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SALDO VAN HET EIGEN DIENSTJAAR

SALDO VOORGAANDE DIENSTJAREN

SALDO VAN DE OVERBOEKINGEN

SALDO ALGEMEEN TOTAAL

ONTVANGSTEN EIGEN DIENSTJAAR
UITGAVEN EIGEN DIENSTJAAR

ONTVANGSTEN VOORGAANDE DIENSTJAREN  
(INCL. OVERGEDRAGEN BONI)

UITGAVEN VOORGAANDE DIENSTJAREN  
(INCL. OVERGEDRAGEN MALI)

ONTVANGSTEN UIT OVERBOEKINGEN
UITGAVEN VAN OVERBOEKINGEN

ONTVANGSTEN ALGEMEEN TOTAAL
UITGAVEN ALGEMEEN TOTAAL

HET SYSTEEM VAN HET DIENSTJAAR

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

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

Men onderscheidt 2 soorten saldi:

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

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

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

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

BEGROTINGSEVENWICHT

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

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

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

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

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

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




