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BOEKHOUDKUNDIG KADER  Fiche 11

 EXPLOITATIESALDO 
+ INVESTERINGSSALDO
+ SALDO ‘ANDERE’, INCLUSIEF AFLOSSINGEN  

VAN LENINGEN EN NIEUWE OP TE NEMEN LENINGEN

= BUDGETTAIR RESULTAAT
+ GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIGE 

BOEKJAREN
= GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

- ONBESCHIKBARE GELDEN
= BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT

 AUTOFINANCIERINGSMARGE 

= FINANCIEEL DRAAGVLAK
- EXPLOITATIEONTVANGSTEN 

EXPLOITATIEUITGAVEN ZONDER NETTOLASTEN  
VAN LENINGEN

= NETTO PERIODIEKE LENINGSUITGAVEN

+ AFLOSSINGEN VAN LENINGEN 
NETTOLASTEN VAN LENINGEN

JAARLIJKS EVENWICHT OP DE LIQUIDITEITENREKENING

LANGETERMIJNEVENWICHT

De beleids en beheerscyclus hanteert een specifieke definitie 
voor het verplichte financiële evenwicht. Het wordt geëvalueerd 
aan de hand van 2 criteria.

JAARLIJKSE EVENWICHTSTOESTAND 

Het resultaat op kasbasis (saldo van ontvangsten en uitgaven) 
moet elk jaar positief zijn, rekening houdend met de gecumuleerde 
resultaten van vorige jaren. De bestemde gelden zijn van dit saldo 
al afgetrokken, omdat ze bewust tijdelijk worden gereserveerd 
voor toekomstige uitgaven. Het budgettair resultaat van het 
boekjaar wordt opgebouwd uit het transactiesaldo van het exploi
tatiebudget, het investeringsbudget en de andere verrichtingen.

STRUCTUREEL EVENWICHT OP LANGE 
TERMIJN

Besturen moeten kunnen aantonen dat hun autofinancierings
marge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een 
positieve autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel 
evenwicht. 

Met een positieve autofinancieringsmarge (AFM) is het bestuur 
in staat om op een structurele wijze de bestaande leninglasten 
(aflossingen en interesten) te dragen. Deze AFM wordt gegene

reerd via een overschot aan exploitatieontvangsten. Een positieve 
AFM schept ruimte om nieuwe investeringsuitgaven te doen, 
ofwel via bijkomende financiering via leningen ofwel rechtstreeks 
door eigen financiering.

Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de 
exploitatieontvangsten en uitgaven (zonder de interesten). Daarvan 
trekt men de leninglasten (aflossingen en interesten ) af.

Om ontwijkingsgedrag tegen te gaan in verband met aangegane 
leningschuld en een fictief evenwicht te vermijden, voegt het 
Decreet Lokaal Bestuur een nieuwe indicator toe aan de even
wichtscriteria: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). 
Om na te gaan hoe realistisch de AFM is, berekent die de marge 
opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percen
tage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een 
alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen 
van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een 
verschil tussen AFM en GAFM. 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet vanaf 2020 dat het geïnte
greerde bestuur gemeenteOCMW een structureel evenwicht 
voorziet maar ook een overzicht geeft op geconsolideerde basis 
(met andere besturen zoals autonome gemeentebedrijven en 
OCMWverenigingen). Die moeten wel afzonderlijk aantonen dat 
er beschikbaar budgettair resultaat is.

FINANCIEEL EVENWICHT IN DE BBC


