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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 19

Structuur van de gewone uitgaven – Begrotingen 2018 (in % van het totaal)
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(1) Etterbeek, Elsene, SintGillis, SintJoost.

DEFINITIE

Dit zijn weerkerende uitgaven die noodzakelijk zijn voor de gewone 
werking van een gemeente, zoals de betaling van het gemeente
personeel, de verlichting, enz. De gewone uitgaven worden inge
deeld in 4 economische uitgavenposten:

 > De personeelsuitgaven (41,6%) omvatten de lonen, de bijbe
horende werkgeversbijdragen en de overige personeelskosten 
(kosten voor het woonwerkverkeer, maaltijdcheques…) voor 
de gemeentemandatarissen, de statutaire ambtenaren, de 
contractuele ambtenaren en het onderwijzend personeel. Onze 
cijfers houden geen rekening met het loon van het onderwijzend 
personeel.
 > De werkingsuitgaven (11,6%) beslaan alle uitgaven die nood
zakelijk zijn voor de werking van de gemeentediensten (de 
kosten voor water, gas en elektriciteitsverbruik, kantoor
benodigdheden, telefoon, voertuigen…), met uitzondering van 
de personeelskosten.
 > De uitgaven voor overdrachten (37,2%) zijn uitgaven zonder 
eenduidig identificeerbare tegenprestatie van de begunstigde. 
Zij bestaan uit toelagen die de gemeente aan derden (OCMW’s, 
politiezones, kerkfabrieken, sport en cultuurverenigingen…) 
verleent voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.
 > De schulduitgaven (9,5%) omvatten voornamelijk financiële 
kosten van leningen (rentelasten en kapitaalaflossingen).

ENKELE CIJFERS

 > De gewone ontvangsten van de Brusselse gemeenten in het 
begrotingsjaar 2018 belopen 2,3 miljard EUR. 
 > Elke gemeente geeft gemiddeld 1.928 EUR per inwoner uit. Dit 
gemiddelde ligt een stuk hoger in Brusselstad (3.641 EUR/inw.) 
en de gemeenten van de eerste gordel(1) (2.036 EUR/inw.) dan 
in de overige Brusselse gemeenten (ongeveer 1.500 EUR/inw.). 
De functies als centrum voor werkgelegenheid, diensten en 
administratie geven dan ook aanleiding tot extra uitgaven 
in die gemeenten. 
 > De structuur van de gewone uitgaven van de Brusselse 
gemeenten varieert naargelang hun sociaaleconomische 
kenmerken, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Zo liggen de 
uitgaven voor vervoer een flink stuk hoger in clusters B4 en 
B5 afhankelijk van de noden op bv. sociaal en politioneel vlak, 
die inherent zijn aan deze groep van gemeenten en die een 
invloed hebben op de overeenkomstige dotaties aan de OCMW’s 
en de politiezones.

DE EXPLOITATIE-UITGAVEN:  
ALGEMENE VOORSTELLING




