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Editoriaal

Budget 2015: 
evolutie van personeels- en werkingsuitgaven onder controle,                             
positief budgetresultaat, (nog) geen heropleving van de investeringen

Lokale besturen | Financiën | 2015

De lokale besturen houden in 2015 de toename van de 
personeels- en werkingsuitgaven onder controle. Het trage 
groeiritme van slechts 1 % wordt onder meer in de hand 
gewerkt door de lage inflatie. Hierdoor blijft het budget-     
resultaat positief. 

De komende jaren zullen vooral de geleidelijk oplopende 
pensioenkosten blijven wegen op de uitgaven. Lokale 
besturen compenseren deze meerkost nu al gedeeltelijk door 
de nettoafname van het aantal personeelsleden sinds 2013, 
een historische trendbreuk. In dit derde jaar van de lopende 
bestuursperiode noteren de lokale besturen (nog) geen 
heropleving van de investeringen. 

Als belangrijke overheidsinvesteerder worden de lokale 
besturen geconfronteerd met een matige economische 
groei en met de noodzaak om hun financiën stevig op 
orde te houden met zicht op de langere termijn. Tegelijk 
is hun bewegingsruimte beperkt in het kader van het 
budgettair stabiliteitspact. Alle overheidsgeledingen 
van het land moeten immers bijdragen om in 2018 een 
globaal begrotingsevenwicht te halen. Toch voorziet het 
globale begrotingstraject ruimte voor de traditionele 
investeringscyclus van de lokale besturen, ze mogen in de 
tweede helft van de bestuursperiode in ESR-termen immers 
een licht tekort noteren om meer investeringsuitgaven te 
kunnen doen.

Een aantal hervormingen hebben voor de lokale besturen 
duidelijk een impact bij het opstellen van het budget 2015:

• Sinds de pensioenhervorming van 2012 neemt de druk 
op de pensioenlasten geleidelijk aan toe door de hogere 
bijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden (die 
gemiddeld 45 % uitmaken van het lokale personeel). 
Niet alleen gemeenten voelen dit, vooral ook 
politiezones omdat nagenoeg al het politiepersoneel 
een vastbenoemd statuut heeft. Deze oplopende 
pensioenlast vertaalt zich ook in de stevigere toelage 
van de gemeenten aan hun politiezone (+3,5 % tot +7 
% afhankelijk van het gewest). 

• Ook voor de OCMW’s blijft de gemeentetoelage aan 
belang winnen (+4,8 % tot +15 %), nu de maatregelen 
om de werkloosheidsvergoeding te beperken een deel 
van de vroegere begunstigden naar het vangnet van 
de sociale bijstand begint te brengen. Deze trend valt 
af te leiden uit het grotere volume aan leefloon dat de 
OCMW’s in elk van de regio’s budgetteren. 

• Tot slot betalen alle gemeenten voortaan een toelage 
aan de nieuw opgerichte hulpverleningszones, waar 
vroeger bijna één op twee gemeenten over een 
eigen brandweerkorps als gemeentedienst beschikte 
en die financierde, geholpen door toelagen van de 
“beschermde” gemeenten. De huidige toelage kan 
daardoor sterk verschillen per gemeente.
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Economisch klimaat van lage inflatie, matige 
groei en historisch lage rente

Het economische klimaat van lage inflatie en matige groei ligt 
aan de basis van de beperkte druk op de uitgavenzijde van de 
budgetten. Maar ook de historisch lage rente zorgt hiervoor. 
De financiële lasten van de lokale besturen blijven sedert een 
aantal jaren zeer stabiel, ze lopen in 2015 zelfs met 
1,2 % terug. Keerzijde van de lage rente is dan wel dat 
ook de financiële opbrengsten (interest, dividenden) dalen 
in 2015 (-3,7 %).  Maar deze evolutie houdt eveneens 
verband met de structureel kleinere dividenden van de 
intercommunales voor gas- en elektriciteitsdistributie als 
gevolg van de liberalisering van de energiesector.

Geen hogere belastingen, steun via fondsen en 
subsidie blijft belangrijk

De lokale besturen grijpen in 2015 maar heel beperkt naar 
een belastingverhoging om de budgetten in evenwicht te 
houden – zulke ingreep gebeurt eerder in het begin van de 
bestuursperiode. De exploitatie-ontvangsten (+0,8 %) en 
de belastingontvangsten in het bijzonder (+0,3 %) stijgen 
maar zeer lichtjes in 2015. Vooral de aanvullende belasting 
op de onroerende voorheffing blijkt een stabiele motor 
van ontvangsten die elk jaar meer opbrengt zonder dat de 
tarieven de hoogte ingaan. De aanslagvoeten voor de twee 
belangrijkste gemeentebelastingen vertonen immers geen 
noemenswaardige toename (aanvullende personenbelasting 
en onroerende voorheffing).
Dat de lokale besturen meer blijven ontvangen uit fondsen 
en subsidies (+1,7 %) vormt ook een niet te onderschatten 
steun van onder meer de regionale subsidiërende overheden 
die zelf de impact voelen van de voortschrijdende 
staatshervorming, de zwakke inflatie en de noodzakelijke 
begrotingssanering. 

De lokale besturen staan de komende drie jaar 
voor belangrijke uitdagingen

Naast de huidige budgettaire beperkingen, zullen een aantal 
structurele hervormingen ook de komende jaren op de 
financiën van lokale besturen blijven wegen.
De voornaamste financiële uitdagingen zijn:

• Het verder doorvoeren van de pensioenhervorming 
voor het statutair personeel van de lokale besturen            
(geleidelijke verhoging van de basisbijdragevoeten 
tot 2016 en toepassen van een responsabiliserings-      
coëfficiënt).

• De deelname van de lokale besturen aan het budgettair 
stabiliteitspact, dat tegen 2018 een evenwicht voor 
de hele Belgische overheidssector beoogt (conform 
de ESR-normen 2010).  De Europese richtlijn van                 
8 november 20111 tot vaststelling van voorschriften 
voor de begrotingskaders van de lidstaten legt 
bovendien nieuwe eisen op aan de lokale besturen voor 
het budgettair tijdschema, de financiële rapportering en 
de controle van de rekeningen.

• De gevolgen van de toepassing van de nieuwe 
Staatshervorming (overheveling van bevoegdheden 
naar de deelgebieden en hervorming van de bijzondere 
financieringswet).

• De toenemende kosten voor sociale bijstand en veilig-             
heid, met in het bijzonder de toepassing van de 
her-vorming van de brandweerdiensten (aangenomen bij 
de kaderwet van 15 mei 2007).

• De uitdagingen van de bevolkingsaangroei, met zowel de 
problematiek van de vergrijzing van de bevolking als de 
gevolgen van de sterke bevolkingsexpansie in de grote 
steden (en in de Brusselse gemeenten in het bijzonder).

Belfius Bank analyseert elk jaar de financiën van de lokale 
besturen. De studie die u nu inkijkt belicht de recentste 
ontwikkelingen van de lokale financiën volgens de budget-
ten 2015 voor de drie gewesten van het land. Behalve de 
gemeenten, neemt deze studie ook de provincies op, de 
OCMW’s en de politiezones, voor een vollediger beeld van de 
lokale sector.

Door de verschillende institutionele hervormingen behoort 
de organisatie van de lokale besturen nu vrijwel uitsluitend 
tot de bevoegdheid van de gewesten. De toenemende 
regionale verschillen die hiervan het gevolg zijn, zowel 
in regelgevend opzicht (organieke wet, administratief 
toezicht, boekhoudregels, … ) als op het vlak van de 
financieringsinstrumenten (fondsen, subsidies, fiscale 
compensatiemechanismen enz.), maakt financiële 
vergelijkingen steeds moeilijker. Daarom vindt u voor elke 
regio een uitgebreide analyse met trends. Dit editoriaal wil 
als inleiding een overzicht bieden van de bevindingen die 
algemeen naar voor komen uit de regionale analyses.

1 Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van de Europese Unie
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De lokale sector: een niet te verwaarlozen 
financieel–economisch gewicht

De lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s en 
politiezones) zijn in 2015 goed voor een totaal budget 
van 32,1 miljard EUR2, wat overeenstemt met 2 882 
EUR per inwoner. De exploitatie-uitgaven bedragen 26,1 
miljard EUR (d.i. 81 % van de totale uitgaven), terwijl de 
investeringsuitgaven 6,0 miljard EUR belopen.

Het geraamde volume aan investeringen neemt af ten 
opzichte van 2014 met 5,7 %, terwijl de exploitatie-uitgaven 
zeer matig stijgen (+ 1 %), zodat de totale uitgaven lichtjes 
teruglopen (- 0,4 %).

Voor de investeringen is het overwicht van de gemeenten 
nog groter dan voor de totale uitgaven, aangezien ze 77 % 
van de investeringsuitgaven van de lokale besturen 
budgetteren.
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14 %

9 %
3 %

 % totale uitgaven
 % investeringen uitgaven

Spreiding van de uitgaven over 
de types van lokaal bestuur

Werking
Personeel**

Toegestane werkingssubsidies

Financiële uitgaven*
9 %

26 %

18 %
47 %

Exploitatie-uitgaven van de lokale besturen per economische groep 
Budget 2015

Totale uitgaven
/ Inwoner

2 686 3 895

Gemiddeld 2 882 € / inwoner

Relatief gezien, hebben de Brusselse lokale besturen het hoogste uitgavenpeil, dit is 35 % meer dan het nationale gemiddelde.
Dit hogere uitgavenniveau valt te verklaren door het stedelijke karakter van het Brusselse grondgebied met een hoge bev-
olkingsdichtheid als kenmerk en met centrumkosten (veiligheid, sociale bijstand, onderwijs, …) die duidelijk hoger liggen dan 
gemiddeld voor gemeenten elders in het land. 

2 In Vlaanderen hebben 158 autonome lokale overheidsbedrijven die in onze statistieken zijn opgenomen (d.i. 82 %) samen een budget van 1 miljard EUR aan uitgaven. Ze 
zijn niet in het cijfer van de sector inbegrepen.

2015 32,1 Miljard

54 % 14 %

32 %
Totale uitgaven van het land

2 903
* Kapitaalaflossingen inbegrepen
** Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel 
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De lokale besturen blijven uit de rode 

cijfers, en dat is geen kleine prestatie 

gegeven de stijgende uitgaven voor 

veiligheid, pensioenen en andere 
uitkeringen.

De gemeenten, provincies, OCMW's en 

politiezones hebben in een jaar tijd 

2 253 mensen laten afvloeien en werkten in 

juni nog met 114 855 voltijdse 
equivalenten. 

"Een historische trendbreuk".

Vooral de Vlaamse lokale besturen slankten 
Vooral de Vlaamse lokale besturen slankten 

hun personeelsbestand af.hun personeelsbestand af.hun personeelsbestand af.

Vlaanderen

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015
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• De Vlaamse lokale sector noteert in 2015 voor 18,2 miljard EUR aan uitgavenbudget. Steden en 
gemeenten vormen hiervan de kern, zowel met hun exploitatie- als investeringsuitgaven.Voor het eerst 
zijn ook BBC-cijfers voor autonome gemeente- en provinciebedrijven (AGB-APB) meegeteld, goed voor 
1 miljard EUR (raming).

• De investeringen kennen geen heropleving in dit derde jaar van de bestuursperiode. Ze blijven lager 
dan de gebudgetteerde investeringspiek van 2014 maar overtreffen de oorspronkelijk voorziene 
bedragen op het meerjarenplan 2014-2019.

• 2015 is een stabiel financieel jaar met weinig evolutie in de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten, een 
trend die het meerjarenplan al aangaf.

• De groei van de personeelsuitgaven blijft sterk onder controle, ondanks de oplopende pensioenlast 
voor het vastbenoemde personeel (door het geleidelijk optrekken van de basisbijdragevoet). Tegelijk 
neemt het aantal personeelsleden af sinds 2013, een historische trendbreuk. In combinatie met een 
lage inflatie compenseert dit de meerkost van de pensioenlast.

• Gemeenten en provincies staan werkingssubsidies toe aan andere lokale besturen. Zo laten de 
gemeenten in 2015 hun toelage voor het OCMW minder sterk toenemen (+1 %) dan oorspronkelijk 
voorzien.

• De toelage voor de politiezones blijft wel sterk aangroeien (+3,2 %) door de druk van de oplopende 
pensioenlast voor de politiezones. De lage bijdragevoeten voor hun grotendeels vastbenoemde per-
soneel moeten immers geleidelijk aan stevig de hoogte in richting 41,5 %.

• De OCMW’s budgetteren een lichte daling van de steun (specifieke kosten sociale dienst) maar wel een 
toename van het uit te keren leefloon. Ze verwachten immers een grotere vraag naar steun door de 
beperking van de werkloosheidsvergoedingen.

• Gemeenten en provincies verhogen de belastingen amper. Het volume aan belastingontvangsten 
stagneert en de lokale belastingen die de besturen zelf innen gaan zelfs weer lichtjes achteruit na twee 
jaren van forse toename.

• De politiezones kennen twee belangrijke financieringsbronnen: de toelagen van de federale overheid en 
de gemeentetoelage. Deze laatste  toelage is goed voor 65 % van de totale toelagen aan politiezones 
en dekt ook 65 % van de gewone uitgaven.

• De  financiële situatie van de politiezones blijft stabiel, ze zien hun saldo eigen dienstjaar lichtjes 
afnemen maar krikken hun saldo algemeen totaal sterk op.

• Het structurele evenwichtscriterium van de autofinancieringsmarge gaat na of de exploitatie-
ontvangsten duurzaam de uitgaven voor leningen kunnen dekken (interest en aflossingen). Gemeenten 
en OCMW’s zien hun autofinancieringsmarge (AFM)  ten opzichte van 2014. Dit komt vooral door de 
lagere periodieke leningsuitgaven. Minder besturen kampen met een negatieve AFM.

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

Trends Budget 2015



18,2 Miljard

9

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

Lokale sector

Steden en gemeenten vormen de kern van de lokale sector. Hun uitgavenbudget 2015 bedraagt bijna 11 miljard EUR. Zo’n 23,9 % 
hiervan zijn investeringsuitgaven. Samen met OCMW’s, politiezones en provincies is de sector goed voor 18,2 miljard EUR1, waarvan 
1 miljard EUR voor de autonome gemeente- en provinciebedrijven (AGB-APB) die voor het eerst ook zijn meegeteld. Dit bedrag 
van 18,2 miljard EUR vormt een eerste raming voor de sector van de lokale besturen2, want de cijfers voor de nieuw opgerichte 
hulpverleningszones (brandweer) ontbreken voorlopig nog, net zoals 18 % autonome lokale overheidsbedrijven, waaronder enkele 
grote autonome bedrijven uit de centrumsteden.

1 Kapitaalaflossingen van leningen zijn niet inbegrepen in de uitgaven, rentelasten wel. Voor politiezones zijn kapitaalaflossingen wel opgenomen.
2 De lokale sector S1313 telt nog meer besturen, vaak met een beperkte budgetomvang, waarvan de cijfers hier niet opgenomen zijn, zoals de polders en wateringen. 
Evenmin werden een reeks intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van de sector S1313 opgenomen in de scope van deze budgetanalyse.
3 De 13 klassieke centrumsteden met Antwerpen en Gent, plus stad Vilvoorde (dit zijn de clusters V14 en V15 volgens de Belfius-sociaaleconomische typologie van de 
gemeenten – 2007).
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2 000

1 000
0 1 439 806 723

2 593

527

108
241 293

3 230

TOTAAL 2015

8 277

Volume en evolutie
MIO2015

EVOLUTIE 2014 - 2015

14 474,0 Mio €
3 762,7 Mio €

-0,8 %
-9,3 %

Exploitatie-uitgaven
Investeringsuitgaven

14 centrumsteden

AGB
APBProvincieGemeente OCMW Politie

Autonoom gemeentebedrijf
Autonoom provinciebedrijf

3 213 Mio € → 39,2 %
876 Mio € → 33,8 %

228 Mio € → 43,2 %
1 275 Mio € → 39,5 %

14 centrumsteden3

Financieel gewicht van de lokale sector

Financieel gewicht per type van lokaal bestuur
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Ter vergelijking, het budget 2015 van de Vlaamse overheid bedraagt 38,2 miljard EUR4 en het regionale bbp voor Vlaanderen zit 
in de ordegrootte van 230 miljard EUR.

Het reële financiële gewicht van de lokale besturen is echter kleiner dan het brutobedrag van 18,2 miljard EUR aangeeft. Het 
gaat immers om budgetcijfers en dus om uitgavenramingen die niet noodzakelijk zullen worden gerealiseerd. Dit is voornamelijk 
het geval voor de investeringen, die doorgaans een lagere realisatiegraad kennen (+/- 50 %). Ook al is het de bedoeling met de 
BBC om realistischer te ramen, bij de opstart van deze beleidscyclus gaf het eerste meerjarenplan alvast een (onrealistische) 
inverse investeringscurve te zien die piekte in 2014 en daarna drastisch afbouwde, een piekbegin aan investeringen dat niet 
bevestigd wordt door de markt, noch door de rekeningcijfers.

Ook bevatten de budgetcijfers voor de lokale sector bijna 2 miljard EUR uitgaven voor werkingssubsidies die in zekere zin 
worden dubbelgeteld binnen de sector omdat de gemeenten werkingssubsidies toestaan aan OCMW en politiezone en omdat 
provincies en gemeenten werkingssubsidies toestaan aan hun AGB-APB, zie schema blz 17.

Binnen de lokale sector nemen steden en gemeenten de meeste uitgaven voor hun rekening (60 %) tegenover 21 % voor de 
OCMW’s, 8,5 % voor de politiezones en tussen 5 % en 6 % voor zowel provincies als AGB-APB. Voor de investeringen is deze 
verhouding nog meer uitgesproken voor steden en gemeenten omdat ze 69 % van de lokale overheidsinvesteringen budget-
teren. 

Methodologisch kader

De analyse gaat uit van de jaarlijkse "oorspronkelijke" budgetcijfers van gemeenten, OCMW’s, 
provincies en hun AGB-APB en politiezones. Dus cijfers 2014 uit het oorspronkelijke BBC-
meerjarenplan 2014-2019, zonder budgetwijzigingen, samen met de nieuwe budgetversie 
2015 na aanpassing van het meerjarenplan dat het brede kader vormt. De politiezones zijn de 
enige besturen waarvoor geen BBC-cijfers beschikbaar zijn. De totaalcijfers voor politiezones 
werden berekend via extrapolatie. De budgetcijfers voor de sinds januari 2015 opgerichte 
hulpverleningszones zijn nog niet beschikbaar.
Volgende correcties werden aangebracht aan de uitgavencijfers van gemeenten en provincies: 
de in het budget ingeschreven lonen van het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd 
onderwijzend personeel werden uit de uitgavencijfers verwijderd omdat die niet ten laste vallen 
van het bestuur zelf. Voor de gemeenten gaat het om 593 miljoen EUR en voor de provincies om 
127 miljoen EUR. Voor de berekening van de evolutie in de personeelskosten van gemeenten 
werd geen rekening gehouden met de uitgaven voor Brandweer en dienst 100. 

Bronnen en steekproef:

Bron voor de BBC-data zijn de elektronische bestanden ter beschikking gesteld door het 
Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. De budgetcijfers van de politiezones 
werden verzameld door Belfius.

Gemeenten

OCMW

Provincies

Politiezones

AGB

APB

Aantal Aantal % Bevolking %

301/308

293/308

5/5

92/117

136/166

20/25

98 %

95 %

100 %

79 %

82 %

80 %

98 %

96 %

100 %

79 %

n.b.

n.b.

Aantal besturen in de steekproef4Bron: NBB
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Financieel gewicht van de centrumsteden

De 14 centrumsteden5 zorgen in 2015 samen voor 33,8 % van de geraamde gemeentelijke investeringsuitgaven (of 875 miljoen 
EUR). De OCMW’s van de centrumsteden voor zelfs 43,2 % van de voorziene investeringen voor OCMW’s (of 228 miljoen EUR). 
Ze domineren hiermee samen de cijfers over investeringen. 
Ook aan de exploitatiekant zijn de centrumsteden goed voor bijna 40 % van de uitgavenbudgetten (of 3,2 miljard EUR voor de 
centrumsteden, 1,3 miljard EUR voor hun OCMW’s). 
Cijfers per cluster van gemeente en OCMW zijn beschikbaar op onze website. 

De 14 centrumsteden en hun OCMW’s hebben een globaal budgetvolume van 5,6 miljard EUR of bijna een derde van de lokale 
sector in Vlaanderen. Tel bij deze cijfers nog het budget van de autonome gemeentebedrijven gelinkt aan deze centrumsteden en 
hun financieel gewicht neemt nog met meer dan een half miljard (raming) toe tot 6,2 miljard EUR . 

5De 13 klassieke centrumsteden met Antwerpen en Gent, plus stad Vilvoorde (dit zijn de clusters V14 en V15 volgens de Belfius-sociaaleconomische typologie van de 
gemeenten – 2007). Voor een overzicht van de gemeenten per cluster: www.belfius.be\typologiegemeenten.
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V7   Sterk verstedelijkte gemeenten met lage inkomens
V6   Weinig verstedelijkte gemeenten met demografische achteruitgang
V9   Kleine landbouwgemeenten
V3   Erg landelijke gemeenten met sterke vergrijzing

V12   Landelijke of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei
V8   Steden en agglomeratiegemeenten met industriële activiteit
V4   Landelijke en landbouwgemeenten met industriële activiteit

V13   Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei
V5   Middelgrote steden

V15   Grote en regionale steden
V14   Regionale steden

V2   In landelijke zones
V11   Residentiële randgemeenten met hoge inkomens
V10   Agglomeratiegemeenten met tertiaire activiteit

V1   In de stadrand
V16   Kustgemeenten
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Uitgaven
Exploitatie-uitgaven onder controle

Voor de lokale besturen is 2015 financieel bekeken een stabiel 
jaar zoals voorzien op het oorspronkelijke meerjarenplan. De 
besparingsingrepen voor personeel en werking, die samen           
70,5 % van de exploitatie-uitgaven van de sector vormen en 
60 % voor de gemeenten, verklaren voor een deel waarom de 
uitgavengroei in 2015 wordt afgeremd. Ook de lage inflatie 
heeft als economische factor een duidelijke impact op de cijfers. 
Hierdoor bleef de groei van de personeelsuitgaven sterk onder 
controle ondanks de oplopende pensioenlasten. In zekere mate 
ook omdat het aantal personeelsleden terugliep sinds 2013, 
een historische trendbreuk. Het gaat om niet-vervanging 

van personeel dat met pensioen ging of om het aflopen van 
contracten van bepaalde duur, het (extern) verzelfstandigen van 
diensten en in een aantal gevallen, zelfs om ontslagen.

Met de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex zal 
er trouwens tot 2016 geen aanpassing van de lonen met                   
2 % plaatsvinden (volgens de vooruitzichten van het Federaal 
Planbureau). Het meerjarenplan zal daarom ook verder evolueren 
en net zoals de budgetten 2014 worden bijgesteld door de lager 
uitgevallen inflatie. 

Financiële uitgaven**
Toegestane werkingssubsidies
Personeel*
Werking

49,5 %

26,4 %
21 %

3 %

Gemeenten*

OCMW

Provincies*

Politiezones

€/inwoner Gemiddelde jaarlijkse evolutie 

1 312

522

126

224

-1,6 %

-0,4 %

1,9 %

2,7 %

1,2 %

1,8 %

0,7 %

n.b.

Exploitatie-uitgaven

Budget 2015 Oorspronkelijk BBC-meerjarenplan
2014-2019

Structuur van de exploitatie-uitgaven van de lokale sector - Budget 2015

UitgavenOntvangsten

* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen, behalve voor politiezones

Evolutie van de exploitatie-uitgaven - Budget 2015 en meerjarenplan
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Opvallend is dat de geraamde investeringen voor de sector 
533 miljoen EUR hoger liggen dan eerst voorzien voor 2015 
in het meerjarenplan (+20,6 %). Toch is er nog geen sprake 
van een heropleving van de investeringen, hoewel die in het 
verleden vaak vanaf het derde jaar van de bestuursperiode 
opstartte. Tegenover de investeringspiek van 2014 noteren 
de lokale besturen immers een daling zoals het meerjaren-
plan 2014-2019 voorzag. 
Doorgaans wordt slechts de helft van een budgetraming 
gerealiseerd. Hoeveel er elk jaar werkelijk werd geïnvesteerd 
zullen de rekeningcijfers verder uitwijzen. Wellicht komt 
er een spreiding van de geraamde investeringen over de 
verschillende jaren. Een investeringsdossier tot uitvoering 
brengen (registratie van transactie) na een beslissing tot 
investeren vergt nu eenmaal wat tijd. 

Binnen de sector investeren de gemeenten het grootste 
volume, ze overtreffen het budget van de andere lokale 
besturen. Zo’n 24 % van hun totale uitgaven voor 2015 
gaat naar investeringen. Globaal genomen voor de sector 
maken de investeringsuitgaven zo’n 20,6 % uit van de totale 
uitgaven voor exploitatie en investeringen samen. Ook voor 
de AGB-APB ligt dit percentage stevig hoger. Zij voeren hun 
activiteit als lokaal overheidsbedrijf uit voor de gemeente 
of de provincie, met beperktere exploitatiekosten. Deze 
"uitbestede" investeringen gebudgetteerd door AGB-APB 
zijn goed voor 8,5 % bijkomende investeringen bovenop wat 
gemeenten en provincies ramen.

35 %
30 %

25 %

20 %
15 %
10 %
   5 %

0 %

Aandeel van investeringen in de totale uitgaven

24 %

14 %

7 %

23 %

29 %

AGB
APB

20,6 %

Evolutie investeringen volgens meerjarenplan en met aangepast budget 2015

3500
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2500
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0

3500

Oorspronkelijke
meerjarenplan 2014

Budget 
2015

Investeringsuitgaven gemeenten

2 902

2 186
2 593

MIO
Oorspronkelijke

meerjarenplan 2015

+18,6 %
700
600
500
400
300
200
100

0

Investeringsuitgaven OCMW

575

400

527

MIO

700

Oorspronkelijke
meerjarenplan 2014

Oorspronkelijke
meerjarenplan 2015

Budget 
2015

+31,8 %

AGB
APB

ProvincieGemeente OCMW Politie
Autonoom gemeentebedrijf
Autonoom provinciebedrijf

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

Uitgaven
Nog geen heropleving van de investeringen
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Wegen
Overige algemene diensten

Woon- en zorgcentra
Sport

Beheer van regen- en afvalwater
Gebiedsontwikkeling

Gewoon basisonderwijs
Monumentenzorg

Huisvesting voor schoolgaanden
Parkeren

Groene ruimte
Jeugd

Brandweer
Overig algemeen bestuur
Elektriciteitsvoorziening

Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Sociale bijstand

Openbare bibliotheken
Kinderopvang

Erediensten
Ruimtelijke planning

Overige beleidsvelden

Gemeentebestuur
OCMW
Gemeentebestuur
OCMW
GemeentebestuurGemeentebestuur

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Provincie
AGB - APB

0                           Belangrijkste beleidsvelden
MIO

Aan welke domeinen besteden de lokale besturen hun budgetten? 

Gemeenten en provincies zijn bevoegd over een breed gamma van beleidsvelden en -domeinen en spreiden hun investerings- 
en exploitatiebudget hier dan ook over. 

Qua investeringen doet de sector een belangrijke inspanning voor wegen (20,7 %), woonzorgcentra (9,2 %), sport (5,3 %) en 
riolering (4,6 %). Nog een hele reeks andere beleidsvelden haalt meer dan 1 % in de investeringsbudgetten, doorgaans onder 
investeringsimpuls van de gemeenten6. Maar ook typische domeinen waarop autonome gemeente- en provinciebedrijven 
actief zijn, staan aan de top in de rangschikking zoals sport, gebiedsontwikkeling en parkeren. Provincies investeren zichtbaar 
mee in  wegen, sport, monumentenzorg en groene ruimte. Belangrijke investeringen zitten vaak gespreid over nog meer 
verschillende soorten besturen, zo kan sport of riolering zowel in de investeringsbudgetten zitten van  intercommunales en 
provincies als AGB-APB en gemeenten enz.

Investeringssubsidies maken deel uit van de investeringsbedragen. Ze liggen doorgaans in de lijn van de opgesomde 
domeinen, maar af en toe gaan ze ook naar andere specifieke beleidsvelden. De provincies verstrekken 47,1 miljoen EUR aan 
subsidies, wat meer dan 13 % is van het bedrag dat de gemeenten toestaan (363,2 miljoen EUR).

6 Politiezones zijn in deze cijfers niet opgenomen als investeerder.

Investeringen van de lokale sector



15

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

(119) Overige algemene diensten
(711) Openluchtrecreatie

(112) Personeelsdienst en vorming
(319) Overig waterbeheer

(810) Gewoon secundair onderwijs
(390) Overige milieubescherming

(739) Overig kunst- en cultuurbeleid
(680) Groene ruimte

(530) Land-, tuin- en bosbouw
(190) Overig algemeen bestuur

(740) Sport
(290) Overige mobiliteit en verkeer

(700) Musea
(909) Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

(200) Wegen
(111) Fiscale en financiële diensten

(861) Administratieve dienst voor het onderwijs
Overige beleidsvelden

0 20 80 140 180 MIO40 60 100 120 160

162,4
51,9

46,3
45,5

41,5
31,7
30,7
30,2
30
29

26,8
23,8
22,8
22,6

20,7
20,6
20,3

Algemeen bestuur en financiering en "cultuur en vrije tijd" vormen de grootste bestedingsgroepen (exploitatie en investeringen). 
Onderwijs neemt daarbovenop 10,4 % van het budget in. Er loopt momenteel een transitieproject om een aantal van de huidige 
provinciale bevoegdheden over welzijn, sport en cultuur – zogenaamde persoonsgebonden materies- over te dragen naar een 
ander overheidsniveau (gemeente, ofwel de intergemeentelijke samenwerking ofwel de Vlaamse overheid). Het gaat in essentie 
om onderdelen van de groepen “cultuur en vrije tijd” en “zorg en opvang”, als groep samen goed voor een kwart van het totale 
provinciebudget (266 miljoen EUR).

Groepen van beleidsvelden provincies (exploitatie en investeringen)

Algemeen bestuur en financiering
Natuur- en milieubeheer
Wonen en ruimtelijke ordening
Zich verplaatsen en mobiliteit
Leren en onderwijs
Cultuur en vrije tijd
Zorg en opvang
Ondernemen en werken
Veiligheidszorg

33,8 %

10,6 %10,4 %

19,9 %

9 %

0,9 %

5,5 %

4,3 % 5,6 %

2015

Binnen het provinciebudget zijn beleidsvelden 
zoals openluchtrecreatie, waterbeheer en 
secundair onderwijs van belang. 

Provincies

(119) Overige algemene diensten
                   Exploitatie en investeringen                   Exploitatie en investeringen
Beleidsvelden provincies
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Uitgaven
Personeelsuitgaven

70 %
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   10 %

0 %

Structuur van de exploitatie-uitgaven - budget 2015

22,1 %

AGB
APB

80 %

90 %

100 % Financiële uitgaven*
Toegestane werkingssubsidies
Personeel**
Werking

37,9 %

36,4 %

3,6 %

32,3 %

11,8 %

84,8 %

1,0 %

27,1 %

44,7 %

26,3 %
1,9 %

57,5 %

40,1 %

0,3 

62,8 %

2,5 %

2,4 % 2,4 % 2,1 %

De personeelsuitgaven blijven relatief stabiel in 2015, ondanks de oplopende pensioenlast voor het vastbenoemde personeel 
(stijging van de basisbijdragevoet). Tegelijk neemt het aantal personeelsleden sinds 2013 af, een historische trendbreuk. In 
combinatie met een lage inflatie compenseert dit gedeeltelijk de meerkost van de pensioenlast  Met de geblokkeerde gezond-
heidsindex zal er tot 2016 geen aanpassing van de lonen plaatsvinden (vooruitzichten van het Federaal Planbureau). 

UitgavenOntvangsten

* Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen, behalve voor politiezones 
** Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel

AGB
APB

ProvincieGemeente OCMW Politie
Autonoom gemeentebedrijf
Autonoom provinciebedrijf

Exploitatie-uitgaven van de lokale besturen bestaan voor de helft uit personeelskosten (49,5 %). Voor 
de OCMW’s en de politiezones vormen ze zelfs een nog groter deel van de uitgaven. De gemeenten 
zien in 2015 het traditioneel grotere aandeel van personeelskosten een stukje terugvallen, tot 37,9 %, 
doordat voortaan het personeel verbonden aan de vroegere brandweerdiensten deel uitmaakt van de 
nieuw opgerichte hulpverleningszones. Dus wat vroeger aan lonen voor eigen personeel werd uitbetaald, 
wordt vanaf 2015 grotendeels omgezet in werkingssubsidies voor de nieuw opgerichte zones (zie figuur 
brandweer op blz.20). 



Gemeenten*

OCMW

Provincies**

Politiezones

€/inwoner Gemiddelde jaarlijkse evolutie

497

328

56

190

0,0 %

1,0 %

2,5 %

3,0 %

1,3 %

2,1 %

1,4 %

n.b.

Personeelsuitgaven

Budget 2015
Oorspronkelijk 

BBC-meerjarenplan
2014-2019

* Zonder lonen voor brandweer (12€/inwoner) en gesubsidieerd onderwijzend 
   personeel (94€/inwoner)
** Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (20€/inwoner)

De gemeenten zien hun loonkosten niet verhogen 
ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. 
OCMW’s voorzien een toename van 1 % in 2015 
maar blijven hiermee onder het gemiddelde groeicijfer 
van hun meerjarenplan. Politiezones budgetteren 
een sterkere toename van hun personeelskosten 
(+3 %). Ze hebben dan ook een groter aandeel 
vastbenoemde personeelsleden, voor wie de oplopende 
pensioenkosten aan een inhaaloperatie bezig zijn 
omdat de basisbijdragevoet stevig omhoog moet 
richting 41,5 %. Ook blijven ze personeel aanwerven 
om onderbezetting weg te werken,  waardoor de 
personeelskosten elk jaar steeds meer gaan doorwegen. 

Verschil in %70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

   10 %

0 %

Aandeel van personeelsleden per type van lokaal bestuur en volgens het statuut (in VTE) - juni 2014

25 %

APB

80 %

90 %

100 %
Vastbenoemd
Contractueel
Gesco

30 %

45 %

13 %
3 %

96 %

7 %

45 %

47 %

41 %

20 %

39 %

57 %

30 %

17 %

36 %

47 %

TOTAAL TOTAAL
zonder
politie&

De structuur van de loonkosten voor gemeenten, OCMW’s en provincies 
toont in de donutgrafiek dat de kosten voor vastbenoemde en niet-
vastbenoemde personeelsleden in verhouding evenwaardig zijn, 
pensioenlast inbegrepen. Misschien evolueert deze verhouding nog, 
besturen die vroeger zelf een pensioenkas hadden aangelegd putten 
eerst uit de eigen reserves om de pensioenlast te dekken, waardoor die 
voorlopig minder weegt op de exploitatie. Na het geleidelijk optrekken 
van de basisbijdragevoet, speelt ook de responsabiliseringsbijdrage een 
steeds grotere rol voor die besturen voor wie de pensioenuitkering van hun 
gepensioneerde vastbenoemden hoger ligt dan hun bijdrage berekend op de 
lonen van hun actieve vastbenoemden. Verder kan een bestuur ervoor kiezen 
een tweede pensioenpijler te financieren voor het contractuele personeel.

Evolutie van de personeelsuitgaven - budget 2015 en meerjarenplan

Vastbenoemd personeel
Niet-vastbenoemd personeel
Onderwijzend personeel 
ten laste van het bestuur
Politiek personeel
Andere

Vastbenoemd personeel
Niet-vastbenoemd personeel
Onderwijzend personeel 

46 %

45,4 %

4,4 % 3,0 %
1,2 %

Structuur van de loonkosten
Gemeenten, provincies en OCMW's - budget 2015

Bron: DIBISS

Gemeenten en AGB

OCMW

Provincies en AGB

Politiezones

Totaal

Juni 2014 Verschil t.o.v. 
juni 2013 Verschil in %

55 888

37 401

5 331

16 235

114 855

-1 244

-709

-220

-80

-2 253

-2,2 %

-1,9 %

-4,0 %

-0,5 %

-1,9 %

Aantal en evolutie van personeelsleden (in VTE) - juni 2014

Bron: DIBISS

AGB
&
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Uitgaven
Werkingskosten
Financiële uitgaven

2,4 %

Gemeenten

OCMW

Provincies

Politiezones

€/inwoner Gemiddelde jaarlijkse evolutie

279

84

33

27

-1,9 %

-0,2 %

4,9 %

0,1 %

0,1 %

1,2 %

0,1 %

n.b.

Werkingskosten

Budget  2015
Oorspronkelijk 

BBC-meerjarenplan
2014-2019

De werkingskosten blijven goed onder controle in 
2015, ze evolueren amper dankzij de lage inflatie 
en de kostenbeheersing. In de budgetten worden 
ze voorlopig niet voldoende uitgesplitst om een 
gedetailleerd overzicht te kunnen maken van de 
grootste kostenposten. Meer dan 65 % heeft immers 
het label “overige diensten en diverse leveringen". 

Evolutie van de werkingsuitgaven - budget 2015 en meerjarenplan

2,4 %
Componenten van de werkingskosten

Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
Onderhoud en herstel van gebouwen

Huur en vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
Verzekeringen

Energie

Overige
Overige diensten en diverse leveringen

UitgavenOntvangsten

De financiële uitgaven zijn voornamelijk de interestlasten voor (investerings)leningen en die 
dalen in 2015 duidelijk voor gemeenten en OCMW’s, onder meer omdat de rente historisch laag 
staat maar ook omdat er meer financiering gebeurt met eigen middelen. De financiële uitgaven 
drukken niet zwaar op het exploitatiebudget (< 4 %). De kapitaalaflossingen van leningen worden 
volgens de BBC echter afzonderlijk genoteerd in het luik over de financiering. Zij bedragen 
meer dan 850 miljoen EUR in 2015 (zonder politiezones) tegenover 350 miljoen EUR aan 
interestlasten (zie schema AFM op blz.27).

In tegenstelling tot de vroegere boekhoudkundige verwerking  die de lokale besturen van 
de andere regio’s nog toepassen, komen de aflossingen dus niet meer voor in de exploitatie. 
De afnemende periodieke leninguitgaven (d.i. financiële uitgaven samen met de aflossingen) 
nemen een steeds kleiner deel in van de uitgaven. In de BBC geldt het als een structurele 
evenwichtsvoorwaarde om niet méér leninglasten en aflossingen op te nemen dan het financieel 
draagvlak toelaat (zie saldi op blz.26).

Financiële uitgaven

63,9 %

4,3 %

9,4 %

11,2 %

6,5 %
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Gemeenten en provincies staan werkingssubsidies toe aan andere lokale besturen (schema), aan hun burgers en aan heel wat 
verenigingen die lokaal actief zijn. Het gaat om meer dan een kwart van hun exploitatie-uitgaven of samen 3,2 miljard EUR. OCMW’s 
staan op hun beurt gezinnen bij via allerlei lokale diensten en steun. De gemeenten zien in 2015 hun toelage voor OCMW’s minder 
sterk toenemen (+1 %) dan voorzien. Een verklaring zit in de lage inflatie die als kostendrijver minder zwaar uitviel dan verwacht, 
waardoor ook de toelagen voor het OCMW niet sterker omhoog moesten. Tegelijk budgetteren de OCMW’s een lichte daling van 
de steun (Specifieke kosten sociale dienst). De toelage voor de politiezones blijft wel even sterk aangroeien als voorzien in het 
oorspronkelijke meerjarenplan (+3,2 %). Oorzaak hier is de druk van de oplopende pensioenlast voor politiezones omdat bijna al het 
personeel vastbenoemd is en de oorspronkelijk lage bijdragevoeten geleidelijk aan stevig de hoogte in moeten richting 41,5 %.

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

Evolutie van de werkingssubsidies toegestaan door de gemeenten 
budget 2015 en meerjarenplan

Uitgaven
Toegestane werkingssubsidies

ProvinciebestuurProvinciebestuurProvinciebestuurGemeentebestuur

AGB
APB

271,7 44,4917,2 259,6894,2
1,7

MIO

Toegestane investeringssubsidies = 363,2

20152015
Toegestane werkingssubsidies

OCMW / sociale bijstand

Politiediensten

Brandweer

Andere

€/inwoner Gemiddelde jaarlijkse evolutie

149

147

43

138

1,0 %

3,2 %

-

-

2,0 %

3,1 %

-

3,7 %

GEMEENTEN

Budget 2015
Oorspronkelijk 

BBC-meerjarenplan
2014-2019

Toegestane werkingssubsidies
aan 477 -1,2 % 1,6 

Toegestane werkingssubsidies 



20

De Vlaamse gemeentelijke brandweerdiensten maken sinds begin 2015 deel uit van één van de 20 nieuwe 
lokale hulpverleningszones. Waar het vroeger om gemeentepersoneel ging van het eigen korps, gaat het nu om 
personeel en activiteiten van de zones. Cijfers over de budgetten van de hulpverleningszones zijn echter nog niet 
beschikbaar. 

In de gemeentebudgetten vindt een belangrijke verschuiving plaats bij de exploitatie-uitgaven voor brandweer 
en dienst 100. Een groot volume verschuift van lonen naar werkingssubsidies omdat voortaan alle gemeenten 
werkingssubsidies betalen. Die kunnen sterk verschillen per gemeente. De gemiddelde toelage aan de hulpzones 
bedraagt 43 EUR per inwoner, wat beduidend meer is dan de 14 EUR toelage per inwoner in 2014. Voorlopig 
maken de werkingssubsidies drie kwart uit van de exploitatie-uitgaven voor brandweer en dienst 100. Volgens 
het budget 2015 werden nog niet alle loonkosten overgedragen.

Gemeenten doen eveneens een extra inspanning bij de opstart van de hulpverleningszone door een groter bedrag 
aan uitzonderlijke kosten.

Exploitatie-uitgaven voor brandweer en dienst 100 - Budget 2015

2015
2014
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Uitzonderlijke 
kosten
→ 2014: 2 Mio
→ 2015: 16 Mio

Toegestane werkings-
subsidies

Bezoldiging, sociale 
lasten en pensioenen

Diensten en diverse 
leveringen
→ 2014: 57 Mio
→ 2015: 17 Mio

273

Budget 2015: verschuiving van loonkost naar 
werkingssubsidies voor brandweer en dienst 100
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Budget 2015 
Spreiding van de werkingssubsidie voor brandweer (€/inwoner)
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Woonzorgcentra
Activering van tewerkstelling
Gezinshulp en gezondheid
Sociale huisvesting
Dienstencentra en dagzorg
Overig sociaal beleid

55,2
3,2
2,7
2,6
0,3

17,6

81,6
Toegestane
werkingssubsidies OCMW =

Specifieke kosten 
sociale dienst = 507,7
Leefloon 
Steun
Steun in speciën

242,1
187

78,6

MIO Specifieke kosten sociale dienst
De kosten voor leefloon wegen het zwaarste door binnen de 
specifieke kosten sociale dienst, gevolgd door de steun in natura 
volgens de wet van 1965. De leefloonkosten komen voor minder 
dan de helft ten laste van het OCMW zelf. De federale overheid 
financiert deze uitkeringen immers in het kader van het Recht op 
Maatschappelijke Integratie (RMI). In verhouding keren de OCMW’s van 
de 14 centrumgemeenten de meeste leeflonen uit (53,6 %). OCMW’s 
zijn autonome lokale uitvoerder van het federale of regionale sociale 
beleid. De toename van de raming voor leefloon heeft te maken met 
de hogere vraag naar steun. Het aantal begunstigden RMI dreigt met 
de beperking van de werkloosheidsvergoedingen immers verder toe te 
nemen.

Woonzorgcentra (WZC)
De helft van de OCMW’s baat belangrijke voorzieningen uit zoals 
een woonzorgcentrum (WZC) en/of dagopvang. Dit leidt tot een 
andere kostenstructuur voor de exploitatie en tot een globaal 
hoger uitgavenniveau (maar ook meer ontvangsten uit werking). 
Investeringen zijn nodig voor uitbreiding van de beschikbare capaciteit 
en voor modernisering van de infrastructuur om ze aan te passen aan 
de normen: 319 miljoen EUR of 61 % van de investeringen van de 
OCMW’s gaat in 2015 naar WZC.

MIO Specifieke kosten sociale dienst

Werkingssubsidies toegestaan door het OCMW  - Budget 2015
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Leefloon

Steun in speciën

Steun in natura (Wet 1995)

€/inwoner Gemiddelde jaarlijkse evolutie

39

13

30

4,8 %

-13,1 %

- 0,4 %

1,6 %

1,3 %

1,2 %

OCMW

Budget 2015
Oorspronkelijk 

BBC-meerjarenplan
2014-2019

Toegestane werkingssubsidies 13 -0,9 % 1,3 %
Specifieke kosten sociale dienst 82 -3,3 % 1,4 %

Evolutie van de werkingssubsidies 
toegestaan door het OCMW 

- (Budget 2015 en meerjarenplan)
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Werkingssubsidies toegestaan door de gemeente aan politie en OCMW per cluster 
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Ontvangsten Voor gemeenten en provincies zijn 
belasting- ontvangsten de belangrijkste 
inkomstenbronnen De andere besturen 
zijn in grote mate afhankelijk van fondsen 
en toelagen, terwijl OCMW’s bijvoorbeeld             
40 % van hun ontvangsten recupereren via 
hun werking. Het gaat voornamelijk om de 
exploitatie van activiteiten voor ouderenzorg 
en gezinshulp (woonzorgcentra, poetsdienst, 
assistentiewoningen, thuisbezorgde 
maaltijden, kinderopvang, dienstencentra e.a.). 
Ook AGB-APB halen een kwart op uit hun 
activiteiten, zoals de uitbating van parking, 
zwembad, sporthal of ander onroerend 
patrimonium. In 2015 is het provinciefonds 
bijna volledig "geschrapt", waardoor voor de 
provincies belastingen de enige relatief grote 
ontvangstenpost blijven. Politiezones zijn 
nagenoeg volledig afhankelijk van toelagen, 
ze hebben immers geen wettelijke basis om 
kosten voor gepresteerde diensten aan te 
rekenen zoals de andere besturen.

8,7 %

52,8 %

34 %

4,5 %

52,8 %

40 %

0,6 %

59,4 %

98,9 %

0,4 %0,7 % 2,2 %

79,9 %

10,5 %7,4 %
kosten voor gepresteerde diensten aan te 
rekenen zoals de andere besturen.

0,5 %

25,6 %

0,9 %

73,1 %

AGB
APB

Structuur van de exploitatie-ontvangsten

Financiële opbrengsten
Fondsen en toelagen
Belastingen
Ontvangsten uit werking

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

   500

0

Structuur van de fondsen en toelagen - Budget 2015

2 199

AGB
APB

Gemeentetoelagen
Werkingssubsidies
Fondsen - Toelagen

890

121 451
60

931

62 417

791

936

133

MIO
Het Gemeentefonds van 2,3 miljard EUR 
gaat slechts voor een klein deel rechtstreeks 
naar OCMW’s. Deze laatste krijgen hun 
middelen eerder via de gemeentetoelage, 
met het niet onbelangrijke verschil dat het 
Gemeentefonds elk jaar evolueert met 
3,5 %, wat meer is dan de inflatie, terwijl de 
gemeentetoelage aan het OCMW evolueert 
in functie van de lokale afspraken over de 
rechtstreekse toekenning van het fonds, al dan 
niet gecompenseerd door de gemeentetoelage. 
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Drijfkracht
Tweede verblijven
Algemene gemeentebelasting
Afgifte zakken, klevers, recipiënten
Diftar / ophaalronde
Jaarlijkse milieubelasting
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Algemene bedrijfsbelasting
Afgifte identiteitsbewijzen / paspoorten / trouwboekjes / uittreksels
Parkeren
Jaarlijkse huisvuilbelasting
Andere bedrijfsbelastingen
Verblijfsbelasting
Boetes

2015

83,0
82,7
52,2
44,9
34,1
33,5
32,5
29,1
22,0
21,4
20,8
17,9
12,2
11,6

De belangrijkste lokale belastingen 

Aanvullende personenbelasting

Opcentiemen onroerende voorheffing

7,21 % 7,27 % 7,28 %

1356 opc. 1393 opc. 1397 opc.

2013 2014 2015
Evolutie van de gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende belastingen 
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   1 000

0

Soorten belastingen

2 197

Lokale belastingen
Andere aanvullende 
belastingen
Aanvullende
personenbelasting
Onroerende
voorheffing

102

1 858

MIO

Gemeenten en provincies nemen in 2015, het derde jaar van de bestuursperiode, niet 
massaal de beslissing tot het verhogen van de belastingen. Het volume stagneert en 
de specifieke lokale belastingen gaan zelfs weer lichtjes achteruit na twee jaren van 
forse toename. De lokale belastingen met de grootste belastingopbrengst zijn een reeks 
typische taksen die in omvang minderen, niet alle gemeenten passen ze toe. 

Aanvullende 
personenbelasting
Opcentiemen 

onroerende voorheffing

Aantal wijzigingen in 2015

+ + +

+ + +

0 0 0

00 0—

— — —

— —

0 0 04 2 2 2292 6

Slechts 16 gemeenten wijzigden een of beide aanslagvoeten in 2015. Tien gemeenten 
verhoogden één of beide aanslagvoeten, 6 verlaagden het % aanvullende personen-
belasting. Ook in het begin van deze legislatuur namen de gemeenten niet massaal hun 
toevlucht tot het verhogen van de aanslagvoeten voor de aanvullende belastingen. 
De evolutie van de aanvullende personenbelasting voor de gemeenten is voor een groot 
deel te wijten aan fluctuaties in de doorstorting. 
De onroerende voorheffing blijft zowel voor gemeenten als voor provincies een stabiele 
motor van ontvangsten die elk jaar versterkt. 
De aanslagvoet van de provincies voor de onroerende voorheffing blijft al enkele jaren 
stabiel.

Ontvangsten
Belastingen

648

512
172

4,8 Mia €  684 Mio €

Wijzigingen in de gemeentelijke aanslagvoeten van de aanvullende belastingen - 2015

81
241

75
142

71
67

176
40

194
94
38
49
40

216

MIO

Aantal 
gemeenten
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Ontvangsten
Ontvangsten uit werking

Belastingen

Aanvullende personenbelasting

Opcentiemen onroerende voorheffing

Lokale belastingen
Fondsen en toelagen 

Gemeentefonds e.a. fondsen

Specifieke werkingssubsidies*

Financiële opbrengsten

Exploitatie-ontvangsten

€/inw. Evolutie
Gemeenten Budget 2015

BBC 
Meerjarenplan
2014 - 2019

125

761

294

348

103

489

348

113

65

1 441

-1,3 %

-1,8 %

-4,6 %

1,1 %

-3,0 %

-0,4 %

0,7 %

-1,7 %

-1,3 %

-1,2 %

0,8 %

1,5 %

0,9 %

2,1 %

0,9 %

2,1 %

3,4 %

0,5 %

-1,8 %

1,6 %
* Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel (94 €/inw.)

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten gemeenten -  
Budget 2015 en oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019

Ontvangsten uit prestaties

Ontvangsten gewone dienst €/inw. Evolutie
Politiezones Budget 2015

2

225

70

145

1

227

6,2 %

2,2 %

0,8 %

3,0 %

-10,6 %

2,2 %

Evolutie van de  ontvangsten gewone dienst politiezones -  
Budget 2015

Overdrachten
Federale toelagen e.a.
Gemeentetoelage

Schuldontvangsten

Ontvangsten eigen dienstjaar
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Evolutie van de exploitatie-ontvangsten gemeenten -  

Ontvangsten
Politiezones

Voor de politiezones bestaan de toelagen en werkingssubsidies uit de verschillende federale toelagen en de 
gemeentetoelage. Gemeenten financieren in verhouding 65 % van de toelagen aan de politiezones.

Ontvangsten
Gemeenten

Financiële opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit de dividenden die gemeenten opstrijken uit de intercommunale 
activiteit  voor energie. Voor de overige besturen gaat het voornamelijk om de opbrengst uit beleggingen van de thesaurie-
overschotten, een opbrengst die door de lage rente eerder vermindert.



BBC 
Meerjarenplan
2014 - 2019

Ontvangsten uit werking
Ontvangsten

Werkingssubsidies (Fondsen en toelagen)

Algemene werkingssubsidies
Gemeentefonds

Gemeentetoelage
Specifieke werkingssubsidies

Recuperatie kosten sociale dienst

Financiële opbrengsten
Exploitatie-ontvangsten

€/inw. Gemiddelde jaarlijkse evolutie

OCMW Budget 2015
BBC  

Meerjarenplan
2014 - 2019

214

299

183

20

151

115

20

3

536

0,0 %

1,1 %

0,6 %

-13,3 %

1,8 %

2,0 %

-9,9 %

-40,8 %

-0,2 %

2,3 %

1,8 %

2,1 %

3,1 %

2,1 %

1,2 %

1,1 %

-1,4 %

1,9 %

25

Werkingssubsidies voor OCMW’s zijn de algemene en specifieke toelagen die ze krijgen van de regionale en federale 
overheid voor het toekennen van steun (RMI - leefloon) en voor andere vormen van bijstand (RMH). Gemiddeld 40 %  van 
de ontvangsten komt uit eigen werking, de gemeentetoelage dekt meer dan een kwart van de middelen.

Lokale besturen | Vlaanderen | Budget 2015

Financiële opbrengsten

Gemeentetoelage

Ontvangsten uit werking

Werkingssubsidies

Recuperatie kosten sociale dienst

Fondsen - Toelagen

Structuur van de OCMW-ontvangsten

28,2 %

3,7 %

0,6 %

40 %

23,8  %

3,6 %

Ontvangsten
OCMW's

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten  OCMW -
Budget 2015 en oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019

Gemeentetoelage
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Financieel draagvlak
Netto periodieke
leninguitgaven
Autofinancieringsmarge

MIO

2014 2015 Budget 2015

143,5
137,2

6,3

140,0

12,0

145,3

11,9
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160 152,1

133,41 200
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Financieel draagvlak
Netto periodieke
leninguitgaven
Autofinancieringsmarge

MIO

1 078,9

971,2

107,6

1 065,0 
1 004,7

60,3

1 077,2

924,6

152,6

2014 2015 Budget 2015

Gemeenten: 
financiële situatie, oorspronkelijk MJP en 
aangepast budget 2015 

OCMW’s: 
financiële situatie, oorspronkelijk MJP en 
aangepast budget 2015 

De BBC evalueert de financiële situatie aan de hand van twee 
criteria:
• Het jaarlijkse resultaat op kasbasis (saldo van ontvangsten 

en uitgaven) moet elk jaar positief zijn, rekening houdend met 
de resultaten van vorige jaren. De bestemde gelden zijn al 
afgetrokken van dit saldo omdat ze bewust tijdelijk worden 
gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Alle besturen 
beantwoorden aan deze voorwaarde zodat hun budget en 
meerjarenplan worden goedgekeurd.

• Het structurele evenwichtscriterium van de 
autofinancieringsmarge (AFM) gaat na of een bestuur in 
staat is om via de exploitatie op een structurele wijze de 
bestaande leninglasten (aflossingen en interest) te dragen. Is 
de autofinancieringsmarge positief dan beschikt het bestuur 
daarenboven over de ruimte om nieuwe investeringsuitgaven 
te doen ofwel met eigen middelen ofwel met aanvullende 
financiering via leningen. Alle gemeenten plannen om het 
laatste jaar van het meerjarenplan in evenwicht te zijn, zoals 
verplicht, met een autofinancieringsmarge van nul of meer. 
Meer dan twee derde van de gemeenten noteert in 2015 al 
voldoende financieel draagvlak en beantwoordt dus aan het 
evenwichtscriterium, andere gemeenten nemen hiervoor 
meer tijd. 

MIO MIO

40
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0

-10

-20

2014
2015

MIO

Saldo eigen
dienstjaar

Saldo vorige 
dienstjaren en 
overboekingen

Saldo algemeen
totaal

50

26,0
18,9

-
15,8

20,3
10,2

39,2

Politiezones: financiële situatie

MIO

Financiële situatie
Budget 2015



Financieel draagvlak

OCMW’s: 
financiële situatie, oorspronkelijk MJP en 
aangepast budget 2015 
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€/inwoner OCMW

2015

Financieel draagvlak 171

Netto periodieke leninguitgaven 147

Gemeente

Netto-aflossingen van schulden
Nettokosten van schulden

Autofinancieringsmarge

105
41

24

24

22

12
10

2

In 2015 neemt de autofinancieringsmarge voor gemeenten met de helft toe ten opzichte van wat voorzien was in 
het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019. Verklaring hiervoor ligt in de afname van de totale leninguitgaven. 
Daardoor noteert het stabiele financieel draagvlak een overschot van 152,6 miljoen EUR ten opzichte van de bestaande 
leninguitgaven. Dit bedrag kunnen gemeenten besteden aan bijkomende investeringen. Slechts 92 gemeenten hebben op 
het budget 2015 een negatieve AFM, dat zijn er 20 minder dan eerst, maar het zijn niet noodzakelijk dezelfde gemeenten 
die voor dat jaar een negatieve AFM voorzagen in hun oorspronkelijke meerjarenplan. De verplichting voor een AFM van 
nul of meer geldt immers pas in 2019.

Voor OCMW’s geldt nog een bijkomende voorwaarde, de som van de autofinancieringsmarge over de jaren van het 
meerjarenplan moet minstens nul zijn of positief. In 2015 noteren slechts 60 OCMW’s een negatieve AFM. De totale 
marge verdubbelt ten opzichte van 2014 maar is kleiner dan bij de gemeenten (11,9 miljoen EUR).
Van de 158 autonome gemeente- en provinciebedrijven noteren 45 in 2015 een negatieve AFM. Ook de totale marge 
voor AGB-APB is negatief (-7,3 miljoen EUR). Met het weggevallen provinciefonds noteren vier van de vijf provincies in 
2015 een negatieve marge, met een totale AFM van -31,1 miljoen EUR.

De politiezones tot slot zien in 2015 hun saldo eigen dienstjaar lichtjes afnemen maar krikken tegelijk hun saldo algemeen 
totaal sterk op door het positieve saldo uit de overboekingen.

Componenten van de autofinancieringsmarge



Er wachten de lokale besturen nog 

heel wat financiële uitdagingen.

De pensioenlasten blijven toenemen, 

waardoor de personeelskosten zullen 
stijgen.

De lage inflatie helpt de lokale besturen 

om hun kosten onder controle te houden:   

zo moet er in 2015 geen 

loonsverhoging betaald worden omdat de 

spilindex niet werd overschreden en omdat 

sinds kort de indexsprong van kracht is.

Wallonië

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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De financiële situatie van de Waalse lokale besturen

• Trends budget 2015

• Financieel gewicht van de lokale sector                                           

• Uitgaven 

• Exploitatie-uitgaven  

• Personeelsuitgaven

• Werkingsuitgaven

• Overdrachtsuitgaven

• Schulduitgaven (financiële lasten)                                                                          
                     

• Ontvangsten                                                   
                                           

• Exploitatieontvangsten

• Belastingen

• Fondsen en toelagen

• Eigen ontvangsten

• OCMW - gemeenten: ontvangsten uit prestaties

• Investeringen en financiering

• Financiële situatie budget 2015                                                    
                          

Wallonië

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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• Totale budget van de Waalse lokale besturen (262 gemeenten en OCMW’s, 10 provincies en                    
72 politiezones) bedraagt 10,3 miljard EUR, of 2 903 EUR per inwoner.

• De exploitatie-uitgaven (85 % van de totale uitgaven) liggen iets hoger (+2,9 %) dan in 2014 en de 
investeringen vertonen een licht herstel (+6,2 %).

• De statistieken van DIBISS tonen een lichte daling (-0,2 %) in het aantal voltijdse equivalenten (VTE) bij 
de lokale besturen van het Waalse Gewest: van 75 984 VTE in juni 2013 tot 75 812 een jaar later.

• De overdrachtsuitgaven blijven sneller stijgen (+6,6 %) dan de totale uitgaven. De stijging is vooral 
merkbaar bij de OCMW’s (+11,5 %) en is te wijten aan de verwachte forse toeneming van de sociale hulp.

• De belastingontvangsten van de Waalse lokale besturen (gemeenten en provincies) bedragen                    
3 023 miljoen EUR, of 845 EUR per inwoner.

• De Waalse lokale besturen boeken samen voor het gewone dienstjaar een overschot van 41 miljoen EUR 
op het eigen dienstjaar van budget 2015 (0,4 % van de exploitatie-ontvangsten) en van 376 miljoen EUR 
voor het algemeen totaal (4,1 % van de ontvangsten van de lokale besturen).

Trends Budget 2015
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10,3 Miljard
Het budget 2015 van de Waalse lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s en politiezones) bedraagt 10,3 miljard EUR, 
d.i. 2 903 EUR per inwoner. De exploitatie-uitgaven komen uit op 8,5 miljard EUR (d.i. 82 %), terwijl de investeringsuitgaven 
1,8 miljard EUR belopen. 

Ter informatie: het bbp van Wallonië wordt in 2015 op 90,2 miljard EUR1 geraamd, terwijl het budget van het Waalse Gewest 
13,3 miljard EUR vertegenwoordigt.

Het reëel financieel gewicht van de lokale besturen ligt echter lager dan deze brutobedragen. Enerzijds gaat het immers om 
budgetprognoses en dus om uitgavenramingen die niet daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Dat is vooral het geval 
voor de investeringen, waarvan de realisatiegraad gewoonlijk zeer laag ligt (±50 %). Voor het budgetjaar 2015, heeft de 
toeziende overheid aan de lokale besturen echter instructies gegeven (budgettaire rondzendbrief) om in het budget enkel de 
investeringskredieten in te schrijven die veel kans maken om te worden gerealiseerd. Anderzijds bevat het totale budget van de 
lokale besturen bepaalde overdrachten tussen entiteiten, zoals de gemeentelijke toelagen aan de OCMW’s en de politiezones, 
die - op een geconsolideerde basis – niet mogen worden meegerekend.

Wallonië

18 %

82 %

Buitengewone
Gewone

Verdeling gewone en buitengewone uitgaven 
(budget 2015)

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

   1 000

0

Financieel gewicht per type van lokaal bestuur - budget 2015MIO

De exploitatie-uitgaven nemen met 2,9 % toe, terwijl de investeringsprojecten in volume een toename van 6,2 % kennen  
(na twee jaren van aanzienlijke afname in 2013 en 2014), zodat de totale uitgaven met 3,4 % stijgen ten opzichte van 2014.

1 Bron IWEPS: kettingeuro's, referentiejaar 2010.

Wallonië

Financieel gewicht van de lokale sectorFinancieel gewicht van de lokale sector

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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Methodologisch kader

De analyse heeft betrekking op het initieel budget 2014 en 2015 van de Waalse lokale besturen (gemeenten, 
provincies, OCMW’s en politiezones). 

De budgetten van de hulpverleningszones zijn in deze overgangsperiode nog niet allemaal beschikbaar. Om de 
boekhoudkundige impact van de hulpverleningszones op het niveau van het gemeentebudget te neutraliseren, 
berekenden wij de nettolasten van de functie “brandweer” en verrekenden we ze bij de overdrachtsuitgaven, zowel 
voor 2014 als 2015.

Wat de provincies betreft werden de lonen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd onderwijzend 
personeel (bij de ontvangsten en uitgaven) niet meegerekend.

De boeking van de werkgeversbijdragen in het kader van de APE (Agence pour l'emploi), die voor het eerst in het budget 
2015 werd opgenomen (als gevolg van de regionalisering van de werkgelegenheidsmaatregelen), werd geneutraliseerd 
voor zowel de personeelsuitgaven (113-02) als voor de ontvangsten uit overdrachten (465-02).

De budgetgegevens van de gemeenten en OCMW’s werden elektronisch ingezameld via “SIC-bestanden” gegenereerd 
door de eComptes-software van het Waalse Gewest.

De representativiteitsgraad (ten opzichte van de bevolking) bedraagt 85 % voor de gemeenten, 80 % voor de OCMW’s, 
100 % voor de provincies en 75 % voor de politiezones.

Voor de ontbrekende gegevens werd een extrapolatie gemaakt.
De statistieken van het aantal werknemers in de lokale besturen komen van de Dienst voor de Bijzondere 
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

61 %

11 %

20 %

8 %

Politiezones
OCMW
Provincies
Gemeenten

Financieel gewicht per type
van lokaal bestuur - budget 2015

Binnen de lokale besturen nemen de gemeenten 61 % van de 
totale uitgaven voor hun rekening, tegenover 20 % voor de 
OCMW’s, 11 % voor de provincies en 8 % voor de politiezones. 
Voor de investeringen is het overwicht van de gemeenten nog 
meer uitgesproken, aangezien ze 83 % van de investeringsuit-
gaven van de lokale besturen budgeteren.
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UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Exploitatie-uitgaven

Personeel

Werking

Overdrachten

Schuld

Overboekingen

Totaal gewone 
uitgaven

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(tov 2014)

4 105

1 206

2 439

784

7

8 541

1 147,9

337,1

681,9

219,2

2

2 388,1

1,7 %

0,2 %

6,6 %

1,7 %

-

2,9 %

Exploitatie-uitgaven 2015 en groei 2014 - 2015 
(per uitgavengroep en type van lokaal bestuur)

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totaal

4 790

963

1 922

866

8 541

1.339,3

269,3

537,4

242,2

2 388,1

1,6 %

1,6 %

6,2 %

3,3 %

2,9 %

Volgens het budget 2015 bedragen de exploitatie-uitgaven 
van de Waalse lokale besturen ongeveer 8,5 miljard EUR                             
(d.i. 2 388 EUR per inwoner) en stijgen deze gemiddeld met 2,9 % in 
vergelijking met 2014, wat neerkomt op een vrij matige groei. Deze 
beperkte toename van de exploitatie-uitgaven is vooral het gevolg 
van de zwakke inflatie, die gunstig uitvalt voor de personeels- 
(+1,7 %) en werkingsuitgaven (+0,2 %) van de overheid. De 
overdrachtsuitgaven zijn evenwel fors blijven stijgen (+6,6 %).

48 %

9 %

29 %

14 %

Werking
Overdrachten
Schuld
Personeel De exploitatie-uitgaven (gewone dienst) van de 

lokale besturen bestaan uit vier grote groepen: de 
uitgaven voor personeel (lonen en diverse bijdragen), 
die voor werking (diverse benodigdheden, onderhoud 
van gebouwen, energieverbruik …), de overdrachten 
(omvatten voornamelijk de sociale tegemoetkomingen 
die door het OCMW worden toegekend, de subsidies aan 
de lokale verenigingen maar ook de interne overdrachten 
tussen lokale besturen, zoals de gemeentelijke dotatie 
aan het OCMW en de politiezone) en, ten slotte de 
financiële schuldlasten (de rentelasten maar ook de 
kapitaalaflossing van leningen).

Verdeling van de exploitatie-uitgaven 
per economische groep - budget 2015

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(tov 2014)
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Verdeling volgens economische groep en type van lokaal bestuur - budget 2015

80 %

90 %

100 % Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Overboekingen

Onderwijs

Economie
Wegen
Brandweer

Cultuur - Erediensten
Algemeen bestuur

Niet uitsplitsbaar
Openbare reinheid - Stedenbouw
Sociale hulp - Gezondheid

Politie

3 %
8 %

2 %
9 %

8 %

10 %

26 %

7 %
4 %

23 %

Functionele indeling van gewone uitgaven2 - budget 2015

De structuur van de exploitatie-uitgaven verschilt naargelang 
het type van lokaal bestuur. De personeelsuitgaven wegen 
zeer sterk door voor de politiezones en - in mindere mate 
- voor de provincies. De overdrachten wegen zwaarder 
voor de gemeenten (dotatie aan het OCMW, politiezone, 
hulpverleningszone, kerkfabriek…) en – vooral - voor de 
OCMW’s (voor diverse vormen van sociale bijstand die aan 
gezinnen worden verleend). 

Het grootste gedeelte van het budget gaat naar "Sociale 
hulp-Gezondheid", dat meer dan een kwart van de exploitatie-
uitgaven van de lokale besturen opeist. De uitgaven voor 
"Algemeen bestuur" vertegenwoordigen 23 % van de totale 
uitgaven. De rubrieken "Politie", "Onderwijs" (de lonen van het 
gesubsidieerd onderwijzend personeel niet meegerekend), 
"Wegen", "Cultuur - Vrijetijdsbesteding" en "Erediensten" 
nemen elk 8 à 10 % van de totale uitgaven voor hun rekening.

2 Cijfers opgemaakt zonder de gemeentelijke dotatie aan de OCMW's en de politiezones.

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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Aandeel van de personeelsuitgaven (in % van het totaal) 

40,2 %

80 %

90 %

100 %

65,5 %

45,8 %

86,9 %

48,9 %

Totaal
Lokale Overheden

UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Personeelsuitgaven

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totaal personeels-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

1 862

630

860

753

4 105

520,6

176,3

240,5

210,5

1 147,9

0,6 %

1,9 %

2,1 %

3,6 %

1,7 %

Personeelsuitgaven per type van lokaal bestuur - budget 2015

Deze matige stijging is vooral toe te schrijven aan de zeer 
zwakke inflatie (de in 2015 verwachte overschrijding van 
de spilindex van het openbaar ambt kwam er niet), maar 
ook aan de bezuinigingsmaatregelen van sommige lokale 
besturen (niet-vervanging van personeelsleden die met 
pensioen gaan of een contract van bepaalde duur hebben 
en zelfs - in bepaalde extreme gevallen – ontslagen…).

De personeelsuitgaven van de Waalse lokale besturen (zonder de 
lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel) bedragen 
4,1 miljard EUR en vertonen een beperkte groei van 1,7 %.

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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3 Enkel voor de gemeenten, provincies, OCMW's en politiezones.

Op basis van de DIBISS-statistieken bedroeg in 
juni 2014 het aantal werknemers bij de lokale 
besturen van het Waalse Gewest3  75 812 VTE 
(voltijdse equivalenten), d.i. een lichte daling 
met 172 VTE (-0,2 %) vergeleken met een jaar 
voordien. Deze krimp van het aantal VTE komt 
vooral tot uiting bij de OCMW’s (-3,2 %) en - in 
mindere mate - bij de provincies (-0,5 %). Het 
aantal werknemers blijft daarentegen toenemen 
voor de gemeenten (+1,2 %) en de politiezones 
(+0,8 %).

Gemeenten en gemeentebedrijven

OCMW's

Provincies en provinciebedrijven

Politiezones

Totaal 

Aantal
personeelsleden

(VTE
juni 2014)

In % Verschil
(t.o.v. 2013)

36 272

19 801

9 215

10 524

75 812

48 %

26 %

12 %

14 %

100 %

440

-650

-47

84

-172

Verschil
in %

1,2 %

-3,2 %

-0,5 %

0,8 %

-0,2 %

Bron: statistieken DIBISS
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0

Spreiding van personeelsleden per type van lokaal bestuur en volgens het statuut (in VTE) - juni 2014
40 000

Statutair
Contractueel

Bron: statistieken DIBISS

Verplaatsingskosten en 
andere

Verzekeringskosten
Sociale uitkeringen

Werkgeverslasten
Overige lasten
Lonen contractueel personeel
Lonen statutair personeel

Pensioenen en rente

39 %

26 %

17 %
3 %

8 %

5 %

1 %
1 %

Structuur van de personeelskosten voor de
gemeenten en OCMW's (budget 2015)

De komende jaren zal de pensioenproblematiek vermoedelijk op het budget 
van de lokale besturen blijven wegen als gevolg van de progressieve stijging 
van de bijdragevoeten (basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage).

Het aandeel van het statutair personeel bedraagt gemiddeld 41 % 
voor de Waalse lokale besturen, maar vertoont grote verschillen 
naargelang het type van bestuur (van 96 % voor de politiezones 
tot minder dan 20 % voor de OCMW’s)

Aantal en evolutie van personeelsleden - juni 2014

68 %

32 %
82 %

18 %

34 %

66 % 96 %

4 %
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1,2 %

-3,2 %

-0,5 %

0,8 %

-0,2 %

Aantal en evolutie van personeelsleden - juni 2014

32

UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Werkingsuitgaven

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totaal werkings-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

796

153

177

80

1 206

222,5

42,8

49,5

22,3

337,1

0,2 %

-1,7 %

3,2 %

-2,2 %

0,2 %

Uitsplitsing van de werkingsuitgaven van de gemeenten - budget 2015

Administratieve Werking

Erelonen

Terugbetaling van kosten 
en vergoedingen

Kosten van financieel beheer 
en commissie overheids-
leningen

Wagenpark
Gebouwen en huur
Technische werking

Werking voor wegen en 
waterlopen

38 %

24 %
7 %

9 %

3 %

17 %

1 %

1 %

De werkingsuitgaven van de Waalse lokale besturen bedragen 
1,2 miljard EUR, d.i. 14 % van de exploitatie-uitgaven. Ze 
omvatten de algemene kosten voor de regelmatige werking van de 
administratie (administratieve kosten, verwarming, informatica, 
onderhoud van de gebouwen, telecommunicatie, diverse 
benodigdheden…). Dankzij de zeer zwakke inflatie en de dalende 
energiekosten blijven de werkingsuitgaven vrij stabiel (+0,2 %).
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Uitgaven
Overdrachtsuitgaven

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totaal overdrachts-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie 

(t.o.v. 2014)

1 528

80

823

7

2 439

427,4

22,3

230,3

2,0

681,9

3,9 %

7,7 %

11,5 %

-

6,6 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

   5 %

0 %

Aandeel van de overdrachtsuitgaven in % van het totaal 

32 %

40 %

45 %

50 %

8 %

43 %

1 %

29 %

Totaal
lokale overheden

De totale overdrachtsuitgaven van de Waalse lokale 
besturen bedragen 2 439 miljoen EUR en vertegen-
woordigen 29 % van de exploitatie-uitgaven. Ze zitten 
geconcentreerd bij de gemeenten en de OCMW’s. De 
overdrachtsuitgaven blijven sterker stijgen (+6,6 %) 
dan de uitgaven in hun geheel. Deze aangroei is vooral 
sterk bij de OCMW’s (+11,5 %) vanwege de verwachte 
forse toename van de sociale bijstand.
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Toelagen aan andere 
besturen en
organismen

Rechtstreekse
en onrechtstreekse
toelagen aan
gemeenten en bedrijven

RMI

Toekennen
van sociale 
bijstand*

Sociale steun
via

tewerkstelling

Sociale
bijstand

Lokale verenigingen

Gezinnen

Bedrijven
Openbare ziekenhuizen
Kerkfabrieken
Politiezones
Andere organismen
Brandweerzones
Afvalbeheer

127

32

3

2
1
9

136
25
58
34

136

45

38

8

*terugvorderbare sociale bijstand, 
verblijfskosten, hospitalisatiekosten, 
steun in natura,...
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Onder de overdrachtsuitgaven van de lokale besturen onderscheidt men enerzijds de toelagen die aan andere publieke actoren 
worden toegekend en anderzijds de toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan gezinnen en ondernemingen worden 
verleend.
Het schema hieronder toont de verschillende stromen van overdrachtsuitgaven in het budget 2015 van de gemeenten en de 
OCMW’s (meer dan 95 % van de totale overdrachtsuitgaven).

De gemeenten zijn doorgaans wettelijk verplicht toelagen toe te kennen aan andere lokale publieke actoren (politiezones, 
OCMW’s, hulpverleningszones, kerkfabrieken, openbare ziekenhuizen enz.) om hun werking te ondersteunen of om hun budget 
in evenwicht te brengen. Ze verlenen eveneens aanzienlijke toelagen aan intercommunales voor afvalbeheer (voornamelijk 
gefinancierd door de opbrengst van de belasting op de vuilnisophaling in het kader van de reële kostprijs). 
Voorts verlenen de gemeenten facultatief een aantal toelagen aan tal van lokale verenigingen die actief zijn op het vlak van 
cultuur, sport, ontspanning en toerisme en die onrechtstreeks de gezinnen ten goede komen. De gezinnen maken, op een meer 
beperkte en selectieve manier, aanspraak op bepaalde rechtstreekse toelagen of premies (geboortepremie enz.).
De OCMW’s ten slotte verlenen aan de gezinnen diverse vormen van sociale bijstand in het kader van de armoedebestrijding en 
de sociale integratie. Als gevolg van de beperkende maatregelen rond de werkloosheidsuitkeringen werd in het OCMW-budget 
van 2015 een aangroei van het leefloon met 17 % ingecalculeerd.

Schema van de stromen aan overdrachtsuitgaven toegestaan door de Waalse lokale besturen (€/inwoner) - budget 2015
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UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Schulduitgaven (financiële lasten)

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totale schulduitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

597

100

61

26

784

166,9

27,9

17

7,4

219,2

1,5 %

0,1 %

6,6 %

2 %

1,7 %

Politiezones
OCMW's
Provincies
Gemeenten

76 %

13 %

8 %
3 %

Uitsplitsing van de schulduitgaven per type
van bestuur (in %)

Op het geheel van de gewone schulduitgaven 
maakt de kapitaalaflossing van leningen 65 % 
van het totaal uit, terwijl dit voor rentelasten 
slechts 33 % is. Gezien de huidige historisch lage 
rente, vertonen de rentelasten sinds een tiental 
jaren een structurele daling. Volgens het budget 
2015 zouden ze nog eens met 5,5 % dalen. 33 %

65 %

0,7 %1,1 %

Andere financiële kosten
Bijdrage in de exploitatieverliezen
(gemeentebedrijven, intercommunales)

Periodieke leningaflossing
Financiële lasten van leningen

Componenten van de schulduitgaven (budget 2015)

De lokale besturen gaan langetermijnleningen aan om hun 
investeringsuitgaven (openbare werken en gebouwen, 
wegennet…) te financieren. De terugkerende financiële 
lasten die aan deze leningen gekoppeld zijn (aflossingen 
en rentelasten) vormen de voornaamste componenten van 
de schulduitgaven. Deze uitgaven omvatten eveneens de 
tegemoetkomingen van de gemeenten in de verliezen van 
overheidsbedrijven (gemeentebedrijven, intercommunales…).

In het budget 2015 wordt een bedrag van 784 miljoen 
EUR aan financiële lasten ingeschreven, d.i. 9 % van de 
exploitatie-uitgaven. Ze worden logischerwijs vooral 
gedragen door de gemeenten en de provincies (±90 %), die 
de meerderheid van de lokale investeringen op zich nemen.

Budget 2015
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Ontvangsten
Exploitatieontvangsten

Belastingen

Fondsen en dotaties

Toelagen

Prestaties

Financiële opbrengsten

Overboekingen

Totaal gewone 
uitgaven

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

3 023

2 221

2 427

662

168

80

8 581

845

621

679

185

47

22

2 399

3,0 %

1,7 %

4,6 %

0,4 %

-5,1 %

24,9 %

3,7 %

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

Totaal

4 847

989

1 886

860

8 581

1 355

276

527

241

2 399

2 %

2,4 %

5,7 %

2,4 %

3,7 %

26 %

35 %
28 %

8 %

2 %1 %

Financiële opbrengsten

Prestaties
Toelagen
Fondsen en dotaties
Belastingen

Overboekingen

In het budget 2015 van de Waalse lokale besturen 
werd een totaal bedrag van 8,6 miljard EUR aan 
exploitatieontvangsten ingeschreven, d.i. een stijging met 
3,7 % in vergelijking  met het vorige dienstjaar.

De exploitatieontvangsten bestaan uit drie grote catego-
rieën: de belastingontvangsten (d.w.z. de belastingen van 
de gezinnen en de ondernemingen), de ontvangen fondsen 
en toelagen (d.w.z. de financiële middelen die van over-
heden afkomstig zijn) en ten slotte de eigen ontvangsten 
(d.w.z. de inkomsten die worden gegenereerd uit de activiteit 
of uit het onroerend en financieel vermogen van de lokale 
besturen).
Wat de financiële autonomie betreft vertonen de fiscaliteit, 
de dotaties van fondsen en de toelagen steeds minder 
speelruimte.

Voor de Waalse lokale besturen vormen de ontvangsten uit 
fondsen en toelagen de grootste financieringsbron (54 %), 
tegenover 35 % voor de fiscaliteit en 10 % voor de eigen 
ontvangsten.
Deze financieringsstructuur verschilt sterk volgens het type 
van lokaal bestuur. De gemeenten en provincies vertonen 
een erg uiteenlopende financieringsstructuur, met een over-
heersende bijdrage van de fiscaliteit (> 50 %). De OCMW’s 
en politiezones hebben geen fiscale bevoegdheid en zijn 
sterk afhankelijk van toelagen en dotaties.

De stijging van de exploitatieontvangsten in 2015 wordt 
vooral gevoed door de toename van de toelagen (+4,6 %) 
en - in mindere mate -  van de fiscaliteit (+3,0 %). De ont-
vangsten uit prestaties zijn vrijwel stabiel gebleven (+0,4 %) 
terwijl de financiële opbrengsten opnieuw daalden (-5,1 %).

Verdeling van de exploitatieontvangsten volgens 
economische groep - budget 2015 
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Financiële opbrengsten
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Toelagen
Fondsen en dotaties
Belastingen

Overboekingen

Structuur van de exploitatieontvangsten 
per type van bestuur - budget 2015

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)
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3 MiljardOntvangsten
Belastingen

De belastingontvangsten van de Waalse lokale besturen draaien uit op 3 023 miljoen EUR, d.i. 845 EUR per inwoner. 
Ze zitten geconcentreerd bij de gemeenten en provincies, de enige lokale besturen met fiscale bevoegdheid. De 
belastingontvangsten komen overwegend (83 %) van aanvullende belastingen op andere belastingen (onroerende 
voorheffing, personenbelasting, verkeersbelasting). De specifiek lokale belastingen, die los staan van de belastingen 
die door andere overheidsniveaus worden geheven en die door de gemeente of de provincie zelf worden geïnd, 
vertegenwoordigen 17 % van de opbrengst van de fiscaliteit.

31 %

50 %

17 %
2 %

Structuur van de belastingontvangsten van de Waalse 
lokale besturen - budget 2015 

Lokale belastingen
Andere aanvullende belastingen
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende personenbelasting

Lokale belastingen

Andere aanvullende belastingen

Opcentiemen onroerende voorheffing

Aanvullende personenbelasting

Gemeenten
Provincies

0 100 200 300 400 500
/inwoner

Structuur van de belastingontvangsten van de Waalse 
gemeenten en provincies - budget 2015

Aanvullende personenbelasting

Opcentiemen onroerende voorheffing

Andere aanvullende belastingen

Lokale belastingen

Totaal belastingen

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(t.o.v. 2014)

936

1 524

50

513

3 023

262

426

14

143

845

2,6 %

3,4 %

10,2 %

1,9 %

3,0 %

Gemeenten

Provincies

2 441

582

683

163

2,8 %

3,8 %
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De aanvullende belasting op de onroerende 
voorheffing*, die tegelijk door de gemeenten en de 
provincies wordt geheven, levert meer dan 1,5 miljard 
EUR op en draagt op zich alleen voor 50 % bij aan de 
totale belastingontvangsten. 

In het Waalse Gewest bedraagt de gemiddelde 
aanslagvoet (aantal opcentiemen) 4 188 centiemen in 
2015, d.w.z. 2 550 centiemen voor de gemeenten en    
1 648 centiemen voor de provincies.   In vergelijking 
met het jaar 2014 hebben slechts negen gemeenten 
en één provincie hun aanslagvoet opwaarts bijgestuurd. 
Deze aanslagvoeten vertonen echter grote verschillen 
naargelang de provincies.

*inclusief de compensatiebedragen van het Gewest in het 
kader van het Marshall-plan
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Gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende 
personenbelasting per provincie - budget 2015
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1 %

1 %

23 %
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7 %

7 %
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Administratieve dienstverlening

Toelagen van de overheid voor 
specifieke doelen

Terugbetalingstaks

Inname van het openbaar domein
Vertoningen en vermakelijkheden
Industriële handels- en landbouwbedrijven
Prestaties voor de openbare hygiëne Vermogensbelasting

Lokale gemeentelijke belastingen per belastingcategorie - 
budget 2015
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Gemiddeld aantal opcentiemen op de onroerende 
voorheffing per provincie - budget 2015
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Onder de vele specifiek lokale belastingen (cf. nomen-
clatuur van de budgettaire rondzendbrief) onder-
scheiden we een aantal grote categorieën, zoals de 
belasting op de openbare hygiëne (bijv. op afval), 
de belastingen op economische activiteiten (bijv. op 
drijfkracht, op verblijven, op reclame), belasting op de 
inname van het openbaar domein (bijv. op het parkeren 
en op parkeergelegenheden), vermogensbelasting 
(bijv. belasting op tweede verblijven). De belasting op 
huishoudelijk afval (in het kader van de toepassing van 
het principe van de reële kosten) vertegenwoordigt op 
zich alleen al 85 % van de belasting op de openbare 
hygiëne en 42,7 % van de opbrengst van alle lokale 
belastingen.

De aanvullende belasting op de personenbelasting (PB) 
brengt de gemeenten 936 miljoen EUR op, d.i. 262 EUR 
per inwoner. In 2015 bedraagt de gemiddelde aanslagvoet 
7,82 %, tegenover 7,79 % in 2014. Deze gemeentelijke 
aanslagvoet verschilt eveneens per provincie.

De lokale belastingen zijn goed voor een totaal bedrag van 
513 miljoen EUR, d.i. 143 EUR per inwoner. Ze worden voor-
namelijk geheven door de gemeenten (voor 97 %; het saldo 
van 3 % door de provincies).
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Aandeel van fondsen en toelagen in de totale
ontvangsten - budget 2015 

38 %
34 %

86 %

99 %

Fondsen - Dotaties

Toelagen

Gemeentelijke toelagen

Totaal fondsen en toelagen

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

1.740

1.972

937

4.649

486

551

262

1.300

0,4 %

5,4 %

4,1 %

3,2 %

In het kader van deze analyse onderscheiden we drie categorieën van overdrachten: ontvangsten uit algemene financiering (dotaties 
zonder bestemming), (toegekende) specifieke toelagen en de dekking van exploitatietekorten (gemeentelijke dotaties aan OCMW’s en 
politiezones, d.w.z. interne overdrachten aan lokale besturen).

De fondsen en toelagen stegen globaal met 3,2 %, wat sneller is dan de andere exploitatieontvangsten. Rekening houdend met de zwakke 
inflatie en de budgettaire sanering waarmee de voornaamste overheden die lokale besturen subsidiëren worden geconfronteerd, lijkt dit 
op het eerste gezicht een eerbare prestatie. In werkelijkheid is deze stijging vooral toe te schrijven aan de OCMW’s (+6,1 %) en vloeit ze 
meer bepaald voort uit een verwachte toename van de terugbetalingen van de Staat voor de toekenning van leefloon (+20 %), rekening 
houdend met de regeringsmaatregelen om het systeem van de werkloosheidsuitkeringen te hervormen. De algemene financiering die de 
lokale besturen daarentegen genieten stijgt slechts licht (+0,4 %), in het bijzonder door de beperkte aangroei van het Provinciefonds en 
van de federale dotatie aan de politiezones.
De gemeentelijke toelagen aan de OCMW’s en de politiezones (d.w.z. de interne overdrachten aan lokale besturen) stijgen globaal met 
4,1 %. Deze aanhoudende evolutie is vooral het gevolg van de toename van de gemeentelijke toelage aan de politiezones (met +7 % 
gemiddeld).

De ontvangsten uit fondsen en toelagen, d.w.z. uit financiële overdrachten afkomstig van andere overheidsniveaus 
(voornamelijk van de Gewesten wat de gemeenten en provincies betreft, maar ook van het federale niveau ten gunste 
van de OCMW’s en de politiezones), werden op het budget 2015 uitgetrokken voor een bedrag van 4,6 miljard EUR en 
vertegenwoordigen 54 % van de totale exploitatieontvangsten. De omvang ervan verschilt naargelang het type van 
bestuur. De overdrachten van andere overheden overwegen sterk voor de OCMW’s en de politiezones, maar vertegen-
woordigen slechts 38 % en 34 % van de exploitatieontvangsten van respectievelijk de gemeenten en de provincies.
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4,6 Miljard
Ontvangsten

Fondsen en toelagen

Budget 2015
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Financieringsniveau en -structuur per type van lokaal bestuur - budget 2015
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De financieringsstructuur verschilt ook volgens het type van 
lokaal bestuur. Voor de gemeenten en provincies overheerst 
de algemene financiering (fondsen) ten opzichte van de 
toelagen. Omgekeerd hangen de OCMW’s grotendeels 
af van toelagen (terugbetaling door de Staat van het 
leefloon en de diverse vormen van sociale bijstand) en van 
de gemeentelijke toelage om het budget in evenwicht te 
brengen.

UitgavenOntvangsten

Ontvangsten
Eigen ontvangsten

Prestaties

Financiële opbrengsten

Totaal eigen ontvangsten

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(tov 2014)

662

168

829

185

47

232

0,4 %

-5,1 %

-0,7 %

De eigen ontvangsten die gegenereerd worden via de acti-
viteit van de lokale besturen (prestaties) of in de vorm van 
ontvangsten uit het gemeentelijk patrimonium (huurgelden, 
financiële opbrengsten) komen uit op 829 miljoen EUR 
(232 EUR per inwoner) en vertegenwoordigen 10 % van de 
totale exploitatieontvangsten van de lokale besturen. Deze 
verhouding ligt hoger voor de OCMW’s (14 %) terwijl deze 
ontvangsten vrijwel nihil zijn voor de politiezones (< 1 %).

Binnen deze eigen ontvangsten eisen de ontvangsten uit 
prestaties duidelijk het leeuwendeel op (80 %) en belopen 
662 miljoen EUR volgens het budget 2015, d.i. 185 EUR 
per inwoner.

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015
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Relatief gezien vormen deze ontvangsten een bijzonder belangrijke financieringsbron voor de OCMW’s (aandeel van de 
begunstigden van diensten zoals thuisbezorgde maaltijden en thuishulp, rusthuizen…). Voor de Waalse OCMW’s samen 
gaat het gemiddeld om bijna 14 % van de exploitatieontvangsten.

56 %

1 %
1 %

16 %

7 %

8 %

11 %

Overige prestaties
Tussenkomst in de maaltijden

Verhuuropbrengst uit onroerend goed verhuurd aan bedrijven en gezinnen
Rechtstreekse prestaties

Tussenkomst van begunstigden voor thuisbezorgde 
maaltijden, familiehulp, crèche, gezinshulp

Bijdragen van residenten in RH - RVT

Tussenkomst in medische en paramedische kosten en apotheek

Voornaamste bestanddelen van de ontvangsten uit prestaties van de OCMW's - budget 2015

Voornaamste bestanddelen van de ontvangsten uit prestaties van de gemeenten (budget 2015)

Opbrengsten uit houtverkoop
Opbrengsten uit verhuring van vastgoed

Diverse opbrengsten
Opbrengsten uit concessies van rechten
Opbrengsten uit de verkoop van goederen
Opbrengsten uit uitgevoerde prestaties

Bijdragen van de ouders (scholen)

Bijzonder krediet van ontvangsten (niet-gedane uitgaven)
Uitzonderlijke opbrengsten

11 %

9 %

15 %

18 %
 6 %

11 %

17 %

12 %

1 %

Voor de gemeenten omvatten de ontvangsten uit prestaties onder meer toegangsgeld, de opbrengst van houtverkoop, 
huurgeld voor het gebruik van gemeentelijke terreinen en gebouwen, bijdragen van de ouders in de schoolkosten 
(maaltijden, vervoer, bewaking,…). Een budgettaire rondzendbrief bepaalt dat vanaf 2014 de gemeenten in hun budget 
een bijzonder krediet mogen inschrijven voor de niet-gedane uitgaven van het dienstjaar (geboekt bij de uitzonderlijke 
opbrengsten van de gewone dienst).

OCMWOCMW
Ontvangsten uit prestaties

Gemeente
Ontvangsten uit prestaties



47

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015

600

500

400

300

200

   100

0

Niveau en structuur van de eigen ontvangsten per type van lokaal bestuur - budget 2015

Prestaties
Financiële opbrengsten

MIO

90 %

1 %

6 %
3 %

Terugbetaling van toegestane leningen
Recuperatie van financiële kosten van leningen voor derden
Diverse financiële opbrengsten (interest, rente,...)
Inkomsten uit deelnemingen in bedrijven

Samenstelling van de financiële opbrengsten van de Waalse gemeenten - budget 2015

De financiële opbrengsten (rente, dividenden) vertegenwoordigen 168 miljoen EUR, d.i. minder dan 2 % van de 
exploitatieontvangsten van de lokale besturen. Ze vormen een veelbetekenende ontvangst voor de gemeenten en 
provincies en bestaan voor meer dan 90 % uit dividenden van intercommunales voor elektriciteits- en gasdistributie.

De financiële opbrengsten vertonen in 2015 een nieuwe daling van 5,1 %. Ze sluit aan bij de structurele vermindering 
van de dividenden van de energie-intercommunales vastgesteld sinds de liberalisering van de energiesector. In mindere 
mate speelt ook de impact van de lage rentestand op het rendement van de kasoverschotten.

Financiële opbrengsten
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1,7 Miljard investeringen

Investeringen en financiering

Investeringen

Overdrachten 
(kapitaalsubsidies)

Schuld
(vervroegde terugbetalingen,

deelnemingen)

Totaal buitengewone 
uitgaven

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

1 732

57

51

1 840

484

16

14

515

7,2 %

-20,8 %

14,4 %

6,2 %

Gemeenten

Provincies

OCMW's

Politiezones

1 518

156

131

35

425

44

37

10

9,4 %

13,4 %

-12,7 %

-39,2 %

96 %

3 %3 %

Schuld (vervroegde terugbetalingen, deelnemingen)
Overdrachten (kapitaalsubsidies)
Investeringen

Verdeling van buitengewone uitgaven volgens 
economische groep - budget 2015

Verdeling van buitengewone uitgaven per type van lokaal 
bestuur - budget 2015

83 %

8 %
7 %

2 %

OCMW's
Provincies
Gemeenten

Politiezones

De gemeenten alleen al zijn verantwoordelijk 
voor 83 % van de buitengewone uitgaven van de 
Waalse lokale besturen, tegenover 8 % voor de 
provincies, 7 % voor de OCMW’s en slechts 2 % 
voor de politiezones.

De buitengewone uitgaven die de Waalse lokale besturen in hun 
budget 2015 hebben ingeschreven komen uit op 1 840 miljoen EUR, 
d.i. 515 EUR per inwoner. 

De investeringsuitgaven sensu stricto belopen 1 732 miljoen EUR, d.i. 
94 % van de buitengewone uitgaven, terwijl het saldo billijk verdeeld 
is tussen toegekende kapitaalsubsidies (overdrachten) en transacties 
met betrekking tot het financieel vermogen (deelneming, vervroegde 
terugbetaling van leningen …).

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

Budget 2015
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Verdeling van buitengewone uitgaven per type van lokaal 
bestuur - budget 2015

OCMW's
Provincies
Gemeenten

Politiezones

De investeringsprojecten van de Waalse lokale besturen 
nemen in het budget 2015 met 6,2 % toe. De dynamiek van 
de investeringsprojecten verschilt naargelang het type van 
bestuur. Hoewel de buitengewone budgetten voor de OCMW’s 
en de politiezones afnemen, stellen we een stijging vast in 
deze budgetten voor de gemeenten en de provincies. Wat de 
gemeenten betreft, volgt de opleving met 9,4 % in het budget 
2015 op twee opeenvolgende dalingen van meer dan 15 % 
(2013 en 2014). 

In vergelijking met de exploitatie-uitgaven ondergaan de 
investeringsuitgaven veel grotere schommelingen overheen de 
dienstjaren. Behalve een cyclisch effect dat verband houdt met 
de gemeentelijke bestuursperiode zijn de investeringsprojecten 
van de lokale besturen zeer gevoelig voor de economische 
context, de demografische evolutie en de beschikbare 
budgettaire speelruimte.
Ook de evolutie van de in het budget ingeschreven investeringen 
moet worden genuanceerd, aangezien deze slechts in vrij geringe 
mate daadwerkelijk worden gerealiseerd.
In 2014 heeft de toezichthoudende overheid aan 
de lokale besturen weliswaar instructies gegeven 
(budgettaire rondzendbrief) om in het budget enkel nog de 
investeringskredieten met een grote realisatiekans op te nemen, 
wat een hogere realisatiegraad zou moeten opleveren.
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Evolutie van de gemeentelijke investeringen volgens 
het budget en de rekening

1 %

16 %
3 %

28 %

3 %
9 %

20 %

7 %

13 %

Openbare reinheid
Sociale hulp
Cultuur - Vrije tijd - Erediensten

Economie
Wegen
Politie - Brandweer
Algemeen bestuur

Onderwijs
Niet-uitsplitsbaar

Aanwending van de investeringsuitgaven - budget 2015

36 %

57 %

7 %

Investeringen (verkoop van activa)
Overdrachten (kapitaalsubsidies)
Schuld (leningen)

Financieringsbronnen van het buitengewoon 
budget (eigen dienstjaar budget 2015)

Wat de financieringsbronnen betreft, worden de investeringen van de 
lokale besturen ongetwijfeld het meest gefinancierd via leningen (57 %). 
Als tweede grootste financieringsbron zijn er de diverse kapitaalsubsidies 
(36 %), terwijl de opbrengst van de verkoop van activa (7 %) het saldo 
van de financiële middelen van de buitengewone dienst levert. Deze 
financieringsstructuur (eigen dienstjaar) houdt evenwel geen rekening 
met de zelffinanciering, die gerealiseerd wordt via overboekingen vanuit 
het reservefonds of uit de gewone dienst of door aanwending van het 
overgedragen boni.



50

Lokale besturen | Wallonië | Budget 2015

Eigen dienstjaar

Vorige dienstjaren

Overboekingen

Algemeen totaal

In Mio € In €/inwoner
In % van de

gewone 
ontvangsten

41

381

-46

376

11

107

-13

105

0,4 %

4,1 %

-0,5 %

4,1 %

Financiële situatie
Budgetsaldi

Wat de gewone dienst betreft, vertoont het budget 2015 van 
de Waalse lokale besturen een overschot van 41 miljoen EUR 
voor het eigen dienstjaar en van 376 miljoen EUR voor het 
algemeen totaal (d.w.z. rekening houdend met het resultaat 
van de vorige dienstjaren en de overboekingen). Relatief gezien 
vertegenwoordigt het saldo van het dienstjaar slechts 0,4 % 
van de exploitatieontvangsten (d.i. nagenoeg een evenwicht), 
terwijl het overschot voor het algemeen totaal 4,1 % van de 
ontvangsten van de lokale besturen bedraagt.

Ten opzichte van het vorige dienstjaar vertoont het saldo voor 
het eigen dienstjaar een lichte verbetering van 12 miljoen EUR, 
terwijl het saldo over het algemeen vrijwel ongewijzigd bleef     
(+2 miljoen EUR).

Het zijn voornamelijk de gemeenten en - in mindere mate - de 
provincies die deze budgetoverschotten genereren, terwijl 
de OCMW’s en de politiezones een licht tekort voor het eigen 
dienstjaar laten optekenen. Voor het algemeen totaal is de 
concentratie van het overschot bij de gemeenten nog meer 
uitgesproken (95 % van het totale boni).
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Budgetsaldi
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Evolutie van de saldi van het budget van de Waalse gemeenten 2008 - 2015
(in % van de gewone ontvangsten)

De Waalse gemeenten vertonen voor het eigen 
dienstjaar een overschot van 57 miljoen EUR, 
d.i. 1,2 % van hun gewone ontvangsten. Voor 
de grote meerderheid van de gemeenten is 
het budget 2015 in evenwicht voor het eigen 
dienstjaar conform de aanbevelingen van de 
Waalse regering (budgettaire rondzendbrief). 
Voor het algemeen totaal bedraagt het saldo 
van de Waalse gemeenten 356 miljoen EUR, d.i.                         
6,7 % van de gewone ontvangsten, een 
gevoelige verbetering sedert 2013.
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Aantal gemeenten met een overschot of tekort voor het 
eigen dienstjaar 2008 - 2015Sinds de toezichthoudende overheid in 

2014 strengere voorwaarden heeft op-
gelegd om voor het eigen dienstjaar een 
budget in evenwicht in te dienen, is het 
aantal Waalse gemeenten met een tekort 
voor het eigen dienstjaar fors gedaald.



De lokale belastingen blijven stabiel na een 

forse stijging vorig jaar.

De stijging van de exploitatieontvangsten in 

2015 komt er vooral door de toename

van de toelagen (+6%). 

De bevolkingsgroei plaatst de gemeenten  

voor een uitdaging. 

De lokale besturen zien hun kosten 

voor sociale bijstand en veiligheid vandaag 

stijgen. De vergrijzing en de 

demografische expansie in de grote steden 

zullen daar nog een schepje bovenop doen.

Brussel
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De financiële situatie van de Brusselse lokale besturen

• Trends budget 2015

• Financieel gewicht van de lokale sector                                       

• Uitgaven 

• Exploitatie-uitgaven (gewone dienst)

• Personeelsuitgaven

• Werkingsuitgaven

• Overdrachtsuitgaven

• Schulduitgaven (financiële lasten)                                                                          
                      

• Ontvangsten                                                   
                                           

• Exploitatieontvangsten

• Belastingen

• Fondsen en toelagen

• Eigen ontvangsten

• Investeringen en financiering

• Financiële situatie budget 2015                                                    
                          

Brussel

Lokale besturen | Brussel | Budget 2015



54

Lokale besturen | Brussel | Budget 2015

• De lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten en OCMW’s en 6 politiezones) 
vertonen samen een begroting van 4,5 miljard EUR in 2015, of 3 895 per inwoner.

• De exploitatie-uitgaven (84 % van de totale uitgaven) liggen 3,5 % hoger dan in 2014, terwijl het volume 
van de investeringsprojecten vrij sterk daalt (-13,6 %). 

• De statistieken van DIBISS tonen een stijging (+1,6 %) van het aantal VTE bij de lokale besturen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: tot 29 923 VTE in juni 2014 wat 478 meer is dan een jaar ervoor.  

• De overdrachtsuitgaven (1 347 miljoen EUR, of 36 % van de exploitatie-uitgaven) blijven stijgen 
(+3,3 %), maar in een lager tempo dan de jongste jaren. Bij de OCMW’s wordt de verwachte stijging 
(+13,7 %) van de uit te keren leeflonen als gevolg van de beperkende maatregelen m.b.t. de 
werkloosheidsuitkeringen deels gecompenseerd door de sterke daling van de tegemoetkomingen als 
steunverlenend centrum (-14,3 %).

• De belastingontvangsten van de Brusselse gemeenten veranderen nauwelijks (+0,5 %) in 2015 en 
bedragen 1 136 miljoen EUR, of 977 EUR per inwoner.

• De investeringsprojecten van de Brusselse lokale besturen bedragen in de begrotingen 2015                
629 miljoen EUR, tegen 734 miljoen EUR het boekjaar voordien (-14 %). De gemeenten alleen zijn goed 
voor bijna 70 % van de buitengewone uitgaven van de Brusselse lokale besturen samen, tegen 27 % voor 
de OCMW’s en slechts 4 % voor de politiezones.

• De Brusselse lokale besturen samen boeken een licht tekort van 9 miljoen EUR op het eigen dienstjaar 
van de begroting 2015 en een overschot van 83 miljoen EUR op het totale dienstjaar. In relatieve termen 
vertegenwoordigt dit overschot slechts 2,1 % van de ontvangsten van de lokale besturen, een bewijs dat 
de beschikbare reserves beperkt zijn.

Trends Budget 2015



4,5 Miljard

55

Financieel gewicht van de lokale sectorFinancieel gewicht van de lokale sector

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het budget 2015 van de Brusselse lokale besturen samen (gemeenten, OCMW’s en politiezones) bedraagt 4,5 miljard EUR,      
d.i. 3 895 EUR per inwoner. De exploitatie-uitgaven komen uit op 3,8 miljard EUR (d.i. 84 %) terwijl de investeringsuitgaven      
732 miljoen EUR belopen. 

Ter informatie: het regionale bbp van Brussel wordt in 2015 op 71 miljard EUR1 geraamd, terwijl het budget van het Brussel 
Gewest 5,2 miljard EUR vertegenwoordigt.

Het reëel financieel gewicht van de lokale besturen ligt echter lager dan deze brutobedragen.  Enerzijds worden niet alle 
uitgaven daadwerkelijk gedaan, aangezien het om budgetprognoses gaat.  Dat is vooral het geval voor de investeringen 
waarvan de realisatiegraad gewoonlijk zeer laag ligt (± 50 %).  Anderzijds bevat het totale budget van de lokale besturen 
bepaalde overdrachten tussen entiteiten, zoals de gemeentelijke toelagen aan de OCMW’s en de politiezones, die - op een 
geconsolideerde basis - niet mogen worden meegerekend.

16 %

84 %

Buitengewone
Gewone

Verdeling gewone en buitengewone uitgaven 
- budget 2015

De exploitatie-uitgaven nemen met 3,5 % toe, terwijl de investeringsprojecten gevoelig teruglopen met 13,6 %, waardoor 
de totale uitgaven met 0,3 % amper stijgen ten opzichte van 2014.

Binnen de lokale besturen nemen de 19 gemeenten 60 % van de totale uitgaven voor hun rekening, tegenover 27 % 
voor de OCMW’s en 13 % voor de 6 politiezones.  Voor de investeringen is het overwicht van de gemeenten nog meer 
uitgesproken, aangezien ze 74 % van de investeringsuitgaven van de lokale besturen opeisen, tegenover 22 % voor de 
OCMW’s en slechts 4 % voor de politiezones.

1 Bron: Nationale Bank van België

Financieel gewicht per type van lokaal bestuur 
- budget 2015

27 %

13 %

60 %

OCMW's
Gemeenten

Politiezones
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Financieel gewicht en verdeling van 
de gewone en buitengewone uitgaven 
per type van lokaal bestuur - budget 2015

MIOMethodologisch kader

De analyse heeft betrekking op het initieel budget 2014 en 
2015 van de Brusselse lokale besturen (gemeenten, OCMW’s 
en politiezones).

De representativiteitsgraad (ten opzichte van de bevolking) 
bedraagt 100 % voor de gemeenten en de OCMW’s en 81 % 
voor de politiezones, waar één budget ontbreekt.

De statistieken van het aantal werknemers in de lokale 
besturen komen van de Dienst voor de Bijzondere 
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Buitengewone

Gewone

UitgavenOntvangstenUitgaven
Exploitatie-uitgaven (gewone dienst)

Personeel

Werking

Overdrachten

Schuld

Overboekingen

Totaal gewone 
uitgaven

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(t.o.v. 2014)

1 794

385

1 347

251

24

3 801

1 542

331

1 157

216

21

3 267

3,3 %

2,4 %

3,3 %

4,9 %

55,1 %

3,5 %

Exploitatie-uitgaven 2015 en evolutie 2014 - 2015 
(per uitgavengroep en type van lokaal bestuur)

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

2 181

1 077

543

1 875

925

467

2,9 %

4,8 %

3,7 %

Volgens het budget 2015 bedragen de exploitatie-uitgaven 
van de Brusselse lokale besturen ongeveer 3,8 miljard EUR           
(d.i. 3 267 EUR per inwoner) en stijgen deze gemiddeld met 
3,5 % in vergelijking met 2014, wat neerkomt op een vrij 
matige groei binnen de huidige context van zwakke inflatie.  
Met uitzondering van de werkingsuitgaven, die minder sterk 
stijgen (+2,4 %), stijgen alle andere categorieën van uitgaven 
met meer dan 3 %.  De schulduitgaven zijn evenwel fors blijven 
stijgen (+4,9 %).

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)



Financieel gewicht en verdeling van 
de gewone en buitengewone uitgaven 
per type van lokaal bestuur - budget 2015

Buitengewone
Gewone
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47 %

7 %

36 %

10 %

Werking
Overdrachten
Schuld
Personeel

De exploitatie-uitgaven (gewone dienst) van de lokale 
besturen bestaan uit vier grote groepen: de uitgaven 
voor personeel (lonen en diverse bijdragen), die voor 
de werking (diverse benodigdheden, onderhoud 
van gebouwen, energieverbruik …), de overdrachten 
(omvatten voornamelijk de sociale tegemoetkomingen 
die door het OCMW worden toegekend, de subsidies aan 
de lokale verenigingen maar ook de interne overdrachten 
tussen de lokale besturen, zoals de gemeentelijke 
dotatie aan het OCMW en de politiezone) en, ten slotte, 
de financiële schuldlasten (de rentelasten maar ook de 
kapitaalsaflossing van de leningen).

Verdeling van de exploitatie-uitgaven 
volgens economische groep - budget 2015

2500

2000

1500

1000

   500

0

Verdeling volgens economische groep en type
van lokaal bestuur - budget 2015

Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld

MIO

Onderwijs
Economie
Wegen

Cultuur - EredienstenAlgemeen bestuur

Niet uitsplitsbaar
Openbare reinheid - Stedenbouw
Sociale hulp - GezondheidPolitie

Functionele indeling van gewone uitgaven2 - budget 2015

35 %

5 %
6 %

21 %

16 %

6 %
7 % 3 %

1 %

Het grootste gedeelte van het budget gaat naar sociale 
hulp en gezondheid, dat meer dan een derde van de 
exploitatie-uitgaven van alle Brusselse lokale besturen 
opeist.  De uitgaven voor algemeen bestuur vertegen-
woordigen 21 % van de totale uitgaven.  Op de derde 
plaats komen de uitgaven voor de politie  met 16 %.  Het 
onderwijs (de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend 
personeel niet meegerekend), cultuur, vrijetijdsbesteding 
en erediensten nemen tussen de 5 en 7 % van de totale 
uitgaven voor hun rekening.

De structuur van de exploitatie-uitgaven verschilt 
naargelang het type van lokaal bestuur. De 
personeelsuitgaven wegen sterk door voor de 
politiezones. De overdrachten wegen zwaarder voor 
de gemeenten (toelage aan het OCMW, politiezone, 
hulpverleningszone, kerkfabriek…) en vooral voor de 
OCMW’s (diverse vormen van sociale bijstand aan 
gezinnen).  

2 Cijfers opgemaakt zonder de gemeentetoelage aan de OCMW's en de politiezones
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UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Personeelsuitgaven

Gemeenten

OCMW

Politiezones

Totaal personeels-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

890

425

479

1 794

765

365

412

1 542

1,5 %

6,4 %

4,1 %

3,3 %

100 %

80 %

60 %

40 %

   20 %

0 %

Aandeel van de personeelsuitgaven 
(in % van het totaal) 

40,8 % 39,5 %

88,2 %

47,2 %

Totaal
lokale 
besturen

Op basis van de DIBISS-statistieken bedroeg in juni 
2014 het aantal werknemers bij de lokale besturen 
van het Brussels Gewest3 29 923 VTE (voltijdse 
equivalenten), d.i. een stijging met 478 VTE        
(+1,6 %) vergeleken met het jaar voordien. Deze 
evolutie staat in contrast met de daling van het 
aantal werknemers in het Waalse Gewest (-0,2 %) 
en vooral in het Vlaamse Gewest (-1,9 %).

De toename van het aantal VTE in het Brussels 
Gewest situeert zich vooral bij de politiezones 
(+3,2 %) en in mindere mate bij de gemeenten 
(+1,7 %).
Het aandeel van het statutair personeel bedraagt 
gemiddeld 46 % voor de Brusselse lokale besturen, 
maar vertoont grote verschillen naargelang het 
type van bestuur (van 97 % voor de politiezones 
tot minder dan 20 % voor de OCMW’s) 

3 Enkel voor de gemeenten, OCMW's en politiezones

Gemeenten en gemeentebedrijven

OCMW's

Politiezones

Totaal 

Aantal
personeelsleden

(VTE
juni 2014)

In % Verschil
(t.o.v. 2013)

15 444

8 398

6 081

29 923

52 %

28 %

20 %

100 %

+251

+40

+186

478

Verschil
in %

1,7 %

0,5 %

3,2 %

1,6 %

Bron: statistieken DIBISS

De personeelsuitgaven  van de Brusselse lokale besturen (de 
lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel niet 
meegerekend) bedragen 1 794 miljoen EUR en vertonen een 
groei van 3,3 %, wat een relatief grote groei is binnen de 
huidige context van een zwak inflatieniveau (er wordt geen 
overschrijding van de spilindex verwacht in 2015).

Aantal en evolutie van personeelsleden (in VTE) - juni 2014 

Budget 2015



De personeelsuitgaven  van de Brusselse lokale besturen (de 
lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel niet 
meegerekend) bedragen 1 794 miljoen EUR en vertonen een 
groei van 3,3 %, wat een relatief grote groei is binnen de 
huidige context van een zwak inflatieniveau (er wordt geen 
overschrijding van de spilindex verwacht in 2015).
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0

Spreiding van personeelsleden per type van lokaal bestuur 
en volgens het statuut (in VTE) - juni 201416 000

Contractueel
Statutair

Bron: statistieken DIBISS

Verzekeringskosten
Sociale uitkeringen

Werkgeverslasten
Overige lasten
Lonen contractueel personeel
Lonen statutair personeel

Pensioenen en rente

Uitsplitsing van de personeelskosten voor de
gemeenten en OCMW's - budget 2015

De lonen van het gemeentepersoneel (statutairen en 
contractuelen) bedragen 52 % van de totale personeelsuitgaven 
maar zijn slechts met 0,7 % gestegen in het budget 2015. De 
pensioenlasten daarentegen, die 15 % van de personeelsuitgaven 
bedragen, zijn met 4,6 % gestegen.  De komende jaren zal de 
pensioenproblematiek vermoedelijk blijven wegen op het budget 
van de lokale besturen als gevolg van de progressieve stijging van 
de bijdragevoeten (basis-en responsabiliseringspercentage).

29 %

33 %

13 %

3 %

5 %

15 %

2 %

60 %

40 %

81 %

19 %

3 %

97 %
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Uitgaven
Werkingsuitgaven

Uitsplitsing van de werkingsuitgaven van de gemeenten - budget 2015

1 %
1 %

26 %

31 %

30 %

7 %
4 %

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

Totaal werkings-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

242

94

49

385

208

81

42

331

0,9 %

6,1 %

3,4 %

2,4 %

De werkingsuitgaven van de lokale besturen 
bedragen 385 miljoen EUR, d.i. 10 % van 
de exploitatie-uitgaven.  Ze omvatten de 
algemene kosten voor de regelmatige werking 
van de administratie (administratieve kosten, 
verwarming, informatica, onderhoud van 
de gebouwen, telecommunicatie, diverse 
benodigdheden…). 

Dankzij de zeer zwakke inflatie en de dalende 
energiekosten stijgen de  werkingsuitgaven  
matig (+2,4 %). Vooral de gemeenten hebben 
de werkingsuitgaven onder controle  (+0,9 %). 
De sterkere stijging bij de OCMW’s (+6,2 %) 
is het gevolg van de interne reorganisatie van 
één OCMW (internaliseren van een voormalige 
externe dienst waardoor de activiteitenperimeter 
veranderd is).

Administratieve Werking

Erelonen

Werking voor wegen en 
waterlopen

Wagenpark
Gebouwen en huur
Technische werking

Terugbetaling van kosten en 
vergoedingen

60
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Uitgaven
Overdrachtsuitgaven

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

Totaal overdrachts-
uitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie

(t.o.v. 2014)

805

540

2

1 347

692

464

2

1 157

3,9 %

2,8 %

-

3,3 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Aandeel van de overdrachtsuitgaven (in % van het totaal) 

36,9 %

50,1 %

0,4 %

35,4 %

Totaal
lokale 
besturen

De totale overdrachtsuitgaven van de Brusselse 
lokale besturen bedragen 1 347 miljoen EUR en 
vertegenwoordigen 36 % van de exploitatie-uitgaven. 
Ze zitten geconcentreerd bij de gemeenten en de 
OCMW’s. De overdrachtsuitgaven blijven stijgen 
(+3,3 %) maar minder sterk dan de afgelopen 
jaren.  Deze groei van het budget 2015 is sterker 
bij de gemeenten (+3,9 %) dan bij de OCMW’s 
(+2,8 %). Deze laatste verwachten een toename 
van het aantal begunstigden van het recht op 
maatschappelijke integratie (+13,7 %) als gevolg 
van de maatregelen die de werkloosheidsuitkering 
beperken. Deze toename in de uitgaven wordt 
gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke daling 
van de tussenkomsten als steunverlenend centrum 
(-14,3 %).

61
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Onder de overdrachtsuitgaven van de lokale besturen onderscheidt men enerzijds de toelagen die aan publieke actoren 
worden toegekend en anderzijds de toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan gezinnen en ondernemingen 
worden verleend.
Het schema hieronder toont de verschillende stromen van overdrachtsuitgaven op basis van het budget 2015 van de 
gemeenten en de OCMW’s (meer dan 99,6 % van de totale overdrachtsuitgaven).  

De gemeenten zijn doorgaans wettelijk verplicht dotaties toe te kennen aan andere lokale publieke actoren 
zoals politiezones, OCMW’s, hulpverleningszones, kerkfabrieken, openbare ziekenhuizen enz., om hun werking te 
ondersteunen of hun budget in evenwicht te brengen. 
Voorts verlenen de gemeenten factultatief een aantal toelagen aan tal van lokale verenigingen die actief zijn op het 
vlak van cultuur, sport, ontspanning en toerisme en die onrechtstreeks de gezinnen ten goede komen.  De gezinnen 
maken, op een meer beperkte en selectieve manier, aanspraak op bepaalde rechtstreekse toelagen (geboortepremie 
enz.).
De OCMW’s, tot slot, verlenen diverse vormen van sociale bijstand aan de gezinnen in het kader van de 
armoedebestrijding en de sociale integratie (leefloon in het kader van het RMI, tussenkomsten als steunverlenend 
centrum (wet van    2 april 1965), tussenkomsten in medische kosten en verblijf...)

Schema van de stromen aan overdrachtsuitgaven toegestaan door de Brusselse lokale besturen (€/inwoner) - budget 2015

Toelagen aan andere 
besturen en
organismen

Rechtstreekse
en onrechtstreekse
toelagen aan
gemeenten en bedrijven

RMI

Toekennen
van sociale 
bijstand*

Sociale steun
via

tewerkstelling

Sociale
bijstand

Lokale verenigingen 

Gezinnen

Bedrijven
Openbare ziekenhuizen
Kerkfabrieken
Politiezones
Andere organismen

271

65

3

6
1
1

303
42

278

146

69

*terugvorderbare sociale bijstand, 
verblijfskosten, hospitalisatiekosten, 
steun in natura,...
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UitgavenOntvangsten

Uitgaven
Schulduitgaven (financiële lasten)

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

Totale schulduitgaven

In Mio € In €/inwoner
Evolutie 

(t.o.v. 2014)

221

18

13

251

190

15

11

216

3,1 %

29,8 %

8,9 %

4,9 %

Politiezones
OCMW's
Gemeenten

88 %

7 %
5 %

Uitsplitsing van de schulduitgaven per type 
van lokaal bestuur (in %)

Diverse financiële lasten
Periodieke leningaflossing
Financiële lasten van leningen (interest)

Op het geheel van de gewone schulduitgaven maakt de kapitaalaflossing 
van leningen 72 % van het totaal uit, terwijl dit voor de rentelasten 
slechts 26 % is.  Gezien de huidige historisch lage rente vertonen de 
rentelasten (prijseffect) sinds een tiental jaren een structurele daling.      
In het Brussels Gewest is de stijging van de globale lasten gelinkt aan de 
schuld van de lokale besturen vooral toe te schrijven aan het volume-
effect (stijging van de schuld als gevolg van nieuwe investeringen).

Componenten van de schulduitgaven van de 
Brusselse gemeenten - budget 2015

26 %

2 %

72 %

De lokale besturen gaan langetermijnleningen aan om hun 
investeringsuitgaven (openbare werken en gebouwen, 
wegennet …) te financieren.  De terugkerende financiële 
lasten die aan deze leningen gekoppeld zijn (aflossingen 
en rentelasten) vormen de voornaamste componenten van 
de schulduitgaven.  Deze uitgaven omvatten eveneneens 
de tegemoetkomingen van de gemeenten in de verliezen 
van de lokale overheidsbedrijven (gemeentebedrijven, 
intercommunales …).

In het budget 2015 wordt een bedrag van 251 miljoen EUR 
aan financiële lasten ingeschreven, d.i. 7 % van de exploitatie-
uitgaven.  Ze worden logischerwijze vooral gedragen door 
de gemeenten (±90 %), die de meerderheid van de lokale 
investeringen op zich nemen.

Budget 2015
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Ontvangsten
Exploitatieontvangsten 

Belastingen

Fondsen en dotaties

Toelagen

Prestaties

Financiële opbrengsten

Overboekingen

Totaal

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

1 136

966

1 290

320

75

4

3 792

977

830

1 109

275

64

4

3 259

0,5 %

1,7 %

6,0 %

4,6 %

6,3 %

12 %

3,2 %

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

2 168

1 087

536

1 864

935

461

2,7 %

4,4 %

1,9 %

26 %

30 %
34 %

8 %

2 %0,1 %

Financiële opbrengsten

Prestaties
Toelagen
Fondsen en dotaties
Belastingen

Overboekingen

In het budget 2015 van de Brusselse lokale besturen werd 
een totaal bedrag van 3,8 miljard EUR aan exploitatie-
ontvangsten ingeschreven, d.i. een stijging met 3,2 % in 
vergelijking  met het vorige dienstjaar.

De exploitatieontvangsten bestaan uit drie grote groepen: 
de belastingontvangsten (d.w.z. de belastingen van de 
gezinnen en de ondernemingen), de ontvangen fondsen 
en toelagen (d.w.z. de financiële middelen die van 
andere overheden afkomstig zijn) en ten slotte de eigen 
ontvangsten (d.w.z. de inkomsten die worden gegenereerd 
uit de activiteit of uit het onroerend en financieel vermogen 
van de lokale besturen).
Wat de financiële autonomie betreft, vertonen de 
fiscaliteit, de dotaties van fondsen en de toelagen steeds 
minder speelruimte.

Voor de Brusselse lokale besturen vormen de ontvangsten 
uit fondsen en toelagen de grootste financieringsbron      
(60 %), tegenover 30 % voor de belastingen en 10 % voor 
de eigen ontvangsten.

Deze financieringsstructuur verschilt sterk volgens het 
type van lokaal bestuur. De gemeenten vertonen een erg 
gevarieerde financieringsstructuur, met een overheersende 
bijdrage van de belastingen (> 50 %). De OCMW’s en 
politiezones hebben geen fiscale bevoegdheid en zijn sterk 
afhankelijk van toelagen en dotaties.

De stijging van de exploitatieontvangsten in 2015 
komt er vooral door de toename van de toelagen                                           
(+6,0 %).  De financiële opbrengsten en de ontvangsten 
uit prestaties stijgen ook met resp. 6,3 % en 4,6 %.  De 
belastingontvangsten zijn daarentegen vrijwel stabiel 
gebleven (+0,5 %).   De toename van de ontvangsten 
is groter bij de OCMW’s (+4,4 %) dan bij de gemeenten   
(+2,7 %).

Indeling van de exploitatieontvangsten volgens 
economische groep - budget 2015 

  2 500

  2 000

  1 500

  1 000

     500

0

Financiële opbrengsten
Prestaties
Toelagen
Fondsen en dotaties
Belastingen

Overboekingen

Structuur van de exploitatieontvangsten per type van 
lokaal bestuur - budget 2015 

MIO

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)
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Ontvangsten
Belastingen

Aanvullende belastingen PB

Aanvullende belastingen OV

Andere aanvullende belastingen

Lokale belastingen

Totaal belastingen

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(tov 2014)

226

641

11

257

1 136

195

551

10

221

977

0 %

2,1 %

0,1 %

-2,8 %

0,5 %

23 %

1 %

20 %

56 %

Structuur van de belastingontvangsten van de Brusselse 
lokale besturen - budget 2015 

De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing 
levert de Brusselse gemeenten meer dan 641 miljoen EUR 
op, d.i. 551 EUR per inwoner, wat neerkomt op een stijging 
van 2,1 % in 2015. Deze belasting draagt op zich alleen voor 
56 % bij aan de totale belastingontvangsten. Dit uitgesproken 
grote aandeel van de onroerende voorheffing in de Brusselse 
gemeenten wordt verklaard door de relatief hoge kadastrale 
inkomens als gevolg van de relatief hogere huurprijzen van 
woningen, de grote bebouwde oppervlaktes in de gemeente 
en het relatief grote aandeel gebouwen met economische 
activiteiten die zorgen voor hogere kadastrale inkomens 
(handelspanden, kantoorruimtes). 

0,2 %

26,4 %

2 %

4,7 %

66,7 %

Handelspanden en kantoorruimtes
Onbebouwde terreinen
Openbare gebouwen e.a.
Gezinswoningen

Industriële gebouwen

Uitsplitsing van het kadastraal inkomen per
grote categorie - 2013

De enige Brusselse lokale besturen met fiscale bevoegdheid zijn de gemeenten.  Hun belastingontvangsten leveren      
1 136 miljoen EUR op, d.i. 977 EUR per inwoner.  De belastingontvangsten komen overwegend (77 %) van aanvullende 
belastingen op andere belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting, verkeersbelasting). De specifiek lokale 
belastingen, die losstaan van de belastingen die door andere overheidsniveaus worden geheven en die de gemeente 
zelf int, vertegenwoordigen 23 % van de opbrengst uit belastingen.

Budget 2015

Lokale belastingen
Andere aanvullende belastingen
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende personenbelasting
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5,9 %

7,5 %

6,57 %

Gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting per gemeente - budget 2015
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Het gemiddelde aantal opcentiemen bedraagt 2 850 in 2015, wat een stijging van 31 
opcentiemen betekent ten opzichte van 2014. Deze gemiddelde aanslagvoet vertoont 
echter grote verschillen binnen de 19 gemeenten (gaande van 1 990 opcentiemen tot     
3 390 opcentiemen). 

Voor de aanvullende personenbelasting in 2015 bedraagt de gemiddelde aanslagvoet  
6,57 %, tegenover 6,61 % in 2014 .  Twee gemeenten verminderden immers hun 
aanslagvoet met 0,5 %. Deze gemeentelijke aanslagvoet vertoont eveneens verschillen 
binnen het Gewest (gaande van 5,9 % tot 7,5 %).  Bovendien heft de Brusselse 
agglomeratie ook een aanvullende belasting van 1 %, wat dus in de praktijk voor de 
Brusselse belastingplichtigen neerkomt op een aanslagvoet van 7,57 % in 2015.

 %
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Aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing per gemeente - budget 2015  – budget 2015
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De lokale belastingen zijn goed voor een bedrag 
van 257 miljoen EUR, d.i. 221 EUR per inwoner. Ze 
vertegenwoordigen 23 % van alle fiscale ontvangsten, 
wat meer is dan de aanvullende belasting op de 
personenbelasting (PB).

In tegenstelling tot de gemeenten in andere gewesten, 
waar ongeveer 50 % van ontvangsten uit lokale 
belastingen afkomstig is van de belasting op de openbare 
hygiëne (vooral de belasting op huishoudelijk afval), is de 
belangrijkste categorie voor ontvangsten in de Brusselse 
gemeenten de belastingen op het patrimonium (belasting 
op kantoorruimte).  De laatste twee jaar zien we de sterkste 
stijging in de belasting op de inname van het openbaar 
domein (bijv. op parkeergelegenheden, veralgemening 
van de belasting op zones voor betalend parkeren, 
standplaatsen op markten) en belasting op administratieve 
dienstverleningen (bijv. afgifte van documenten).

Daarnaast noteren de Brusselse gemeenten onder 
"fiscaliteit" ook de ontvangsten uit bepaalde boetes 
(waaronder administratieve sancties) en toelagen die zij 
ontvangen van het Fiscaal Compensatiefonds.  Dit fonds, 
goed voor 17,5 miljoen EUR, werd in het leven geroepen 
ter compensatie van de afschaffing van een reeks 
lokale belastingen (waarvan werd geoordeeld dat ze de 
economische ontwikkeling belemmerden).  De ene helft van 
het fonds dient ter compensatie van deze belastingen en 
met de andere helft wordt de lage opbrengst van de lokale 
fiscaliteit van de gemeenten gecompenseerd.

1 %
45 %

1 %

1 %

7 %

7 %

22 %
16 %

Administratieve dienstverlening
Terugbetalingstaks
Andere lokale belastingen
Vermogensbelasting
Inname van het openbaar domein

Prestaties voor de openbare hygiëne

Vertoningen en vermakelijkheden
Industriële handels- en landbouwbedrijven

Lokale gemeentebelastingen per categorie - budget 2015



Fondsen - Dotaties

Toelagen

Gemeentelijke toelagen

Totaal fondsen en 
toelagen - dotaties

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(t.o.v. 2014)

614

975

668

2 256

527

838

574

1 939

0,7 %

6,4 %

4 %

4,1 %
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Ontvangsten
      Fondsen en toelagen

De ontvangsten uit dotaties en toelagen, d.w.z. uit financiële overdrachten afkomstig van andere overheidsniveaus (voornamelijk 
van de Gewesten wat de gemeenten betreft, maar ook van het federale niveau ten gunste van de OCMW’s en de politiezones), 
werden op het budget 2015 uitgetrokken voor een bedrag van 2 256 miljoen EUR en vertegenwoordigen 60 % van de totale 
exploitatieontvangsten. De omvang ervan verschilt naargelang het type van bestuur. De overdrachten van andere overheden 
wegen sterk door voor de OCMW’s en de politiezones, maar vertegenwoordigen slechts 37 % van de exploitatieontvangsten van de 
gemeenten.

In het kader van deze analyse onderscheiden we drie categorieën 
van overdrachten: ontvangsten uit algemene financiering (dotaties 
zonder bestemming), (toegekende) specifieke toelagen en de 
dekking van exploitatietekorten (gemeentetoelagen aan OCMW’s 
en politiezones, d.w.z. interne overdrachten aan lokale besturen).

De fondsen, toelagen en dotaties  stegen globaal met 4,1 %, wat 
sneller is dan de andere exploitatieontvangsten. Rekening houdend 
met de zwakke inflatie en de budgettaire sanering waarmee de 
voornaamste overheden die lokale besturen subsidiëren worden 
geconfronteerd, lijkt dit op het eerste gezicht een eerbare 
prestatie. In werkelijkheid is deze stijging vooral toe te schrijven aan 
de toename van specifieke dotaties die de gemeenten ontvangen.  
De algemene financiering die de lokale besturen daarentegen 
genieten, stijgt slechts licht (+0,7 %), in het bijzonder door de 
beperkte aangroei van het Gemeentefonds en van de federale 
dotatie aan de politiezones. 
De gemeentetoelage aan de OCMW’s en de politiezones 
(d.w.z. de interne overdrachten aan lokale besturen) stijgen 
globaal met 4,0 % (+4,7 % voor de OCMW’s en +3,4 % voor de 
politiezones). 

De financieringsstructuur verschilt ook volgens het type van lokaal 
bestuur. Voor de gemeenten overheerst de algemene financiering 
(fondsen) ten opzichte van de toelagen. Omgekeerd hangen de 
OCMW’s grotendeels af van toelagen (terugbetaling door de Staat 
van het leefloon en de diverse vormen van sociale bijstand) en van 
de gemeentetoelage om het budget in evenwicht te brengen.
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UitgavenOntvangsten

Ontvangsten
Eigen ontvangsten

Prestaties

Financiële opbrengsten

Totaal eigen ontvangsten

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(t.o.v. 2014)

320

75

395

275

64

339

4,6 %

6,3 %

4,9 %

De eigen ontvangsten die gegenereerd worden via de activiteit van de lokale 
besturen (prestaties) of in de vorm van ontvangsten uit het gemeentelijk pat-
rimonium (huurgelden, financiële opbrengsten) komen uit op 395 miljoen EUR 
(339 EUR per inwoner) en vertegenwoordigen 10 % van de totale exploitatie-
ontvangsten van de lokale besturen. Deze verhouding ligt hoger voor de 
OCMW’s (15 %) terwijl deze ontvangsten vrijwel nihil zijn voor de politiezones 
(<1 %).

Binnen deze eigen ontvangsten eisen de ontvangsten uit prestaties duidelijk 
het leeuwendeel op (81 %), ze belopen 320 miljoen EUR volgens het budget 
2015, d.i. 275 EUR per inwoner. 

1 %

53 %
32 %

1 %13 %

Voornaamste bestanddelen van de ontvangsten 
uit prestaties van de Brusselse OCMW’s
budget 2015

23 %

1 %

1 %

28 %

16 %

11 % 12 %

8 %

Voornaamste bestanddelen van de ontvangsten uit prestaties 
van de Brusselse gemeenten - budget 2015

Bijzonder krediet van ontvangsten
Opbrengsten uit verhuring van vastgoed

Diverse opbrengsten
Opbrengsten uit concessies van rechten
Opbrengsten uit de verkoop van goederen
Opbrengsten uit uitgevoerde prestaties

Bijdragen van de ouders (scholen)

Uitzonderlijke opbrengsten

Voor de gemeenten omvatten de ontvangsten uit prestaties onder 
meer toegangsgeld, de opbrengst van houtverkoop, huurgeld voor het 
gebruik van gemeentelijke terreinen en gebouwen, de bijdragen van 
de ouders in de schoolkosten (maaltijden, vervoer, bewaking…). 

Huur
Thuisbezorgde maaltijden
Gezinshulp
Verblijf in RH en RVT

Overige
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Niveau en structuur van de eigen ontvangsten 
per type van bestuur - budget 2015

Prestaties
Financiële opbrengsten

MIO

Relatief gezien vormen deze ontvangsten een bij-
zonder belangrijke financieringsbron voor de OCMW’s 
(aandeel van de begunstigden van diensten zoals 
thuisbezorgde maaltijden en thuishulp, rusthuizen…). 
Voor de Brusselse OCMW’s samen gaat het gemiddeld 
om bijna 15 % van de exploitatieontvangsten.

Budget 2015
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Samenstelling van de financiële opbrengsten van de 
Brusselse gemeenten - budget 2015 in %

1 %

96 %

3 %

Recuperatie van financiële lasten van leningen voor derden
Diverse financiële opbrengsten (interest, rente...)
Opbrengst uit deelnemingen in bedrijven
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(in miljoen EUR) - budget 2004 tot 2015  

Binnen de eigen ontvangsten van de 
gemeenten is er de laatste jaren een 
toenemende verschuiving aan de gang 
waarbij het aandeel van de financiële 
opbrengsten daalt ten voordele van de 
ontvangsten uit prestaties.  In 2004 
vertegenwoordigden de financiële 
opbrengsten nog 62 % van de eigen 
ontvangsten van de gemeenten en de 
ontvangsten uit prestaties 38 %.  In 
2015 zijn deze verhoudingen exact 
omgekeerd.

Andere financiële opbrengsten
Gasdividenden
Electriciteitsdividenden

Ontvangsten uit prestaties

De financiële opbrengsten (interest, dividenden) 
vertegenwoordigen 75 miljoen EUR, d.i. minder dan 
2 % van de exploitatieontvangsten van de lokale 
besturen. Ze vormen een veelbetekenende ont-
vangst voor de gemeenten en bestaan voor meer 
dan 95 % uit dividenden van intercommunales voor 
elektriciteits- en gasdistributie.

De financiële opbrengsten vertonen in 2015 een 
stijging van 6,4 % door een sterke (en ongetwijfeld 
uitzonderlijke) toename van de dividenden van de 
energie-intercommunales (gas).  Deze evolutie staat 
in contrast met de structurele vermindering van de 
dividenden van de intercommunales vastgesteld 
sinds de liberalisering van de energiesector.



0,7 Miljard investeringenSamenstelling van de financiële opbrengsten van de 
Brusselse gemeenten - budget 2015 in %
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Investeringen en financiering

Investeringen

Overdrachten 
(kapitaalsubsidies)

Schuld
(vervroegde terugbetalingen,

deelnemingen)

Totaal buitengewone 
uitgaven

In Mio € In €/inwoner Evolutie 
(t.o.v. 2014)

678

23

30

732

583

20

26

629

-14,3 %

47,1 %

-22,3 %

-13,6 %

Gemeenten

OCMW's

Politiezones

539

164

28

463

141

24

-4,4 %

-33,6 %

-19,5 %

93 %

Verdeling van buitengewone uitgaven volgens economische groep - budget 2015

Verdeling van buitengewone uitgaven per type van lokaal bestuur - budget 2015

Politiezones
OCMW's
Gemeenten

De gemeenten op zich alleen zijn verantwoor-
delijk voor 69 % van de buitengewone uitgaven 
van de Brusselse lokale besturen, tegenover 
27 % voor de OCMW’s en slechts 4 % voor de 
politiezones.

3 %
4 %

69 %

27 %

4 %

Schuld (vervroegde terugbetalingen, deelnemingen)
Overdrachten (kapitaalsubsidies)
Investeringen

In Mio € In €/inwoner Evolutie
(t.o.v. 2014)

De buitengewone uitgaven die de Brusselse lokale besturen in hun 
budget 2015 hebben ingeschreven komen uit op 732 miljoen EUR, d.i. 
629 EUR per inwoner.

De investeringsuitgaven sensu stricto belopen 678 miljoen EUR, d.i. 
93 % van de buitengewone uitgaven, terwijl het saldo verdeeld is 
tussen toegekende kapitaalsubsidies (overdrachten) en transacties 
met betrekking tot het financieel vermogen (deelneming, vervroegde 
terugbetaling van leningen …).

Budget 2015
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De investeringsprojecten van de Brusselse lokale besturen 
zijn in het budget 2015 ingeschreven voor 629 miljoen EUR, 
ten opzichte van 734 miljoen EUR het jaar voordien, wat een 
vermindering is van bijna 14 %. Relatief gezien is deze daling 
sterker voor de politiezones (-19,5 %) en vooral voor de OCMW’s 
(-33,6 %).  

De omvang van deze vermindering moeten we toch relativeren, 
omdat ze in absolute bedragen lager ligt dan de gemeentelijke 
investeringen en omdat deze bedragen gewoonlijk onderhevig 
zijn aan sterke schommelingen. OCMW’s en politiezones doen 
immers grote, niet-recurrente investeringen, zoals projecten rond 
rusthuizen, politiecommissariaten … 

We merken een lichte daling op het vlak van de gemeentelijke 
investeringen (-4,4 %), maar in tegenstelling tot de twee andere 
gewesten kenden de investeringsprojecten geen significante 
daling bij het begin van de nieuwe gemeentelegislatuur.

Ook de evolutie van de in het budget ingeschreven investeringen 
moet worden genuanceerd, aangezien deze slechts in een vrij 
beperkte mate daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Wat de financieringsbronnen betreft, worden de investeringen 
van de lokale besturen ongetwijfeld het meest gefinancierd via 
leningen (60 % gemiddeld). Als tweede grootste financieringsbron 
zijn er de diverse kapitaalsubsidies (29 %), terwijl de opbrengst 
van de verkoop van activa (11 %) het saldo van de financiële 
middelen van de buitengewone dienst levert. Deze financierings-
structuur (eigen dienstjaar) houdt evenwel geen rekening met de 
zelffinanciering, die gerealiseerd wordt via overboekingen vanuit 
het reservefonds of de gewone dienst of door aanwending van 
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21 %

2 %

11 %

16 %
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20 %4 %

60 %
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Financieringsbronnen van het buitengewoon budget - eigen 
dienstjaar budget 2015
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Evolutie van de gemeentelijke investeringen volgens 
het budget en de rekening

Cultuur - Vrije tijd - Erediensten

Aanwending van de investeringsuitgaven - budget 2015
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Financiële situatie
Budgetsaldi 2015

Wat de gewone dienst betreft vertoont het budget 2015 van de 
Brusselse lokale besturen een licht deficit van 9 miljoen EUR voor 
het eigen dienstjaar en een overschot van 83 miljoen EUR voor 
het algemeen totaal (d.w.z. rekening houdend met het resultaat 
van de vorige dienstjaren en de overboekingen). Relatief gezien 
vertegenwoordigt het deficit van het dienstjaar slechts 0,2 % van 
de exploitatie-ontvangsten (dit is nagenoeg een evenwicht).  Het 
overschot voor het algemeen totaal bedraagt slechts 2,1 % van 
de ontvangsten van de lokale besturen, waarmee duidelijk is dat er 
weinig beschikbare reserves zijn.

Ten opzichte van 2014 vertoont het saldo voor het eigen 
dienstjaar een lichte verslechtering van 17 miljoen EUR, terwijl 
het saldo over het algemeen licht stijgt met 11 miljoen EUR ten 
opzichte van het dienstjaar 2014.

De budgettaire situatie verschilt naargelang het type bestuur. 
De politiezones laten een licht tekort optekenen, zowel voor het 
eigen dienstjaar als voor het algemeen totaal, terwijl de OCMW’s 
overschotten realiseren.  Die overschotten zijn echter noodzakelijk 
binnen de specifieke boekhoudkundige context van de OCMW’s, 
waar de aflossing van leningen (kapitaalaflossing) geboekt worden 
in de investeringsdienst en niet in de exploitatiedienst.  Er moet 
dus een overschot worden gerealiseerd om de kosten van de 
terugbetaling te dekken.

Eigen dienstjaar

Vorige dienstjaren

Overboekingen

Algemeen totaal

In Mio € In €/inwoner
In % van de

gewone 
ontvangsten
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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De Brusselse gemeenten vertonen 
voor het algemeen totaal een 
overschot van 67 miljoen EUR, 
een stijging met 8 miljoen EUR 
ten opzichte van 2014.  Relatief 
gezien bedraagt het saldo van 
het algemeen totaal nu 2,9 % van 
de gewone ontvangsten. Er zijn 
echter nog 4 Brusselse gemeenten 
die in het budget 2015 een 
tekort voor het algemeen totaal 
laten optekenen ten belope van              
47 miljoen EUR, terwijl 9 gemeenten 
onder gewestelijk toezicht staan  
en financiële hulp krijgen via het 
Gewestelijk Herfinancieringsfonds 
van de Gemeentelijke Thesaurieën 
(BGHGT).
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Aantal gemeenten met een overschot of tekort voor het 
eigen dienstjaar 2008 - 2015
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De Brusselse gemeenten vertonen 
voor het eigen dienstjaar een tekort 
van 12,6 miljoen EUR ten opzichte 
van 9 miljoen EUR in 2014.  In 
deze cijfers is de regionale hulp 
van 30 miljoen EUR ten voordele 
van gemeenten in financiële 
moeilijkheden al verwerkt.  Er zijn 
ook relatief grote contrasten tussen 
de 7 Brusselse gemeenten met een 
tekort (-23,7 miljoen EUR) en de 
12 gemeenten met een overschot 
(+11,1 miljoen EUR).
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