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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 20

Niveau van de personeels- en werkingsuitgaven per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.)
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DEFINITIE

De personeelsuitgaven omvatten de lonen van het gemeente
personeel, de werkgeversbijdragen, de sociale uitkeringen, de 
vergoeding voor woonwerkverkeer en andere financiële voor
delen, de bezoldiging van de burgemeester en schepenen, de 
presentiegelden van de gemeenteraadsleden, de pensioenen van 
de vroegere mandatarissen en de pensioenbijdragen voor het 
vastbenoemd en contractueel personeel. De pensioenbijdragen 
voor het vastbenoemd personeel zijn de laatste jaren toegenomen 
door de hogere bijdragevoet voor de basisbijdragen. Daarnaast 
kwam er ook de responsabiliseringsbijdrage die wordt betaald 
door besturen die in verhouding minder vastbenoemden in dienst 
hebben dan ervoor (zie fiche 8). 

De werkingsuitgaven (goederen en diensten) omvatten alle uit
gaven die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gemeente, 
zoals de kosten voor verwarming, elektriciteit en telefoon, de 
aankoop van kantoorbenodigdheden en materiaal, de onder
houdscontracten voor voertuigen…

De personeels en de werkingsuitgaven zijn erg gevoelig voor de 
evolutie van de inflatie, onder meer via de spilindex van het open
baar ambt. Telkens de spilindex van 2% wordt overschreden, 
passen de lokale besturen hun loonuitgaven aan. Het Planbureau 
volgt deze index op in zijn inflatievooruitzichten.

ENKELE CIJFERS

 > De personeels en werkingsuitgaven vertegenwoordigen samen 
59,5% van de uitgaven van de gemeenten.
 > Het (statutair en contractueel) gemeentepersoneel telde 
volgens de statistieken van de RSZ 51.385 werknemers (in 
VTE) einde 2017.
 > De personeelsuitgaven (zonder de lonen voor het onderwijzend 
personeel) bedragen in 2018 gemiddeld 516 EUR per inwoner. 
In de grote en regionale steden komen ze uit op een gemiddeld 
niveau van 747 EUR per inwoner.
 > De gemeenten geven in 2018 gemiddeld 299 EUR per inwoner 
aan goederen en diensten uit. Verhoudingsgewijs liggen die 
uitgaven hoger in de grote en regionale steden en in de kust
gemeenten (zie grafiek). 
 > Gemeenten die sterker geneigd zijn om een beroep te doen 
op derden voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan 
gebouwen, technische bijstand, onderhoud van parken en aan
plantingen, hebben in verhouding meer werkingskosten dan 
loonkosten van het eigen personeel.
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