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Evolutie van de schuldontvangsten en van de ontvangsten uit prestaties – Begrotingen 2000 tot 2018 
(in % van de gewone ontvangsten)
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DE ONTVANGSTEN UIT PRESTATIES EN 
DE SCHULDONTVANGSTEN

DEFINITIE

Schuldontvangsten en ontvangsten uit prestaties omvatten in 
zekere zin de eigen middelen van gemeenten, d.w.z. middelen 
die door haar eigen activiteit of door het gemeentepatrimonium 
worden gegenereerd.

 > De schuldontvangsten zijn weerkerende financiële opbrengsten 
die door de gemeenten worden geïnd. Ze bestaan voornamelijk 
uit:
●● interesten of inkomsten uit belegde kapitalen (beleggings
rekeningen, schuldpapier van de overheid, beveks)

●● dividenden die vooral afkomstig zijn van de energieinter
communales

●● terugbetaling door derden (OCMW’s, kerkfabrieken, politie
zones…) van lasten van leningen die de gemeente voor die 
derden is aangegaan

 > De ontvangsten uit prestaties zijn weerkerende ontvangsten 
uit:
●● gemeentegoederen (huuropbrengsten, houtkap, verhuring 
van materiaal, bedragen die betaald worden voor het gebruik 
van sport of cultuurinfrastructuur…)

●● geleverde diensten (opzoekingen in de bevolkingsregisters, 
aansluiting op de riolering, financiële bijdragen van ouders 
voor het leerlingenvervoer of de kosten voor kinderopvang…)

●● de opbrengst van de concessie van het openbaar domein (bv. 
wegenrecht voor het energiedistributienetwerk…)

ENKELE CIJFERS

 > Voor 2018 bedragen de schuldontvangsten 53 EUR per inwoner 
en vertegenwoordigen ze 2,7% van de financieringsbronnen 
van de gemeenten. 
 > Door de vrijmaking van de energiemarkt zien de gemeenten 
tussen 2000 en 2018 hun schuldontvangsten met bijna 50% 
dalen. De opbrengst van de in de begroting ingeschreven 
energiedividenden is gezakt van 121 miljoen EUR in 2000 (9,7% 
van de totale ontvangsten) naar 63,5 miljoen EUR (2,7% van de 
totale ontvangsten).
 > De ontvangsten uit prestaties komen in 2018 uit op 158 EUR 
per inwoner en vertegenwoordigen 8,1% van de totale gemeente
ontvangsten. 
 > In tegenstelling tot de financiële opbrengsten noteren de 
ontvangsten uit prestaties een gestage toename de voorbije 
10 jaar (onder meer als gevolg van de opbrengst van de 
concessie van het openbaar domein, die werd ingevoerd ter 
compensatie van het verlies van de dividenden van de energie
sector, maar ook van de herwaardering van de huurprijzen en 
de diverse gebruiksrechten). 




