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FINANCIËLE SITUATIE  
& BESCHIKBARE MARGES

FINANCIERINGSBRONNEN 
– AANSPREKEN VAN  

HET FISCAAL POTENTIEEL

SCHULD –  
THESAURIE

UITGAVENNIVEAU  
EN STRUCTUREN

INVESTERINGSINSPANNING/
VERMOGENSBEHEER

FINANCIËLE EVENWICHTEN, 
FINANCIËLE RESERVES

Aan de hand van een financiële analyse beoordelen we de financiële gezondheid van een gemeente. We evalueren de 
minder gunstige evolutiefactoren en we identificeren (of anticiperen idealiter op) de toekomstige financiële beperkingen 
of de beschikbare marge. De beoordeling van de financiële gezondheid is niet alleen een oefening voor gemeenten in 
moeilijkheden, maar is nuttig voor alle gemeenten die, zelfs al zijn ze financieel gezond, een retrospectieve en/of 
prospectieve denkoefening willen maken met de bedoeling:

> een financiële ‘foto’ van de activiteit van de gemeente te maken 
> een kritische analyse op gang te brengen over de toewijzing van de grote budgettaire massa’s, de begrotings prioriteiten 

en de financieringsstructuur 
> vragen te stellen over de verschillen in de financiële situatie (benchmarking) 
> een objectief denkkader tot stand te brengen om politieke keuzes te maken, alsook om een strategie en een financiële 

communicatie uit te stippelen

In het kader van zijn dienstenaanbod gericht op advies aan de lokale beheerders, stelt Belfius van elke gemeente een 
‘Individueel Financieel Profiel’ op

ELEMENTEN VAN FINANCIËLE ANALYSE 
EN ‘BENCHMARKING’
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VERGELIJKINGSCRITERIA (‘BENCHMARKING’)

Op zichzelf heeft een ratio geen specifieke betekenis. Daarom is 
een referentiekader zo belangrijk. Het vergelijken van ratio’s in 
de financiële analyse kan vooral op 2 manieren gebeuren:

 > via een tijdgebonden vergelijking met de waarden van die
zelfde ratio’s voor het bestuur tijdens opeenvolgende boekjaren. 
Dit helpt de grote financiële tendensen te identificeren die zich 
aftekenen voor de gemeente over een bepaalde tijdspanne
 > via een ruimtelijke vergelijking met de waarden van diezelfde 
ratio’s voor een aantal vergelijkbare lokale besturen. Het is de
bedoeling de factoren te bepalen die de grootste verschillen
verklaren

Let wel: de interpretatie van de ratio’s en de vastgestelde ver
schillen met een referentiegroep vergt een kritische analyse om 
geen fragmentaire en zelfs foutieve conclusies te trekken.

Parameters voor benchmarking waar altijd kritisch naar gekeken 
moet worden, zijn onder meer:

1. de statistische referentie waarmee wordt vergeleken: het
geaggregeerd gemiddelde, het gemiddelde van de ratio’s, de
mediaan, d e kwartielen, de variantie of de standaardafwijking

2. de samenstelling van de groepen van gemeenten: behoren
ze tot eenzelfde bestuurlijke regio (provincie, gewest enz.),
tot eenzelfde bevolkingsklasse of tot eenzelfde ‘sociaal 
economische’ cluster van gemeenten (zie fiche 31)

3. de stabiliteit van de perimeter (wat is bv. de impact van de
oprichting van de politiezones of de hulpverleningszones?)

4. de evolutie van de algemene macroeconomische context (bv. 
de stijging van de energieprijs of de evolutie van de rente
voeten)

5. lokale specifieke kenmerken (bv. de aanwezigheid van een
grote onderneming op het grondgebied van de gemeente,
uitbesteding van een gemeentelijke taak door een overheids
bedrijf)

FINANCIËLE RATIO’S EN DIMENSIES

De financiële situatie van een gemeente kan worden beoordeeld 
via de berekening van een aantal ratio’s, of verhoudingen tussen 
2 waarden die op hetzelfde moment worden uitgedrukt. De fi
nanciële gegevens kunnen afkomstig zijn van zowel de budget
taire boekhouding (budget, jaarrekening) als van de algemene 
boekhouding (balans en resultatenrekeningen).

Er bestaan 2 grote categorieën:

 > Niveauratio’s: het gaat om financiële gegevens (personeels
uitgaven, dotatie aan het OCMW, belastingontvangsten enz.)
in verhouding tot een nietfinancieel gegeven van de gemeente
(bevolkingsaantal, het personeelsbestand van de gemeente,
de oppervlakte van het grondgebied enz.).
Bv. belastingontvangsten/bevolking → fiscale opbrengst per
inwoner.
 > Structuurratio’s: dat zijn verhoudingen (uitgedrukt in %)
tussen 2 bedragen.
Bv. belastingontvangsten/gewone ontvangsten → aandeel van 
de belastingontvangsten in de financiering van de gewone
begroting.

Op basis hiervan kunnen vrijwel tot in het oneindige ratio’s worden 
opgesteld. We moeten echter selectief zijn zodat enkel de meest 
relevante ratio’s in een analyse worden opgenomen.

Voor de duidelijkheid van de analyse en de diagnose worden de 
geselecteerde ratio’s gerangschikt volgens verschillende ‘finan-
ciële dimensies’ (zie grafiek).

Een daling van de schuld heeft bijvoorbeeld een positieve invloed 
op schuldvolume, maar ook op het begrotingsevenwicht (via de 
vermindering van de leninglasten). Als die schuldafbouw toe te 
schrijven is aan een structurele daling van de investeringen, kan 
dat een weerslag hebben op de kwaliteit van de nutsvoorzieningen 
en van de dienstverlening aan de bevolking. Omgekeerd kunnen 
nieuwe investeringen een besparing genereren in de uitgaven 
voor personeel of een vermindering van werkingskosten (bijvoor
beeld via de besparing van energie en onderhoudskosten).




