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Algemeen 
bestuur: 6% ●                      

Algemene diensten: 
11,2% ●                                

Wegen - Water: 12% ●                    

Secundair 
onderwijs: 5% ●                         

Sociale hulp en 
familiehulp: 3,4% ●                            

                                                      ● Overige: 8,2%

                                               ● Privaat patrimonium: 2,8%

                                   ● Lager 
onderwijs: 21,2%

                ● Huisvesting en 
stedenbouw: 17,3%

                                    ● Volksontwikkeling 
en kunst: 12,9%

Functionele indeling van de buitengewone uitgaven van 
Brusselse gemeenten

Schuld (uitstaande 
leningen): 64,5% ●               

Overige: 3,2% ●                                                            

                 ● Overdrachten: 29,6%

                   ● Investeringen 
(verkoop activa): 2,6%

Financieringsstructuur van de investeringen 
door de gemeenten

BESTEMMING VAN DE BUITENGEWONE 
UITGAVEN

De Brusselse gemeenten investeren in tal van domeinen waarin 
ze actief zijn.

De eerste rubriek uit de functionele indeling is het lager onderwijs 
met een aandeel van 21,2% van de investeringen. Daarna volgt 
de functie ‘Huisvesting en stedenbouw’ met een aandeel van 
17%. De eerste 2 rubrieken onderstrepen het stedelijk karakter 
van het Brusselse Gewest, wat een volgehouden beleid impliceert 
op het vlak van de ruimtelijke ordening en van de begeleiding van 
de jongeren. Met een relatief aandeel van 11 tot 13% volgen 
‘Algemene diensten’ (onderhoud en ontwikkeling van de admini
stratieve gebouwen), ‘Wegennet’ en ‘Volksopvoeding en kunst’. 
Het saldo van de investeringen is gespreid over de andere functies 
met een maximaal aandeel van 6% (voor de rubriek ‘Algemeen 
bestuur’).

FINANCIERINGSMODALITEITEN

De gemeentelijke investeringen worden traditioneel op 3 ver
schillende manieren gefinancierd:

 > Leningen vormen de meest verspreide financieringsvorm. Het 
gebruik van leningen maakt het mogelijk om de betaling van 
investeringsprojecten te spreiden, zodat de lokale belasting
plichtige niet onmiddellijk de volledige lasten ervan moet dragen. 
Vermits de inwoners gedurende jaren van de gerealiseerde 
investeringen kunnen genieten, is het logisch dat de lasten over 
de hele levensduur van de voorziening gespreid worden. In de 
begrotingsboekhouding maken leningen deel uit van de buiten
gewone schuldontvangsten. Het gebruik van leningen in het 
Brusselse Gewest wordt gecontroleerd door de administratieve 
toezichthouder die een stabilisering van de uitstaande schuld 
aanbeveelt, door het volume van de nieuwe leningen tijdens 
een begrotingsjaar te beperken tot het bedrag van de aflossingen 
op de bestaande schuld tijdens diezelfde periode.

Aangezien investeringen staan ingeschreven in de gemeenteboekhouding volgens de functionele en de economische 
indeling, is het mogelijk deze investeringen toe te wijzen aan de diverse activiteitssectoren van de gemeenten en ook 
hun financieringsbronnen te identificeren.

DE TOEWIJZING EN FINANCIERING  
VAN DE INVESTERINGEN
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 > Zelffinanciering, bestaande uit een deel in de vorm van ‘spaar-
tegoeden’ die worden aangelegd door enerzijds overdrachten 
uit het reservefonds of de toewijzing van (gewone of buiten
gewone) overschotten aan bepaalde investeringsprojecten en 
anderzijds de herinvestering van ontvangsten uit de verkoop 
van patrimoniumgoederen. In dat laatste geval wordt de op
brengst geboekt (in de begrotingsboekhouding) bij de zoge
naamde investeringsontvangsten. Op economisch vlak wordt 
de opbrengst uit de verkoop van patrimonium in werkelijkheid 
beschouwd als een vorm van desinvestering.

ENKELE CIJFERS

Leningen vormen ongetwijfeld de belangrijkste financieringsbron 
van investeringen door de Brusselse gemeenten (zie grafiek). 
Gemiddeld dragen zij voor twee derde bij tot de totale financiering. 
De tweede financieringsbron wordt gevormd door de diverse 
kapitaaltoelagen (30% van het totaal). De financiering via spaarte
goeden, d.w.z. de overdrachten uit het reservefonds of de gewone 
dienst en de opbrengsten van de verkoop van patrimonium, zorgen 
voor het saldo van de financiële middelen en vertegenwoordigen 
tussen 2 en 4% van de financiering van de buitengewone begroting.

 > Kapitaaltoelagen, die vooral worden toegekend door de 
Gewesten en de Gemeenschappen ter ondersteuning van be
paalde investeringsprojecten. In de begrotingsboekhouding 
nemen deze de vorm aan van buitengewone overdrachtsuit
gaven. De omvang van de tegemoetkoming of van de toelagen 
varieert van de aard van het project en van de subsidiërende 
overheid. Het subsidiëringsmechanisme verschilt van Gewest 
tot Gewest.  
In Brussel werken gemeenten een driejareninvesteringsplan 
uit met daarin de beoogde investeringsprojecten die kunnen 
worden gefinancierd via 2 aanvullende onderdelen:
●● een driejaarlijkse investeringsdotatie om de gemeenten ertoe 
aan te zetten investeringen van openbaar nut te doen m.b.t. 
de open ruimte, administratieve gebouwen en sanering op 
het grondgebied van het Gewest

●● een driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie voor de verwezenlij
king van gewestelijke investeringen die staan opgenomen in 
een prioriteitenlijst van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan




