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Voornaamste balansrubrieken van de Brusselse gemeenten – 
2016

Balans Rubriek Niveau (in 
miljoen EUR) 

Aandeel in % 
balans totaal

Vaste activa Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa
 Toegekende toelagen  
 en leningen
 Immateriële vaste activa
Vlottende activa Vorderingen op  
 ten hoogste één jaar
 Financiële rekeningen
Eigen vermogen (Initieel) kapitaal
 Gekapitaliseerde 
 resultaten
 Overgedragen resultaten
 Reserves
 Investeringstoelagen,  
 giften en legaten
Schulden Schulden op meer  
 dan één jaar
 Schulden op minder  
 dan één jaar
BALANSTOTAAL

 4.138 63,3%
 657 10,1%
 
 414 6,3%
 7 0,1%
 
 816 12,5%
 359 5,5%
 1.451 22,2%
 
 1.169 17,9%
 290 4,4%
 274 4,2%
 
 908 13,9%
 
 1.547 23,7%
 
 719 11,0%
 6.536 100,0%

Vereenvoudigde structuur van de Brusselse gemeentebalansen

Actief Passief

100%

90%

80%

60%

40%

20%

0%

● Vaste activa
● Vlottende activa
● Eigen middelen
● Schulden

79,8%
65%

20,2%
35%

Dit vormt een belangrijke inbreng van de nieuwe gemeenteboek-
houding (NGB). Vroeger waren de kennis en het beheer van het 
vermogen van een gemeente beperkt tot een materiële inventaris 
 in een gewoon dik register  van gebouwen, vastgoedinkomsten 
en rechten en waarden in de portefeuille. In de begrotingsboek-
houding worden enkel aan en verkoopverrichtingen van vermo
gensgoederen tijdens het boekjaar in aanmerking genomen. Een 
investering die leidt tot de aangroei van het patrimonium, weegt 
negatief op het begrotingssaldo, terwijl de verkoop van een goed 
paradoxaal genoeg tot de verbetering van dit resultaat leidt. 

De balans is niet alleen een bron van informatie over de geactuali
seerde toestand van de gemeentelijke financiën, maar ook een 

beheers en controleinstrument. Ze maakt het voor het college 
mogelijk om correcte beslissingen te nemen op gebied van aan
kopen en beheer van materiaal en onroerend patrimonium.

ENKELE CIJFERS

 > Het balanstotaal van de Brusselse gemeenten kwam eind 2016 
uit op 6,5 miljard EUR, dat is 5.485 EUR per inwoner. 
 > De structuur van de gemeentebalansen is op de ‘lange termijn’ 
gericht (zie grafiek). De vaste activa vertegenwoordigen gemid
deld 79,8% van de totale activa, terwijl de vlottende activa 
goed zijn voor de overige 20,2%. De passiefzijde wordt geken
merkt door het overwicht van het eigen vermogen (65% van 
het balanstotaal), terwijl de overige 35% bestaat uit schulden.  
De verhouding kan wijzen op een sterke financiële onafhanke
lijkheid van de gemeentebesturen. We wijzen erop dat het 
beginkapitaal (22,2%) voornamelijk de rekenkundige tegen
waarde van de geïnventariseerde nettoactiva is op het moment 
dat de beginbalans werd opgemaakt in 1995. Dit mag dus niet 
worden beschouwd als ingezameld kapitaal, zoals vaak bij 
ondernemingen, maar veeleer als de tegenwaarde van het ver
mogen dat een gemeente in de loop der jaren heeft opgebouwd. 

Sinds de invoering van de algemene boekhouding in 1995 beschikken de gemeenten over een balans, die een moment-
opname is van hun vermogenstoestand op een welbepaalde datum. De actiefzijde omvat alle tegoeden en rechten van 
de gemeente, terwijl de passiefzijde betrekking heeft op middelen die haar ter beschikking worden gesteld (eigen 
middelen en schulden).
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