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DE GEMEENTEBEGROTING

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

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

Elk jaar maakt de gemeente een begroting (raming van de ontvangsten en uitgaven voor het komende jaar) en een 
rekening op (weergave van de reële financiële situatie op 31 december van het voorbije jaar). Sinds de hervorming van 
1995 bestaat de gemeenteboekhouding uit 2 aparte onderdelen (zie grafiek), nl. de begrotingsboekhouding en de 
algemene boekhouding.
De gemeenteontvanger is belast met het voeren van de gemeenteboekhouding onder het gezag van het college 
(zie Fiche 7).
De gemeenteboekhouding vormt het reglementair referentiekader voor de registratie van de financiële verrichtingen 
van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat lokale overheden zich houden aan Europese convergentiecriteria, worden 
de gemeentefinanciën ook voorgesteld vanuit de invalshoek van de nationale boekhouding die valt onder de ESR 
2010-regeling (zie Fiche 13).
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(1) Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende de ‘Beleids en Beheerscyclus’ 
van de gemeenten, provincies en OCMW‘s

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

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

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

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

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

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

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

DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE

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

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

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




