR per inwoner. Gemeenten budgetteren veel meer

tuigen, computerpark) als om onroerende goederen (gebouwen,

investeringsuitgaven dan ze uitvoeren binnen hetzelfde jaar.

wegen) en het onderhoud van die goederen (renovatie- en onder

In de budgetten 2016 ging het nog om 2,7 miljard EUR, de

houdsinvesteringen).

budgetten 2018 gaan nog hoger, tot 3 miljard EUR.

In het kader van de BBC worden de verrichtingen i.v.m. de investe

>>De beleidsvelden waarin gemeenten het meest investeren zijn

wegen (30%), algemene diensten (10%), riolering (6%), sport

ringen en de financiering afzonderlijk ingeschreven (2 aparte

(5%), gebiedsontwikkeling (4%), basisonderwijs (3,5%), monu

rubrieken van de liquiditeitenrekening). Hoewel de investeringen

mentenzorg en jeugd (beide 2%).

noodzakelijk zijn voor de gemeenten, zijn het toch eerder zoge
naamde facultatieve uitgaven, in tegenstelling tot de ‘verplichte’
uitgaven die bij wet of decreet worden opgelegd. Dit heeft tot
gevolg dat de investeringen van het ene jaar tot het andere erg
kunnen verschillen en uitgesteld of zelfs geschrapt kunnen worden

KENMERKEN VAN OVERHEIDSINVESTERINGEN
>>Algemeen genomen hebben overheidsinvesteringen een
onmiddellijke en duidelijke impact op de economie door hun

(bijvoorbeeld in geval van een saneringsplan of bij onzekere

afgeleide effect: de bestelling van grondstoffen, het vervoer

economische omstandigheden).

ervan en de activiteit van de bouwondernemingen.
Dit geldt nog meer voor overheidsinvesteringen omdat de

Evolutie van de investeringen van Vlaamse gemeenten –
BBC 2014-2018

3.000

● Budget
● Rekening

2.500

economie. Zo maken ze bijvoorbeeld andere, zowel private als
publieke, investeringen mogelijk en ze creëren werkgelegenheid
in verscheidene activiteitssectoren zoals onderhoud, diensten
en handel…

2.000

>>Uit de evolutie van de investeringen over een langere periode,

1.500

blijkt duidelijk het cyclische karakter van investeringen dat

1.000

verband houdt met de gemeentelijke bestuursperiode. De piek

500



doen op lokale ondernemingen en werkkrachten. Overheids
investeringen hebben ook een structurele impact op de

3.500

0

projecten geografisch erg verspreid liggen en vooral een beroep

wordt doorgaans bereikt in het jaar dat aan de verkiezingen
2014

2015

2016

2017

2018

voorafgaat. Vervolgens is er een lichte daling in het verkiezings
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jaar zelf en een forse achteruitgang in het jaar na de verkiezingen,

ervoor. De traditionele piek van lokale investeringen aan het

waarna het investeringsniveau weer geleidelijk toeneemt. Het

einde van de bestuursperiode komt minder uit de verf dan

cyclisch effect kwam echter tegen het einde van de vorige

ervoor, ook al voorzien de gemeenten 3 jaar op rij een groei.

bestuursperiode 2007-2012 minder duidelijk tot uiting door de

De investeringsramingen bevestigen vooral dat er tijdens de

onzekerheid die de economische crisis met zich meebracht en

bestuursperiode investeringsplannen op de beleidsagenda

de maatregelen rond de begrotingssanering. Overheidsinveste

worden gezet. Maar omdat slechts de helft van het jaarlijks

ringen vormen immers traditioneel een aanpassingsvariabele

voorziene volume (budget) effectief binnen het voorziene

wanneer de budgetten onder druk komen.

jaar wordt gerealiseerd (rekening), rolt een deel van de niet-

>>In de bestuursperiode 2012-2018 gaan de investeringen in het

gerealiseerde budgetbedragen door naar de volgende jaren.

jaar van de lokale verkiezingen opnieuw lichtjes omhoog. De

Dat voedt het investeringsvolume van het volgende budgetjaar

investeringsraming is 3 miljard EUR, 7% hoger dan het jaar

met kredieten die ook al het jaar ervoor werden geraamd.
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IN WELKE BELEIDSDOMEINEN
INVESTEREN GEMEENTEN EN
HOE FINANCIEREN ZE INVESTERINGEN?
De gemeenten investeren in heel wat domeinen. Met bijna 30%

FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

gaat het grootste deel van de investeringen naar mobiliteit, wat
nog maar eens het belang van het wegennet onderstreept. Verder

De gemeentelijke investeringen worden traditioneel op 4 ver

besteden de gemeenten in 2018 meer dan 10% van hun investe

schillende manieren gefinancierd:

ringsbudget aan wonen en ruimtelijke ordening, cultuur en vrije
tijd en algemeen bestuur (zie grafiek). Dat laatste domein omvat
de investeringen in administratieve gebouwen van de gemeente

>>Leningen, de traditionele financieringsvorm. Het gebruik van

leningen maakt het mogelijk om de betaling van investerings
projecten te spreiden, zodat de lokale belastingplichtige niet

en in haar privaat vastgoedpatrimonium.

onmiddellijk de volledige lasten ervan moet dragen. Vermits de
De overige domeinen voor investeringen zijn natuur en milieu

inwoners gedurende jaren van de gerealiseerde investeringen

beheer (9%), met onder meer de investeringen voor het riolerings

kunnen genieten, is het logisch dat de lasten over de hele

net, ondernemen en werken (7%), met de investeringen voor

levensduur van de voorziening gespreid worden. In de budget

toerisme en de nijverheid en leren en onderwijs (6%), met vooral

taire boekhouding BBC maken leningen deel uit van de andere

de renovatie en bouw van scholen, voornamelijk voor het lager

ontvangsten in het financieringsluik in de liquiditeitenrekening.

onderwijs.

>>Herinvestering van de ontvangsten uit de verkoop van patri
monium. In dit geval wordt de opbrengst in de budgettaire

Dat gemeenten zelf doorgaans minder investeren in een aantal

boekhouding BBC geboekt bij de investeringsontvangsten.

domeinen (zoals veiligheid met 2%) is te verklaren door het feit

Economisch gezien wordt de opbrengst van patrimonium

dat er andere, gespecialiseerde lokale besturen zijn aan wie die

verkoop beschouwd als een vorm van desinvestering.

specifieke opdracht werd toevertrouwd, namelijk de politiezones
en de brandweerzones. Maar ook intercommunales voor econo

>>Investeringssubsidies, vooral toegekend door Vlaanderen als
ondersteuning van specifieke investeringsprojecten. In de

mische expansie en voor afval- en waterbeheer nemen investe

budgett aire boekhouding BBC gaat het om investeringsont

ringen over. Investeringen voor sport en patrimonium kunnen dan

vangsten. De mate van toelage of subsidie varieert naargelang

weer aan specifiek daarvoor opgerichte autonome gemeente

de aard van het project en de overheid die de subsidie toekent.

bedrijven toevertrouwd zijn. Gemeenten kunnen wel investerings

Er zijn bijvoorbeeld specifieke subsidies voor de financiering

subsidies verstrekken.

van het rioleringsnet en voor de restauratie van beschermde
monumenten.

Leren en onderwijs: 5,82% ●

Cultuur en vrije tijd:
17,29% ●

Wonen en ruimtelijke
ordening: 11,21% ●
Ondernemen en werken:
6,79% ●
Veiligheidszorg: 1,87% ●



● Zorg en opvang: 3,65%
● Algemene
financiering: 2,16%
● Algemeen
bestuur: 12,46%

● Zich verplaatsen
en mobiliteit: 29,37%

● Natuur
en milieubeheer: 9,39%

● Verkoop patrimonium:
26,8%
Leningen: 48,2% ●

● Zelffinanciering:
10,5%
● Subsidies: 14,6%
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>>Zelffinanciering: Ook via de exploitatie levert een positieve

autofinancieringsmarge in de BBC de gemeente extra middelen
op. Die kan ze rechtstreeks aanwenden om nieuw beleid te
ontwikkelen, investeringen te doen of de kosten te dragen van
een bijkomende lening (zie fiche 11). Met de BBC biedt de
toezichthouder de mogelijkheid om investeringen los te koppe
len van leningen. Wanneer binnen het budget zelf middelen
beschikbaar zijn, hoeft het bestuur die niet te lenen voor
investeringsprojecten. Dit heeft zijn impact op de gemeente
schuld (zie fiche 30).

ENKELE CIJFERS
>>Leningen vormen zonder twijfel de grootste financieringsbron

voor de gemeentelijke investeringen (zie grafiek). In het budget
2018 dragen ze gemiddeld voor 48,2% bij voor de financiering.

>>De tweede financieringsbron is de opbrengst van de verkoop
van patrimonium (26,8%).

>>Subsidies zorgen voor overige financiële middelen (14,6%).
>>Zelffinanciering ten slotte vertegenwoordigt 10,5% van de
financieringsbronnen.

Deze percentages kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen en
omdat de realisatie van investeringen in de jaarrekeningen door
gaans lager ligt dan bij de budgetopmaak, levert dit eveneens een
ander beeld op in de jaarrekeningen.
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DE GEMEENTESCHULD

De schuld van de gemeenten in een ruime betekenis omvat alle bedragen die de gemeente aan derden verschuldigd is.
Het gaat dan, naast leningen, ook over de openstaande facturen. Balansmatig gezien vertegenwoordigt deze definitie
van schuld alle beroep dat de gemeenten doen op fondsen van derden als tegenhanger van hun eigen vermogen (passief
zijde). Financieel gezien beperkt de gemeenteschuld zich tot alle vormen van leningen (op korte en lange termijn) die
bij of via de financiële sector werden aangegaan.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de gemeenteschuld
te omschrijven:

>>Specifieke vormen van schulden op lange termijn
●●

financieel tekort aan te zuiveren van het bestuur zelf of van

>>Directe of indirecte schuld
●●

●●

De ‘saneringsschuld’, door de gemeente aangegaan om een
een derde instelling (ziekenhuis, intercommunale enz.). Deze

De directe schuld bestaat uit de leningen die door de gemeenten

praktijk is theoretisch in strijd met de principes van een gezond

werden aangegaan en waarvan de aflossingen volledig ten

beheer van overheidsmiddelen. In Vlaanderen boekt nog

laste van de gemeente zijn (leningen eigen aandeel). Wanneer

slechts 1 gemeente de aflossingen van deze uitzonderlijke

de aflossingen van leningen die de gemeente is aangegaan

leningen die in de jaren 80 nodig waren om het evenwicht

volledig worden gedragen door een andere overheid (gewesten

van de gewone begroting (d.w.z. de gewone werking van de

en gemeenschappen), maken die geen deel uit van de directe

gemeente) te herstellen. In beide andere gewesten bestaan

gemeenteschuld.

systemen die de leningen van gemeenten in moeilijkheden

De indirecte schuld omvat de leningen die werden aangegaan

voorfinancieren en de gemeenten tegelijkertijd aan een

door andere instellingen die impliciet of expliciet de waarborg
van de gemeente genieten. Het zijn dus de verbintenissen

speciaal toezicht onderwerpen.
●●

De leasingschuld, de formule van de huurfinanciering voor

aangegaan door derden (autonome gemeentebedrijven, kerk

– doorgaans – roerende goederen (voertuigen of informatica

fabrieken, intercommunales, vzw’s) waar voor de terugbeta

materiaal). Via deze formule verwerft een gemeente goede

ling mogelijk een beroep zal worden gedaan op de gemeente.

ren die pas definitief haar eigendom worden nadat aan het

Idem wanneer de gemeente zelf een lening aangaat voor

eind van het leasingcontract een aankoopoptie wordt gelicht.

derden en die lening ‘doorgeeft’. Dan draagt die lokale entiteit
alle financiële lasten en betaalt ze de lening terug aan de
gemeente.

>>Schuld op lange of korte termijn

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
terugbetaling van leningen, d.i. de schulden op lange termijn die

Evolutie van de Vlaamse gemeenteschuld (in miljoen EUR)
8.000
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7.600
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7.200

binnen het jaar vervallen. 

6.800

De langetermijnschuld (d.w.z. de financiële schulden op meer

6.600

dan 1 jaar) maakt het grootste deel uit van de financiële schuld

6.400

op de balans.
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In afwachting wordt het goed in de balans ingeschreven (en

aannemelijke reden is alvast dat de onzekere economische

afgeschreven), net als de overeenkomstige lening, en beschikt

situatie na de crisisjaren 2008-2011 het investeringsklimaat

de gemeente tijdens de looptijd van het contract over aan

heeft beïnvloed. De gemeenten wachtten eerder af en hielden

vullende diensten (onderhoud, herstellingen, advies enz.).

net als de andere overheden hun investeringsniveau onder

ENKELE CIJFERS
>>Op de balansen 2016 bedraagt de totale financiële schuld van

de Vlaamse gemeenten 6,9 miljard EUR. De langetermijnschuld
domineert, met 90,2% van de totale schuld, tegenover 9,8%
voor de kortetermijnschuld, namelijk de aflossingen die tijdens
dat boekjaar vervallen. De schuld van de Vlaamse OCMW’s
bedraagt in 2016 – ter vergelijking – 2 miljard EUR.

>>Het volume van de schuld van de Vlaamse gemeenten neemt

controle, wat niet betekent dat er geen ambitieuze lokale
investeringsprogramma’s werden voorbereid en uitgevoerd.
Ook het loskoppelen van investeringen aan leningen, wat
mogelijk werd met de BBC (zie fiche 29) heeft zijn impact gehad
op de gemeenteschuld.

>>In relatieve termen vertegenwoordigt de Belgische gemeente

schuld 5,3% van de totale overheidsschuld en 19,4% van de
totale passiva van de gemeenten.

>>Het schuldniveau van de gemeenten lijkt dus globaal genomen
zeer redelijk. Zeker wanneer de gemeenten de belangrijkste

continu af sinds het begin van de bestuursperiode 2012-2018,

investeerder zijn binnen de lokale sector die op zich goed is voor

nl. van 7,8 miljard EUR in 2012 tot 6,9 miljard EUR in 2016. Een

ongeveer 30% van de totale overheidsinvesteringen.
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Financieel beheer en analyse Fiche 30

ELEMENTEN VAN FINANCIËLE
ANALYSE EN ‘BENCHMARKING’
Aan de hand van een financiële analyse beoordelen we de financiële gezondheid van een gemeente. We evalueren de
minder gunstige evolutiefactoren en we identificeren 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 begrotingsprioriteiten
en de financieringsstructuur

> vragen te stellen over de verschillen in de financiële situatie (benchmarking)

> een objectief denkkader te creëren om politieke keuzes te maken, alsook om een strategie en een financiële communi
catie uit te stippelen

In het kader van zijn dienstenaanbod dat gericht is op advies aan de lokale beheerders maakt Belfius een ‘Individueel
Financieel Profiel’ van elke gemeente.

UITGAVENNIVEAU
EN -STRUCTUREN

FINANCIERINGSBRONNEN
– AANSPREKEN VAN
HET FISCAAL POTENTIEEL

FINANCIËLE SITUATIE
& BESCHIKBARE MARGES

FINANCIËLE EVENWICHTEN,
FINANCIËLE RESERVES



SCHULD –
THESAURIE

INVESTERINGSINSPANNING /
VERMOGENSBEHEER
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FINANCIËLE RATIO’S EN DIMENSIES

CRITERIA VAN VERGELIJKING
(‘BENCHMARKING’)

De financiële situatie van een gemeente kan worden beoordeeld
via de berekening van een aantal ratio’s. De financiële gegevens

Op zich bekeken heeft een ratio geen specifieke betekenis.

kunnen afkomstig zijn van zowel de budgettaire boekhouding

Daarom is een referentiekader zo belangrijk. Het vergelijken van

(budget, jaarrekening) als van de algemene boekhouding (balans

de ratio’s in de financiële analyse kan op 2 manieren:

en staat van opbrengsten en kosten (SOK).
Er zijn 2 grote categorieën van ratio’s:

>>niveauratio’s: samengesteld uit financiële gegevens (perso

neelsuitgaven, dotatie aan het OCMW, belastingontvangsten
enz.) in verhouding tot een niet-financieel gegeven van de

>>via een tijdgebonden vergelijking met de waarden van diezelfde

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

gemeente (bevolkingsaantal, het personeelsbestand van de

bedoeling de factoren te bepalen die de belangrijkste verschillen

gemeente, de oppervlakte van het grondgebied enz.)

verklaren

Bijvoorbeeld: belastingontvangsten/bevolkingsaantal →
fiscale opbrengst per inwoner

>>structuurratio’s: dit zijn verhoudingen (uitgedrukt in %) tussen
2 bedragen.

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.

Bijvoorbeeld: belastingontvangsten/gewone ontvangsten →
aandeel van de belastingontvangsten in de financiering van de

Parameters voor benchmarking waar altijd kritisch naar gekeken

exploitatie

moet worden zijn onder meer:

Op basis van deze elementaire definities kunnen vrijwel tot in het

1. Wat is de statistische referentie? Waarmee wordt vergeleken?

oneindige ratio’s worden opgesteld. Selectie is echter aangewezen

Met het geaggregeerd gemiddelde, het gemiddelde van de

zodat enkel de meest relevante ratio’s worden opgenomen in een

ratio’s, de mediaan, de kwartielen, de variantie of de standaard

analyse.

afwijking?
2. Wat is de samenstelling van de groepen van gemeenten?

Voor de duidelijkheid van de analyse en de diagnose worden

Behoren ze tot eenzelfde bestuurlijke regio (provincie, gewest

de geselecteerde ratio’s gerangschikt volgens verschillende

enz.), tot eenzelfde bevolkingsklasse of tot eenzelfde ‘sociaal-

financiële dimensies (zie schema). Tegelijk mag men het onder

economische’ cluster van gemeenten (zie fiche 32)?

linge verband tussen de ratio’s niet uit het oog verliezen.

3. Is de perimeter van de data stabiel? Wat is bijvoorbeeld de
impact van de oprichting van de politiezones?

Een daling van de schuld zal bijvoorbeeld een positieve invloed

4. Hoe beïnvloedt de evolutie van de algemene context de cijfers

hebben op schuldvolume, maar ook op het budgetresultaat (via

en spelen er lokale specifieke kenmerken mee? Bijvoorbeeld

de vermindering van de leninglasten). Als de schuldafbouw toe

de stijging van de energieprijs of de aanwezigheid van een

te schrijven is aan een structurele daling van de investeringen,

grote onderneming op het gemeentelijk grondgebied.

kan dit een weerslag hebben op de kwaliteit van de nutsvoorzie
ningen en van de dienstverlening aan de bevolking. Omgekeerd
kunnen nieuwe investeringen een besparing genereren in de
uitgaven voor personeel of een vermindering van werkingskosten
(bijvoorbeeld via de besparing van energie en onderhoudskosten).
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SOCIAALECONOMISCHE TYPOLOGIE
VAN DE GEMEENTEN
150 INDICATOREN

16 CLUSTERS

5 FACTOREN

6 GROEPEN

AANWEZIGHEID VAN VOORZIENINGEN
LEVENSSTANDAARD
LANDELIJK/STEDELIJK KARAKTER
ECONOMISCHE ACTIVITEIT
VERGRIJZING/VERJONGING

WOONGEMEENTEN
LANDELIJKE GEMEENTEN
GROTE EN REGIONALE STEDEN
GEMEENTEN MET CONCENTRATIE VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT
VERSTEDELIJKTE GEMEENTEN
KUSTGEMEENTEN

Om onze analyse van de lokale financiën te verrijken ontwikkelde

Om de gemeentelijke diversiteit statistisch te analyseren is het

Belfius een sociaaleconomische typologie van de gemeenten

eerst en vooral belangrijk om indicatoren te verzamelen die

voor de drie regio’s(1). Die brengt de diversiteit van de gemeenten

representatief zijn voor de waarneembare verschillen tussen

in kaart per gewest. Het gaat om een statistische oefening.

gemeenten en tegelijkertijd ook voor de sociaaleconomische
diversiteit.

We groepeerden gemeenten in homogene categorieën op basis
van hun sociaaleconomische karakteristieken (inkomen van de

Vanuit onze database met meer dan 150 verzamelde indicatoren

bevolking, werkloosheidsgraad, economische activiteit, bestem

per gemeente, konden we via een verfijnde statistische methode

ming van de grond…). Dit levert groepen van gemeenten met een

(factoring) 5 relevante factoren afleiden. Die synthetiseren 75%

gelijkaardig sociaaleconomisch profiel.

van de oorspronkelijke informatie.

Het doel van de Belfius-typologie is dan ook een bijkomend

In de volgende stap leidden we eveneens via statistische verwer

referentiekader te bieden voor een vergelijking van de financiële

king (clustering) een typologie af door de factoren te combineren.

situatie van de gemeenten. Dit kader helpt de verschillen te

Hierbij bieden de eerste drie factoren alvast een solide basis om

verklaren tussen de gemeenten in de cijfers van het budget, de

verschillende types van gemeenten te clusteren. In totaal levert

jaarrekening of de balans.

de clusteroefening 16 clusters op voor Vlaanderen.

De sociaaleconomische omstandigheden kunnen per gemeente

De 16 clusters maken deel uit van één van de volgende 6 groepen

sterk verschillen en dat heeft zijn gevolgen voor de structuur van

van gemeenten:

de gemeentefinanciën. Zo beïnvloeden het inkomen van de
bevolking en het kadastraal inkomen rechtstreeks de twee
belangrijkste fiscale inkomstenbronnen van de gemeenten (aan
vullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende
voorheffing). De bevolkingsdichtheid en het aantal kilometer
wegen bepalen de kosten voor het onderhoud van de gemeente
wegen. En als laatste voorbeeld is ook het aantal mensen dat een
vervangingsinkomen geniet van belang voor de gemeentelijke
dotatie aan het OCMW.



>>woongemeenten
>>landelijke gemeenten
>>grote en regionale steden
>>gemeenten met concentratie van economische activiteit
>>verstedelijkte gemeenten
>>kustgemeenten
(1) Nieuwe clusteranalyse van maart 2018 ‘Sociaaleconomische typologie van de gemeenten
2017’ - beschikbaar op belfius.be (expertise > studies > lokale financiën)
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SCHULDRATIO’S EN ACTIEF
SCHULDBEHEER
Na het schuldniveau van de gemeenten te hebben bepaald aan de hand van diverse financiële ratio’s, kunnen – dankzij
een gedetailleerde analyse van de leningenportefeuille via het Schuldprofiel – concrete maatregelen worden genomen
om een dynamisch en optimaal schuldbeheer te voeren op basis van een gekozen en beheerst risicoprofiel.

SCHULDRATIO’S

>>Schuldenlast eigen aandeel/operationele cashflow: deze
ratio geeft weer in welke mate de operationele cashflow

Het relatieve niveau van de gemeenteschuld kan worden bepaald

volstaat om de lasten van de externe financiering van de

op basis van een aantal ratio’s. Er wordt een onderscheid gemaakt

gemeente (aflossingen + interestlast) te dekken.

tussen de ratio’s die betrekking hebben op de uitstaande schuld
en de ratio’s die verband houden met de financiële lasten. De

SCHULDPROFIEL

verschillende concepten en perimeters van de gemeenteschuld
zijn hierbij van belang (zie fiche 30).

Twee leningen, en a fortiori twee leningenportefeuilles van een
vergelijkbaar bedrag, kunnen zeer uiteenlopende kenmerken

De meest courante ratio’s zijn:

>>Schuld LT eigen aandeel/bevolking: deze elementaire indi

vertonen inzake rentevoet, looptijd en herzieningsperiodiciteit.
Het risico, de rentegevoeligheid van de schuld en - uiteindelijk - de
mogelijke impact op de gewone begroting van de gemeenten,

cator geeft de verhouding weer tussen de directe uitstaande

kunnen van de ene gemeente tot de andere aanzienlijk verschillen

schuld van de gemeente (zonder leningen overheidsaandeel en

(ook al vertonen ze a priori vergelijkbare schuldratio’s).

leningen voor derden) en het aantal inwoners.

>>Schuld LT eigen aandeel/operationele cashflow: deze verhou

Om een duidelijk en gestructureerd beeld van de kredietporte

ding geeft het aantal jaren weer dat de gemeente nodig heeft

feuille te kunnen geven, is een analyse-instrument onontbeerlijk.

om haar schuld terug te betalen, in de veronderstelling dat het

Dit ‘schuldprofiel’ omvat:

kasresultaat uit de courante werking (operationele cashflow)
constant blijft.

>>Schuldratio: deze 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 (ont
vangsten). De ratio bepaalt het aantal jaren dat een gemeente
nodig heeft om haar schuld terug te betalen indien ze het geheel
van de ontvangsten hieraan zou kunnen besteden.

>>Schuldenlast eigen aandeel/gecorrigeerde ontvangsten:

>>de sleutelindicatoren: type lening, schuldsaldo, aantal leningen,
gemiddelde rentevoet en gemiddelde looptijd

>>een dagelijkse en driemaandelijkse kalender van de herzieningen,
onderverdeeld volgens het type van 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 herzienings

periodiciteit

hierbij wordt berekend in welke mate de ontvangsten van de
gemeente besteed worden aan de terugbetaling en de kosten
van de schuld. Deze ratio geeft een indicatie van het gewicht
van de schuld op de courante financiën van het bestuur
(gewone dienst).
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ACTIEF SCHULDBEHEER

Een actief schuldbeheer is er precies op gericht om verschillende
financiële technieken te gebruiken en de volgende doelstellingen

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



te combineren:

>>het renterisico onder controle houden
>>de schuldportefeuille optimaal samenstellen
>>nieuwe begrotingsmarges creëren door de financieringskosten
te verminderen

>>de evolutie van de financiële lasten afstemmen op die van de
gemeenteontvangsten
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