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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 24

Samenstelling van de lasten op de langetermijnschuld 
(investeringen en sanering) – Begrotingen 2009 - 2018
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Evolutie van de schulduitgaven – Begrotingen 2010-2018
(jaarlijkse stijging)
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DEFINITIE

De schulduitgaven zijn de weerkerende financiële lasten die de 
gemeenten moeten dragen. Ze bestaan uit:

 > de rentelasten die verband houden met de door de gemeente 
aangegane leningen en het thesauriebeheer
 > de terugbetalingen van het kapitaal van die leningen (kapitaal
aflossingen)
 > de deelneming in het exploitatieverlies van de overheidsbedrijven 
en intercommunales waarvan de gemeente deel uitmaakt

Specifiek aan de gemeenteboekhouding is dat de kapitaal
aflossingen voor de schuld worden aangerekend op de gewone 
dienst. Aangezien de gewone begroting in evenwicht moet worden 
gebracht met gelijkaardige ontvangsten, ook wel weerkerende 
ontvangsten, moeten gemeenten hun schulden de facto op een 
duurzaam niveau handhaven.

In het Brusselse Gewest beveelt de toezichthoudende overheid 
de gemeenten hun uitstaande schuld in de balans te handhaven 
op het peil van het vorige begrotingsjaar.

ENKELE CIJFERS

 > In de begrotingen 2018 komen schulduitgaven van de Brusselse 
gemeenten uit op 219 miljoen EUR, d.i. 184 EUR per inwoner. 
 > Onder het gecombineerd effect van een betere controle op de 
tekorten en de daling van de rentevoeten (of de autofinanciering 
van nieuwe investeringen) blijft de uitgavencategorie stabiel 
rond 9,5% tot 10,5% van de gemeentelijke uitgaven. De lasten 
van de langetermijnschuld bestaan voor 79% uit kapitaal
aflossingen en voor 21% uit rentebetalingen. Het aandeel van 
de rentelasten in die uitgaven is de voorbije 10 jaar gedaald.
 > De toename van schulduitgaven blijft beperkt maar varieert 
in de loop van de bestuursperiode toch mee met de investerin
gen van de gemeente. In 2017 zagen de schuldlasten van de 
Brusselse gemeenten desalniettemin een atypische terugval 
(3,6%).
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