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VERMOGENSVERRICHTINGEN  Fiche 26

Niveau  
(in miljoen 

EUR) 

Gewicht in % 
van het 

balanstotaal

ACTIVA 
Vlottende activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Vorderingen op korte termijn
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het archief
Vorderingen op lange termijn die binnen  
het jaar vervallen
Vaste activa
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
 
TOTAAL ACTIVA
 
PASSIVA
Schulden
Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn
Nettoactief
 
TOTAAL PASSIVA

 4.956 14%
 3.619 10%
 1.257 4%
 9 0,03%
 1 0,004%
 
 70 0,2%
 30.664 86%
 1.192 3%
 7.492 21%
 21.802 61%
 178 0,5%
 
 35.620 100%
 

 9.709 27%
 2.559 7%
 7.150 20%
 25.911 73%
 
 35.620 100%

Vereenvoudigde balansstructuur van de Vlaamse gemeenten
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In de budgettaire boekhouding wordt alleen rekening gehouden 
met de verrichtingen van aankoop en verkoop van patrimonium 
in de loop van het boekjaar. Een investering die leidt tot de aangroei 
van het patrimonium, weegt negatief op het budgettair resultaat, 
terwijl de verkoop van een goed paradoxaal genoeg tot de ver
betering van dit resultaat leidt. 

De balans is niet alleen een bron van informatie over de geactuali
seerde toestand van de gemeentelijke financiën, maar ook een 
beheers en controleinstrument. Ze maakt het voor het college 
mogelijk om correcte beslissingen te nemen op gebied van aan
kopen en beheer van materiaal en onroerend patrimonium.

Sinds de introductie van BBC in 2014 (zie fiches 9, 10 en 11) wordt 
er een nieuw waarderingskader gehanteerd: gemeenten genieten 
enerzijds een verhoogde flexibiliteit, terwijl ze anderzijds striktere 
en duidelijkere rapportering opgelegd krijgen. Het resultaat is dat 
de balansen vaak gewijzigd zijn, zonder dat daarom de werkelijkheid 
is veranderd. Daarbij werd o.a. op de passiefzijde het nettoactief 
geïntroduceerd. 

Een belangrijk voorbeeld in deze is dat de gemeenten sinds 2014 
pensioenvoorzieningen aanleggen voor de pensioenen waarin ze 
zelf moeten voorzien. 

ENKELE CIJFERS

 > Op basis van de jaarrekeningen van 2016 bedroeg het balans
totaal van de gemeenten eind 2016 ongeveer 35,6 miljard EUR, 
d.i. 5.499 EUR per inwoner. 
 > De structuur van de gemeentebalansen is op de lange termijn 
gericht (zie grafiek). De vaste activa vertegenwoordigen 
gemiddeld 86% van de totale activa, en de rest bestaat uit 
vlottende activa (14%). De passiva bestaan uit schulden (27%) 
en netto actief (73%) als sluitpost. 

Sinds de invoering van de algemene boekhouding in 1995, beschikken gemeenten over een balans die een moment-
opname is van hun vermogenstoestand op een bepaalde datum, meestal het einde van het jaar. De actiefzijde bevat alle 
bezittingen, tegoeden en rechten van de gemeente, terwijl de passiefzijde de schulden vermeldt.

DE BALANS VAN DE GEMEENTEN


