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BOEKHOUDKUNDIG KADER  Fiche 13

OVERHEID  
(S13)

REFERENTIEKADER  
VOOR HET INTERN STABILITEITSPACT (HRF)

CENTRALE OVERHEID (S1311)
ENTITEIT 1

ENTITEIT 2

SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN (S1314)

DEELSTAATOVERHEID (S1312)

LOKALE OVERHEID (S1313)

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

GROTERE BOEKHOUDKUNDIGE VERSCHILLEN 
VOOR DE LOKALE BESTUREN

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

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

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

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

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

REKENINGEN VAN DE LOKALE 
BESTUREN EN ESR-2010-NORMEN
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van de investeringen), een bepalende invloed uitoefent op de 
saldi volgens de ESR2010normen ten opzichte van de saldi in 
de gemeenteboekhouding.

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

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

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

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

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

OVERWICHT VAN DE LOKALE INVESTERINGEN

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

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

Het is duidelijk dat de centrale rol van investeringen voor lokale 
besturen, samen met het feit dat er geen rekening wordt gehouden 
met de financiële transacties (de voornaamste financieringsbron 




