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Saneringsschuld: ●                           
15,36%

Schuld ‘staatsaandeel’: 1,31% ●                          

                                         ● Leasingschuld: 0,1%

                         ● Schuld ‘voor derden’: 0,02%

                               ● Schuld 
‘eigen aandeel’ 

voor investeringen: 
83,21%

Componenten van de gemeenteschuld op lange termijn 

Gelet op de vele betrokken partijen en het ingewikkelde karakter 
van bepaalde financieringsformules valt de werkelijke gemeente
schuld relatief moeilijk te omschrijven.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de gemeenteschuld 
te omschrijven:

DIRECTE OF INDIRECTE SCHULD

 > De directe schuld bestaat uit leningen die door gemeenten zijn 
aangegaan en waarvan de aflossingen volledig ten laste van de 
gemeente zijn (leningen eigen aandeel), alsook uit de schuld die 
gedeeltelijk te haren laste is (doorgaans in verhouding tot het 
aandeel van de gemeente in de financiële lasten). Wanneer 
gemeenteaflossingen van leningen worden gedragen door een 
andere overheid (gewesten, gemeenschappen of de Staat), 
maken die geen deel uit van de directe gemeenteschuld.
 > De indirecte schuld omvat leningen die werden aangegaan 
door andere instellingen die impliciet of expliciet de waarborg 
van de gemeente genieten. Het gaat om verbintenissen aan
gegaan door derden (autonome gemeentebedrijven, kerk
fabrieken, intercommunales, vzw’s enz.) waarbij voor de terug
betaling mogelijk een beroep zal worden gedaan op de gemeente.
 > De totale directe en indirecte schulden vormen de geconsoli
deerde gemeenteschuld.

BRUTO OF NETTOSCHULD

De nettoschuld omvat de directe (bruto)schuld waarvan men 
dan de financiële activa van de gemeente in mindering brengt. 
Onder die financiële activa die in de balans zijn opgenomen 

vermelden we thesauriebeleggingen op ten hoogste één jaar, 
beschikbare kastegoeden en bedragen die beschikbaar zijn bij de 
financiële instellingen, alsook de terugvordering van leningsaf
lossingen (lasten van de leningen staatsaandeel en voor derden…). 

SCHULDCATEGORIEËN (DOEL/VORM) 

Een eerste onderscheid heeft betrekking op de lange en de kor
tetermijnschuld:

Naast de financiële kosten van de leningen en de financiële 
schulden op de zichtrekeningen, omvat de financiële schuld op 
korte termijn (in boekhoudkundige zin) vooral de jaarlijkse terug
betaling van leningen, d.i. de schulden op lange termijn die binnen 
het jaar vervallen.

De langetermijnschuld  (d.w.z. de financiële schulden op meer dan 
1 jaar) maakt het grootste deel uit van de financiële schuld op de 
balans (zie grafiek):

De gemeenteschuld in de ruime zin omvat alle bedragen die de gemeente aan derden verschuldigd is. Het gaat dan naast 
de leningen ook over de openstaande facturen. Boekhoudkundig gezien vertegenwoordigt de schuld de mate waarin 
een beroep is gedaan op de middelen van derden, in tegenstelling tot het eigen vermogen van de gemeente. In financieel 
opzicht is de gemeenteschuld beperkt tot alle vormen van leningen (op korte en op lange termijn) die bij of via de 
financiële sector zijn aangegaan.

DE GEMEENTESCHULD
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gemeenschappen) worden gedragen. Die formule was in werke
lijkheid een systeem voor debudgettering en wordt sinds 
enkele jaren niet meer gebruikt, zodat het uitstaande bedrag 
ervan geleidelijk afneemt.
 > De schuld ‘voor derden’ (0,02%) zijn leningen die door de 
gemeenten werden aangegaan ten gunste van een ander lokaal 
bestuur (OCMW, gemeentebedrijf, kerkfabriek enz.), waarbij die 
laatste alle financiële lasten draagt en ze terugbetaalt aan de 
gemeente.

ENKELE CIJFERS   

 > Op basis van de balansen van 2016 (geëxtrapoleerd) bedraagt 
de directe (bruto)schuld van de Brusselse gemeenten meer dan 
1,5 miljard EUR.
 > De langetermijnschuld domineert met 67% van de totale schuld, 
tegenover 33% voor de kortetermijnschuld.  
Het schuldniveau van gemeenten lijkt globaal genomen redelijk 
te zijn, zowel in verhouding tot hun eigen vermogen als in verge
lijking met de schuld van de andere overheden. Zeker wanneer 
men er rekening mee houdt dat gemeenten bijna 50% van de 
totale overheidsinvesteringen voor hun rekening nemen.
 > De Brusselse gemeenten beschikken eveneens over niet 
onaanzienlijke financiële activa ten belope van 467 miljoen EUR, 
dat is 7,4% van de totale activa. De nettoschuld van de gemeen
ten bedraagt dan ook 1 miljard EUR.

 > Schuld ‘eigen aandeel’ voor investeringen met vaste activa 
als tegenwaarde. Dat is de grootste component van de schuld 
op lange termijn (83,2%).
 > De ‘saneringsschuld’ (15,4%) werd door de gemeenten aan
gegaan om een financieel tekort aan te zuiveren van de 
gemeente zelf of van een derde instelling (ziekenhuis, inter
communale enz.). Die praktijk is in theorie in strijd met de 
principes van de gemeenteboekhouding (zie fiche 11), en meer 
in het algemeen met de principes van een gezond beheer van 
overheidsmiddelen, nl. geen beroep doen middelen van de 
buitengewone begroting (nl. leningen) om de gewone begroting 
in evenwicht te houden of om dat evenwicht te herstellen (d.w.z. 
voor de gewone werking van de gemeente).
 > Onder de leasingschuld (0,1%) vallen voornamelijk roerende 
goederen (voertuigen, ITmateriaal) die worden gefinancierd 
via een huurkoop of leasingformule. Via die formule verwerft 
een gemeente goederen die pas definitief haar eigendom wor
den, nadat aan het eind van het leasingcontract een aankoopop
tie wordt gelicht. In afwachting wordt het goed in de balans 
ingeschreven (en afgeschreven), net als de overeenkomstige 
lening, en beschikt de gemeente tijdens de looptijd van het 
contract over aanvullende diensten (onderhoud, herstellingen, 
advies enz.).
 > De leningen ‘staatsaandeel’ (1,3%) zijn leningen die door de 
gemeenten werden aangegaan, maar waarvan de lasten volledig 
of grotendeels door de subsidiërende overheid (staat, gewesten, 




