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Evolutie van de investeringen van Vlaamse gemeenten – 
BBC 2014-2018

Gemeenten beheren een enorm vermogen, dat in de gemeente
balansen op meer dan 60 miljard EUR wordt geraamd (zie fiche 27).
Op het einde van elk boekjaar, bij het afsluiten van de jaarrekening, 
worden bepaalde goederen afgeschreven. Dit leidt tot een waarde
vermindering die overeenkomt met de jaarlijkse slijtage ervan. 
Een herwaardering van de boekhoudwaarde van het vastgoed is 
mogelijk (d.i. een waardevermeerdering volgens een vastgoedindex).

Om hun vermogen op peil te houden, moeten de gemeenten dus 
structurele investeringen doen om hun eigendommen in goede 
staat te houden. Het gaat dan zowel om roerende goederen (voer
tuigen, computerpark) als om onroerende goederen (gebouwen, 
wegen) en het onderhoud van die goederen (renovatie en onder
houdsinvesteringen).

In het kader van de BBC worden de verrichtingen i.v.m. de investe
ringen en de financiering afzonderlijk ingeschreven (2 aparte 
rubrieken van de liquiditeitenrekening). Hoewel de investeringen 
noodzakelijk zijn voor de gemeenten, zijn het toch eerder zoge
naamde facultatieve uitgaven, in tegenstelling tot de ‘verplichte’ 
uitgaven die bij wet of decreet worden opgelegd. Dit heeft tot 
gevolg dat de investeringen van het ene jaar tot het andere erg 
kunnen verschillen en uitgesteld of zelfs geschrapt kunnen worden 
(bijvoorbeeld in geval van een saneringsplan of bij onzekere 
economische omstandigheden). 

ENKELE CIJFERS 

 > De lokale besturen, en dan voornamelijk de gemeenten, zijn 
belangrijke investeerders binnen de overheid. Volgens de 
nationale rekeningen dragen de lokale besturen (sector S1313 
volgens ESR) gemiddeld voor een derde bij aan de overheids
investeringen. 
 > Op basis van de rekeningen 2016 bedroegen de investerings
uitgaven van de gemeenten 1,4 miljard EUR, d.i. 222 EUR per 
inwoner. Voor de OCMW’s komt daar nog eens 0,3 miljard EUR 
bij of 55 EUR per inwoner. Gemeenten budgetteren veel meer 
investeringsuitgaven dan ze uitvoeren binnen hetzelfde jaar. 
In de budgetten 2016 ging het nog om 2,7 miljard EUR, de 
budgetten 2018 gaan nog hoger, tot 3 miljard EUR.
 > De beleidsvelden waarin gemeenten het meest investeren zijn 
wegen (30%), algemene diensten (10%), riolering (6%), sport 
(5%), gebiedsontwikkeling (4%), basisonderwijs (3,5%), monu
mentenzorg en jeugd (beide 2%).

KENMERKEN VAN OVERHEIDSINVESTERINGEN

 > Algemeen genomen hebben overheidsinvesteringen een 
onmiddellijke en duidelijke impact op de economie door hun 
afgeleide effect: de bestelling van grondstoffen, het vervoer 
ervan en de activiteit van de bouwondernemingen.  
Dit geldt nog meer voor overheidsinvesteringen omdat de 
projecten geografisch erg verspreid liggen en vooral een beroep 
doen op lokale ondernemingen en werkkrachten. Overheids
investeringen hebben ook een structurele impact op de 
economie. Zo maken ze bijvoorbeeld andere, zowel private als 
publieke, investeringen mogelijk en ze creëren werkgelegenheid 
in verscheidene activiteitssectoren zoals onderhoud, diensten 
en handel…
 > Uit de evolutie van de investeringen over een langere periode, 
blijkt duidelijk het cyclische karakter van investeringen dat 
verband houdt met de gemeentelijke bestuursperiode. De piek 
wordt doorgaans bereikt in het jaar dat aan de verkiezingen 
voorafgaat. Vervolgens is er een lichte daling in het verkiezings
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ervoor. De traditionele piek van lokale investeringen aan het 
einde van de bestuursperiode komt minder uit de verf dan 
ervoor, ook al voorzien de gemeenten 3 jaar op rij een groei. 
De investeringsramingen bevestigen vooral dat er tijdens de 
bestuursperiode investeringsplannen op de beleidsagenda 
worden gezet. Maar omdat slechts de helft van het jaarlijks 
voorziene volume (budget) effectief binnen het voorziene 
jaar wordt gerealiseerd (rekening), rolt een deel van de niet 
gerealiseerde budget bedragen door naar de volgende jaren. 
Dat voedt het investeringsvolume van het volgende budgetjaar 
met kredieten die ook al het jaar ervoor werden geraamd. 

jaar zelf en een forse achteruitgang in het jaar na de verkiezingen, 
waarna het investeringsniveau weer geleidelijk toeneemt. Het 
cyclisch effect kwam echter tegen het einde van de vorige 
bestuursperiode 20072012 minder duidelijk tot uiting door de 
onzekerheid die de economische crisis met zich meebracht en 
de maatregelen rond de begrotingssanering. Overheidsinveste
ringen vormen immers traditioneel een aanpassingsvariabele 
wanneer de budgetten onder druk komen. 
 > In de bestuursperiode 20122018 gaan de investeringen in het 
jaar van de lokale verkiezingen opnieuw lichtjes omhoog. De 
investeringsraming is 3 miljard EUR, 7% hoger dan het jaar 


