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BOEKHOUDKUNDIG KADER  Fiche 12

Overzicht van de standaard beleidsdomeinen -  
Budget 2018 - Gemeenten

Voorbeeld van beleidsvelden binnen beleidsdomein  
veiligheidszorg

Algemene financiering
Algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit
Natuur en milieubeheer
Veiligheidszorg
Ondernemen en werken
Wonen en ruimtelijke ordening
Cultuur en vrije tijd
Leren en onderwijs
Zorg en opvang

Veiligheidszorg 0400 Politiediensten
 0410 Brandweer
 0420 Dienst 100
 0430 Civiele bescherming
 0440 Overige hulpdiensten
 0450 Rechtspleging
 0460 Kinderbescherming
 0470 Dierenbescherming
 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 0490 Overige elementen van openbare orde  
  en veiligheid

 9,3%
 20,5%
 10,9%
 8,0%
 11,3%
 3,0%
 7,0%
 14,6%
 4,2%
 11,3%

Er is ten eerste het inhoudelijke luik met de nota waarin een 
bestuur haar beleid vastlegt via prioritaire en overige beleidsdoel
stellingen. Die doelstellingen kunnen over verschillende beleids
domeinen worden gespreid. Aan de basis van beleidsdomeinen 
liggen echter vastgelegde, gestandaardiseerde beleidsvelden. 
De lijst omvat zo’n 150 beleidsvelden. Wil een bestuur meer 
gedetailleerd rapporteren dan kan het de beleidsvelden verder 
verdelen in volledig zelf gekozen beleidsitems.

Om beter aan te sluiten bij het organogram van het bestuur en 
de bevoegdheden van de schepenen kunnen beleidsvelden ge
groepeerd worden tot zelf samengestelde beleidsdomeinen. Er 
is slechts één uitzondering, de indeling moet steeds het beleids
domein algemene financiering bevatten (met o.m. de belasting
ontvangsten, het Gemeentefonds of de leningen).

Om een statistisch overzicht te bewaren, behield de regelgever 
10 standaard beleidsdomeinen. Beleidsvelden leveren dan meer 
detail.

Beleidsrapporten zoals meerjarenplan, budget en jaarrekening worden opgesteld volgens vastgelegde schema’s die een 
algemene synthese bieden van de financiële situatie. De regelgever legt deze standaardrapportering op want is nodig 
om de data van besturen te kunnen evalueren en vergelijken. Toch laat het beleids- en beheerssysteem de besturen 
veel ruimte om rapportering aan te passen aan de eigen organisatie, structuur, behoeften en mogelijkheden.

BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN
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Overzicht van de MAR-codes voor de exploitatie

Budget 
2018 

In EUR per 
inwoner

EXPLOITATIE-UITGAVEN
 60/64 A. Operationele uitgaven
 60/1 1. Goederen en diensten
 62 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
 649 4. Toegestane werkingssubsidies
 640/7 5. Andere operationele uitgaven
 65 B. Financiële uitgaven
 
EXPLOITATIEONTVANGSTEN
 70/74 A. Operationele ontvangsten
 70/2 1. Ontvangsten uit de werking
 73 2. Fiscale ontvangsten en boetes
 740 3. Werkingssubsidies
 742/7 5. Andere operationele ontvangsten
 75 B. Financiële ontvangsten

 1.370
 1.336
 299
 516
 510
 10
 34
 
 1.501
 1.447
 113
 786
 525
 22
 55

Voor de boekhouding gebruiken besturen de algemene rekeningen, 
waarvoor een minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR) geldt. 
Hiervan ligt de hoofdstructuur vast, maar de verdere, meer 
gedetailleerde invulling niet. Dus ook boekhoudkundig kunnen de 
besturen verder detailleren via de MARcodes en die aanpassen 
aan de eigen informatienoden. De grote lijnen van deze rekeningen 
lopen in zekere mate parallel met de klassieke bedrijfsboekhouding 
(met bijvoorbeeld klasse 6 en 7 voor kosten en opbrengsten en 
klasse 4 voor vorderingen en schulden).


