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Structuur van de exploitatieontvangsten per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in % van de totale ontvangsten)
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Typische exploitatieontvangsten zijn:

 > De operationele ontvangsten (96,4%) die bestaan uit:
●● de ontvangsten uit de werking van de gemeente: alle ont
vangsten die voortvloeien uit gemeenteeigendom zoals 
inkomgeld, huuropbrengst, verhuur van materiaal, houtkap, 
e.d. en uit diensten die de gemeente verleent zoals een aan
sluiting op het rioleringsnet, opzoekingen in de bevolkings
registers enz.

●● fiscale ontvangsten (afkomstig van gezinnen en bedrijven) 
en boetes

●● algemene en specifieke werkingssubsidies (overdrachten 
afkomstig van Vlaanderen of van een federale overheids
dienst)

●● recuperatie van individuele hulpverlening (door OCMW) 
●● andere operationele ontvangsten 

 > De financiële ontvangsten (3,6%) bestaan uit:
●● de ontvangsten uit financiële vaste activa, zoals winst
deelnemingen van autonome gemeentebedrijven of inter
communales

●● andere financiële ontvangsten

Er zijn ook uitzonderlijke ontvangsten die verband houden met 
meerwaarde bij de verkoop van vaste activa. 

Gemeenten halen hun werkingsmiddelen uit jaarlijkse ontvangsten die voor een regelmatige financiering zorgen, 
zoals de belastingontvangsten, de dotaties uit het Gemeentefonds, de werkingstoelagen enz. Ze stellen de gemeente 
in staat de lopende uitgaven te dekken zoals personeelskosten, werkingskosten, financiële lasten, e.a.
De ontvangsten kunnen in de verschillende groepen worden ingedeeld.

DE ONTVANGSTEN:  
ALGEMENE VOORSTELLING
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 > Het aandeel van de belastingontvangsten (belastingen en 
boetes) is ruim 52% van de totale exploitatieontvangsten en 
dat is anderhalf keer hoger dan de ontvangsten uit werkings
subsidies (35%). 
 > Met 85,8% van de totale belastinginkomsten vormen de 
aanvullende belastingen op de personenbelasting en op de 
onroerende voorheffing de grootste bron van inkomsten uit 
belastingen voor de gemeenten. 
 > In de grote en regionale steden is het aandeel van de belasting
ontvangsten in de gewone begroting kleiner dan 50%, in 
tegenstelling tot de andere clusters van gemeenten (zie grafiek). 
Daartegenover staat dat de regionale en de grote steden een 
groter aandeel krijgen uit de algemene werkingssubsidies zoals 
het gemeentefonds.

ENKELE CIJFERS

 > De exploitatieontvangsten in het budget 2018 belopen 
9,8 miljard EUR, wat overeenkomt met 1.501 EUR per inwoner.
 > Het niveau ervan verschilt naargelang van het type gemeente. 
Zo komen de ontvangsten in grote en regionale steden uit op 
gemiddeld 2.266 EUR per inwoner, de kustgemeenten over
treffen dit gemiddelde nog met een bedrag van 2.448 EUR per 
inwoner, terwijl de overige types van gemeenten rond 1.207 EUR 
per inwoner blijven.
 > Meer dan 80% van de exploitatieontvangsten bestaat uit 
algemene financieringsbronnen (fiscale ontvangsten en alge
mene werkingssubsidies), d.w.z. dat ze niet bij een specifiek 
beleidsdomein kunnen worden ondergebracht. 


