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Evolutie van de investeringsprognoses – 
Begrotingen 2010 – 2018 (miljoen EUR)
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In het kader van de begrotingsboekhouding worden de verrichtin
gen i.v.m. de investeringen en de financiering ervan afzonderlijk 
ingeschreven in de buitengewone begroting (zie fiche 13). Hoewel 
investeringen noodzakelijk zijn voor gemeenten, gaat het toch 
eerder om zogenaamde facultatieve uitgaven, in tegenstelling 
tot de ‘verplichte’ uitgaven die bij wet of decreet worden opgelegd. 
Dat bijzondere ‘statuut’ maakt dat investeringen van jaar tot 
jaar sterk verschillen en uitgesteld of zelfs geschrapt worden 
(bijvoorbeeld in geval van een saneringsplan of bij onzekere 
economische omstandigheden). 

In Brussel dringt de toezichthoudende overheid erop aan dat 
begrote investeringen zo realistisch mogelijk zijn om te voldoen 
aan de vereisten inzake een begrotingsevenwicht van de ESR2010 
(zie fiche 13).

ENKELE CIJFERS

 > Lokale besturen, en vooral de gemeenten, zijn de grootste 
investeerders binnen de overheid. Volgens de cijfers van de 
nationale boekhouding dragen lokale overheden (sector S1313 
van de boekhouding ESR95) jaarlijks voor 45 tot 50% bij aan 
de brutovorming van vast kapitaal voor alle lokale overheden 
samen. 

 > Op basis van de begrotingen voor 2018 komen de door de 
Brusselse gemeenten geplande investeringen uit op 624 mil
joen EUR, dat is 523 EUR per inwoner.
 > De evolutie van de investeringen over een langere periode vestigt 
duidelijk de aandacht op het cyclisch effect van de gemeente-
lijke bestuursperiode (zie grafiek). Het maximumniveau wordt 
doorgaans bereikt tijdens het jaar vóór de verkiezingen (wat 
overeenstemt met  +/ 1% van het bbp). In het verkiezingsjaar 
volgt er een lichte daling. Het jaar na de verkiezingen zien we 
zelfs een forse daling van de investeringsuitgaven, terwijl de 
andere jaren gekenmerkt zijn door een meer gematigde en 

Om de uitvoering van hun taken en opdrachten te garanderen of te ondersteunen, beheren gemeenten een niet 
onaanzienlijk vermogen, op basis van hun balans op ongeveer 6,4 miljard EUR geraamd (zie fiche 26). Op het einde van 
elk boekjaar, bij het afsluiten van de jaarrekening, worden die goederen afgeschreven (= waardevermindering die 
overeenkomt met de jaarlijkse slijtage), en wordt ook de boekhoudwaarde van het vastgoed geherwaardeerd (= een 
waardevermeerdering volgens een vastgoedindex).
Om hun vermogen op peil te houden, moeten gemeenten structurele investeringen doen om hun eigendommen in 
goede staat te houden. Het gaat dan zowel om de bouw en de verwerving van roerende goederen (voertuigen, computer-
park) als om onroerende goederen (gebouwen, wegen) en het uitzonderlijk onderhoud van die goederen (renovatie- en 
onderhoudsinvesteringen en investeringen om te voldoen aan bepaalde normen).
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inschakelen van bouwondernemingen. Dit geldt nog meer voor 
overheidsinvesteringen, omdat de projecten geografisch erg 
verspreid liggen en men vooral een beroep doet op lokale 
ondernemingen en werkkrachten. Openbare voorzieningen 
hebben ook een structurele impact op de economie. Zo maken 
ze bijvoorbeeld andere – zowel private als publieke – investerin
gen mogelijk, en creëren ze werkgelegenheid in verscheidene 
sectoren zoals onderhoud, diensten en handel.

geleidelijke groei van de uitgaven. In Brussel is het investerings
niveau vrij stabiel tijdens de voorbije 10 jaar met een afgevlakt 
cyclisch effect. De Brusselse gemeenten worden er door het 
Gewest toe aangezet een stabiel investeringstempo aan te 
houden om het hoofd te bieden aan de geografische expansie.
 > Algemeen hebben overheidsinvesteringen een onmiddellijke 
en duidelijke impact op de economie door hun afgeleide effect 
op de bestelling van grondstoffen, het vervoer ervan en het 




