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FUNCTIONELE CLASSIFICATIE ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

FUNCTIONELE CODE
FFF (FF)

ECONOMISCHE CODE
EEE

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

VOLGNR. OF INDEX 
NN

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

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

• schulduitgaven  
(rente, aflossingen)

BUITENGEWONE UITGAVEN
• Investeringsuitgaven  

(aankoop of inrichting onroerend goed)
• overdrachtuitgaven  

(kapitaaltoelagen gestort aan van andere 
overheden of gezinnen)

• Schulduitgaven  
(vervroegde terugbetaling, deel nemingen)

GEWONE ONTVANGSTEN
• Ontvangsten uit prestaties (vergoedingen 

voor geleverde diensten, waardering van 
patrimonium)

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

• Ontvangsten uit schulden  
(inkomsten uit beleggingen, dividenden)

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN
• Ontvangsten uit investeringen  

(verkoop van patrimonium)
• Ontvangsten uit overdrachten  

(kapitaaltoelagen ontvangen  
van het Gewest/de Staat) 

• Ontvangsten uit schulden  
(opbrengst van nieuwe leningen)

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

+ +

FUNCTIONELE INDELING

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

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

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

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

FUNCTIONELE EN ECONOMISCHE 
INDELING – BEGROTINGSARTIKEL
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CODERING VAN DE BEGROTINGSARTIKELEN

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

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

Waarbij:

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

ECONOMISCHE INDELING

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

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

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




