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Evolutie van de Vlaamse gemeenteschuld (in miljoen EUR)
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Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om de gemeenteschuld 
te omschrijven:

 > Directe of indirecte schuld
●● De directe schuld bestaat uit de leningen die door de gemeenten 
werden aangegaan en waarvan de aflossingen volledig ten 
laste van de gemeente zijn (leningen eigen aandeel). Wanneer 
de aflossingen van leningen die de gemeente is aangegaan 
volledig worden gedragen door een andere overheid (gewesten 
en gemeenschappen), maken die geen deel uit van de directe 
gemeenteschuld.

●● De indirecte schuld omvat de leningen die werden aangegaan 
door andere instellingen die impliciet of expliciet de waarborg 
van de gemeente genieten. Het zijn dus de verbintenissen 
aangegaan door derden (autonome gemeentebedrijven, kerk
fabrieken, intercommunales, vzw’s) waar voor de terugbeta
ling mogelijk een beroep zal worden gedaan op de gemeente. 
Idem wanneer de gemeente zelf een lening aangaat voor 
derden en die lening ‘doorgeeft’. Dan draagt die lokale entiteit 
alle financiële lasten en betaalt ze de lening terug aan de 
gemeente.

 > Schuld op lange of korte termijn  
Naast de financiële kosten van de leningen en de financiële 
schulden op de zichtrekeningen, omvat de financiële schuld op 
korte termijn (in boekhoudkundige zin) vooral de jaarlijkse 
terugbetaling van leningen, d.i. de schulden op lange termijn die 
binnen het jaar vervallen.   
De langetermijnschuld (d.w.z. de financiële schulden op meer 
dan 1 jaar) maakt het grootste deel uit van de financiële schuld 
op de balans.

 > Specifieke vormen van schulden op lange termijn
●● De ‘saneringsschuld’, door de gemeente aangegaan om een 
financieel tekort aan te zuiveren van het bestuur zelf of van 
een derde instelling (ziekenhuis, intercommunale enz.). Deze 
praktijk is theoretisch in strijd met de principes van een gezond 
beheer van overheidsmiddelen. In Vlaanderen boekt nog 
slechts 1 gemeente de aflossingen van deze uitzonderlijke 
leningen die in de jaren 80 nodig waren om het evenwicht 
van de gewone begroting (d.w.z. de gewone werking van de 
gemeente) te herstellen. In beide andere gewesten bestaan 
systemen die de leningen van gemeenten in moeilijkheden 
voorfinancieren en de gemeenten tegelijkertijd aan een 
speciaal toezicht onderwerpen.

●● De leasingschuld, de formule van de huurfinanciering voor 
– doorgaans – roerende goederen (voertuigen of informatica
materiaal). Via deze formule verwerft een gemeente goede
ren die pas definitief haar eigendom worden nadat aan het 
eind van het leasingcontract een aankoopoptie wordt gelicht. 

De schuld van de gemeenten in een ruime betekenis omvat alle bedragen die de gemeente aan derden verschuldigd is. 
Het gaat dan, naast leningen, ook over de openstaande facturen. Balansmatig gezien vertegenwoordigt deze definitie 
van schuld alle beroep dat de gemeenten doen op fondsen van derden als tegenhanger van hun eigen vermogen (passief-
zijde). Financieel gezien beperkt de gemeenteschuld zich tot alle vormen van leningen (op korte en lange termijn) die 
bij of via de financiële sector werden aangegaan.

DE GEMEENTESCHULD
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aannemelijke reden is alvast dat de onzekere economische 
situatie na de crisisjaren 20082011 het investeringsklimaat 
heeft beïnvloed. De gemeenten wachtten eerder af en hielden 
net als de andere overheden hun investeringsniveau onder 
controle, wat niet betekent dat er geen ambitieuze lokale 
investeringsprogramma’s werden voorbereid en uitgevoerd. 
Ook het loskoppelen van investeringen aan leningen, wat 
mogelijk werd met de BBC (zie fiche 29) heeft zijn impact gehad 
op de gemeenteschuld.
 > In relatieve termen vertegenwoordigt de Belgische gemeente
schuld 5,3% van de totale overheidsschuld en 19,4% van de 
totale passiva van de gemeenten. 
 > Het schuldniveau van de gemeenten lijkt dus globaal genomen 
zeer redelijk. Zeker wanneer de gemeenten de belangrijkste 
investeerder zijn binnen de lokale sector die op zich goed is voor 
ongeveer 30% van de totale overheidsinvesteringen. 

In afwachting wordt het goed in de balans ingeschreven (en 
afgeschreven), net als de overeenkomstige lening, en beschikt 
de gemeente tijdens de looptijd van het contract over aan
vullende diensten (onderhoud, herstellingen, advies enz.).

ENKELE CIJFERS  

 > Op de balansen 2016 bedraagt de totale financiële schuld van 
de Vlaamse gemeenten 6,9 miljard EUR. De langetermijnschuld 
domineert, met 90,2% van de totale schuld, tegenover 9,8% 
voor de kortetermijnschuld, namelijk de aflossingen die tijdens 
dat boekjaar vervallen. De schuld van de Vlaamse OCMW’s 
bedraagt in 2016 – ter vergelijking – 2 miljard EUR.
 > Het volume van de schuld van de Vlaamse gemeenten neemt 
continu af sinds het begin van de bestuursperiode 20122018, 
nl. van 7,8 miljard EUR in 2012 tot 6,9 miljard EUR in 2016. Een 


