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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 4

LOKALE BESTUREN 
(CONSTITUTIONEEL STATUUT)

LOKALE  
OVERHEIDSBEDRIJVEN

PARALOKALE BESTUREN  
EN VERENIGINGEN

PROVINCIESKERKFABRIEKEN GEWONE OF AUTONOME 
GEMEENTEBEDRIJVEN

POLDERS EN WATERINGEN INTERCOMMUNALES  
OF INTERGEMEENTELIJKE 

SAMENWERKING (IGS)
POLITIEZONES

ZIEKENHUIZEN

HULPVERLENINGSZONES WOONZORGCENTRA / 
ZORGBEDRIJVEN

OPENBARE CENTRA  
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN (OCMW’S)

GEMEENTELIJKE VZW’S

GEMEENTEN

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de financiële stromen 
tussen gemeenten en alle overige lokale actoren geboekt als 
ontvangen werkingssubsidies of toegestane werkingssubsidies 
en financiële uitgaven (uitgaven voor overdrachten of schulden). 

Zo passen de gemeenten jaarlijks het exploitatietekort van het 
OCMW en de politiezone bij via een toegestane werkingssubsidie 
(zie fiche 21) of ze zuiveren het financieel verlies van een auto
noom gemeentebedrijf of een intercommunale aan via een 
financiële uitgave.

Daarentegen kunnen gemeenten financiële ontvangsten innen, 
als winstdeelneming van autonome gemeentebedrijven of inter
communales (zie fiche 20).

In het kader van de nationale boekhouding volgens de zogenaamde 
Europese ESR 2010normen is de definitie van de lokale sector 
veel beperkender.

De lokale sector in de meest ruime zin, omvat naast de gemeenten en de provincies, ook instellingen van grondwettelijke 
aard met een bevoegdheid van algemene aard. Het gaat om een hele reeks lokale instellingen met meer specifieke op-
drachten: autonome gemeentebedrijven, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken, polders en wate-
ringen, verenigingen van gemeenten (intercommunales), diverse entiteiten ontstaan uit samenwerking tussen gemeen-
ten en lokale instellingen (vzw’s, PWA’s, huisvestingsmaatschappijen…). De ziekenhuizen die tot de lokale sector behoren, 
bevinden zich in de categorie van hun inrichtende macht (meestal een OCMW of een intercommunale).

DE LOKALE SECTOR



 10

ALGEMENE CONTEXT  Fiche 4

België

in miljard 
EUR

in % bbp in % totale 
overheid

Lokale uitgaven
Lokale investeringen
Lokale belastingontvangsten
Lokaal budgettair saldo
Lokale schuld

 31,3 7,1% 13,7%
 3,1 0,7% 32,0%
 9,7 2,2% 5,0%
 +0,4 +0,1% 
 23,9 5,4% 5,3%

Bron: Instituut van de Nationale Rekeningen – Rekeningen van de openbare besturen 2017

Hierdoor vertoont de lokale sector in België de volgende speci
fieke kenmerken:

De sector van de lagere overheid (S1313 zoals bepaald door 
Eurostat) omvat immers de provincies, de gemeenten (met uit
zondering van autonome gemeentebedrijven), de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, de politiezones, de Brusselse 
agglomeratie, de polders en wateringen, alsook de intercom
munales die geen verhandelbare diensten leveren (bijvoorbeeld 
brandweerdienst en natuurparken).

Autonome gemeentebedrijven, ziekenhuizen en rusthuizen in 
beheer van lokale besturen vallen hier niet onder, evenmin 
intercommunales die verhandelbare diensten leveren, zoals 
energieintercommunales.

 > De lokale uitgaven bedragen bijna 14% van de overheidsuit
gaven en net iets meer dan 7% van het bruto binnenlands 
product (bbp)
 > De investeringen van de lokale sector vertegenwoordigen een 
derde van de totale overheidsinvesteringen
 > De schuld van de lokale sector bedraagt slechts 5% van de 
totale overheidsschuld


