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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 20

Structuur van de personeels- en werkingsuitgaven per 
categorie van gemeenten – Begrotingen 2018 (in EUR/inw)
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520Vakantiegeld:
4,8% ●                                   

RSZ-bijdragen:
26,3% ●                                   

Verplaatsingskosten: 2,8% ●                                  

Pensioenen 
en rente: 0,6% ●                                                           

                                 ● Lonen:
64,8%

                                        ● Sociale uitkeringen:
0,2%

                                     ● Verzekeringskosten:
0,5%

Verdeling van de personeelsuitgaven – Begrotingen 2018 
(in % van het totaal)

(1) Etterbeek, Elsene, SintGillis en SintJoost.

DEFINITIE

De personeelsuitgaven omvatten lonen van het gemeente
personeel, werkgeversbijdragen, sociale uitkeringen, kosten voor 
woonwerkverkeer en andere financiële voordelen, bezoldiging 
van de burgemeester en schepenen, presentiegelden van de 
gemeenteraadsleden, de pensioenen van de vroegere mandata
rissen en lonen van het onderwijzend personeel.

De voorbije jaren is de component van de ‘bijdragen’ aanzienlijk 
gestegen na de hogere overdrachten als gevolg van de herfinancie
ring van het pensioenstelsel van het statutair personeel. Deze 
toename neemt de vorm aan van solidariteits en responsabilise
ringsbijdragen. In Brussel zorgen de gemeenten SintAgatha
Berchem, Elsene en SintJansMolenbeek zelf voor de betaling 
van de zgn. ‘nietgesolidariseerde’ pensioenen, en daardoor 
ondervinden ze minder impact van die hervorming.

De werkingsuitgaven omvatten alle uitgaven die noodzakelijk 
zijn voor de goede werking van de gemeente, zoals kosten voor 
verwarming, elektriciteit en telefoon, aankoop van kantoor
benodigdheden en –materiaal, onderhoudscontracten met 
betrekking tot voertuigen enz.

De personeels en de werkingsuitgaven zijn erg gevoelig voor 
de evolutie van de inflatie (onder meer via de spilindex van het 
openbaar ambt).

In Brussel was de hervorming van de brandweerdiensten neutraal 
voor de personeels en de werkingsuitgaven van de gemeenten, 
aangezien de functie historisch gezien werd waargenomen door 
een paragewestelijke instantie.

ENKELE CIJFERS

 > De personeels en werkingsuitgaven vertegenwoordigen samen 
53,2% van de uitgaven van de gemeenten.
 > Het Brusselse (statutair en contractueel) gemeentepersoneel 
telde volgens de statistieken van de RSZPPO 15.655 werkne
mers (in VTE) in 2015.
 > Het grootste deel van de personeelsuitgaven heeft betrekking 
op de lonen (64,8%) en de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid (26,3%)
 > De personeelsuitgaven (zonder het onderwijs) bedragen in 2018 
gemiddeld 803 EUR per inwoner. Deze liggen evenwel gevoelig 
hoger in Brusselstad (1.307 EUR/inw.) en in de gemeenten van 
de eerste gordel(1) (915 EUR/inw.).
 > In 2018 boeken de gemeenten gemiddeld 224 EUR werkings
kosten per inwoner. De kosten liggen evenwel gevoelig hoger 
in Brusselstad (520 EUR/inw.) en in de gemeenten van de 
eerste gordel(1) (234 EUR/inw.).
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