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VLAAMSE LOKALE BESTUREN
BUDGET 2018
TRENDS EN KENCIJFERS
>> Het lokaal bestuurlijke landschap beweegt: net zoals de politiezones werden de vroegere gemeentelijke brand-

weerdiensten omgevormd tot een afzonderlijk lokaal bestuur: de hulpverleningszones. Gemeenten en provincies
dragen steeds meer bepaalde activiteiten over aan autonome gemeentebedrijven (AGB’s) en autonome provinciebedrijven (APB’s). Steeds meer OCMW’s richten een OCMW-vereniging op die zorgactiviteiten overneemt en begin
2019 fuseren er in Vlaanderen 15 gemeenten tot 7 nieuwe gemeenten. Tegelijkertijd verliezen de provincies een
deel van hun bevoegdheden en financiële armslag en nemen gemeenten en regionale Vlaamse agentschappen
opdrachten over.

>> Steden en gemeenten vormen de kern van de lokale sector, goed voor een uitgavenbudget van 13 miljard EUR. Op

geconsolideerde basis heeft de lokale sector een budgetomvang van 19,1 miljard EUR, zowel voor exploitatie- als

investeringsuitgaven en financieringsuitgaven samen. Na volledige integratie van gemeenten en OCMW’s vormen
beide als kern van het lokaal bestuur een groep met een geconsolideerd financieel-economisch gewicht van
15,9 miljard EUR.

>> De investeringen gaan in het lokale verkiezingsjaar lichtjes omhoog. De trend is stijgend, met een investeringsraming van 4,3 miljard EUR ligt het volume hoger dan het jaar ervoor. De gemeenten voorzien opnieuw 6,5% meer

investeringen en de OCMW’s 5,8%. Ondanks de stijgende trend sinds 2016 is er van een echt piekniveau geen
sprake zoals in vorige bestuursperiodes, waarin de investeringsramingen in de aanloop naar de lokale verkiezingen telkens de hoogte ingingen met 10% tot zelfs 20%. De intentie om te investeren is er zeker en komt tot
uiting in het budget. Zelfs als 60% van het jaarlijks investeringsvolume effectief binnen het voorziene jaar wordt
gerealiseerd, dan nog blijft het nominale niveau van de uitgevoerde lokale investeringen onder het niveau van
het voorlaatste verkiezingsjaar 2012.

>> De exploitatie-uitgaven stijgen sneller dan de exploitatie-ontvangsten en groeien in het budget 2018 van de
lokale besturen sterker dan de jaren ervoor. Het groeiritme van 3,1% aan de uitgavenzijde wordt grotendeels
bepaald door de toegenomen personeelsuitgaven en werkingskosten, samen goed voor 70% van de exploitatie.
Omdat beide soorten uitgaven inflatiegevoelig zijn, trekken ze sterker aan dan de voorbije jaren nu de inflatievooruitzichten op een hogere niveau blijven.

>> De pensioenproblematiek van het vastbenoemd personeel blijft een uitdaging voor lokale besturen. Sinds het

begin van de bestuursperiode is het aantal personeelsleden bij de lokale besturen afgenomen met 4,3%, wat een
belangrijke verklaring is voor de relatief gecontroleerde groei van de loonkost. Maar omdat het aantal vast
benoemden blijft afnemen en er meer contractanten worden aangeworven, zal de pensioenkost van vastbenoemden
op termijn sterker gaan doorwegen in verhouding tot de loonkost van actieve vastbenoemden.
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>> Samen met de gestegen personeelskosten drijven de toegestane werkingssubsidies de exploitatie-uitgaven op.
Twee derde van het gemeentelijk subsidiebudget gaat naar OCMW en politiezone. Beide toelagen maken elk zo’n

11% uit van het gemeentebudget, dus 22% samen. Zowel OCMW’s (+1,3%) als politiezones (+2,1%) zien hun
dotatie toenemen. De toelage voor de politiezone groeit elk jaar sterk aan, omdat deze besturen met veelal
vastbenoemd personeel de druk van de oplopende pensioenlast het sterkst voelen. In 2018 stabiliseren de
gemeentetoelagen (+0,1%) aan de hulpverleningszones.

>> De OCMW’s budgetteren sterk oplopende specifieke kosten voor de sociale dienst (+ 4,7%). De hogere raming
voor leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) (+ 14,6 %) heeft te maken met de
hogere vraag naar steun.

>> Door de lage rentestand verminderen zowel de financiële uitgaven verbonden aan leningen als de financiële
opbrengsten.

>> Doordat de belastingontvangsten in 2018 slechts lichtjes toenemen, loopt het ritme terug waarmee de exploitatie-ontvangsten toenemen. De aanvullende personenbelasting (APB), die alleen gemeenten heffen, stagneert

(+0,3%). De taxshift speelt hier voor het derde jaar op rij en remt elk jaar wat sterker. De aanslagvoeten dalen
heel miniem. In een verdere fase is de impact van de vergrijzing op de inkomensbelasting een gegeven waarmee
lokale besturen worden geconfronteerd. Bijkomend zien gemeenten en provincies hun belastingontvangsten
stelselmatig verminderen door de vrijstelling van nieuw materieel en outillage die de Vlaamse overheid toekent
aan bedrijven die investeren. Niettemin voorzien de gemeenten zonder de aanslagvoeten te verhogen toch meer
belastinginkomsten in hun budgetten 2018.

>> Het volume aan lokale belastingen die besturen zelf innen, gaat weer lichtjes vooruit (+1,6% voor de gemeenten
en +2,2% voor de provincies).

>> De verschuiving van specifieke subsidies naar algemene toelagen gaat verder. Deze trend binnen de ontvangsten

is het gevolg van de planlastvermindering, waardoor sectorale subsidies aan algemene toelagen worden toegevoegd, zoals het Gemeentefonds.

>> De

autofinancieringsmarge (AFM) neemt lichtjes af, maar blijft een belangrijke buffer van 2% van de

exploitatie-ontvangsten voor de gemeenten. Dit structurele evenwichtscriterium gaat na of de exploitatie
duurzaam de uitgaven voor leningen kan dekken (interest en aflossingen). Volgens het meerjarenplan bij opmaak
van het budget 2018 blijft deze financiële buffer ook de komende jaren op peil.

>> De politiezones kennen 2 belangrijke financieringsbronnen: de toelagen van de federale overheid en de gemeente
toelage. Deze laatste is goed voor 64% van de totale toelagen aan politiezones en dekt ook 64% van de gewone
uitgaven.

>> De hulpverleningszones kennen een financiering die voor 79% komt uit toelagen van de gemeenten en 21% van
de federale overheid.
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VLAAMSE LOKALE SECTOR
IN BEWEGING
EEN BUDGET VAN MEER DAN 19 MILJARD EUR
Steden en gemeenten vormen de kern van de lokale sector1

Met een verregaande integratie van gemeente en OCMW

Hun uitgavenbudget 2018 bedraagt 13 miljard EUR, waarvan

zou de kern van de lokale sector verruimen tot een financi-

1 miljard EUR gaat naar schuldaflossing en bijna een kwart

eel-economisch budget 2 van 15,9 miljard EUR. Tel hierbij nog

naar investeringsuitgaven. 2,3 miljard EUR van dit budget

de cijfers van lokale ‘satellieten’ die vroegere opdrachten

dient om via werkingstoelagen het financieel evenwicht te

van de gemeente en OCMW overnamen, nl. 114 AGB’s en 14

verzekeren van andere lokale besturen, zoals het OCMW, de

zorgverenigingen3, en het totale budget van deze groep lo-

autonome gemeentebedrijven (AGB), de politiezone en de

kale besturen bedraagt 17,2 miljard EUR.

hulpverleningszone (brandweer). De investeringstoelagen
van 326 miljoen EUR vormen een eerder beperkt bedrag in

Samen met de provincies, de autonome provinciebedrijven

het totaal.

(APB), de politiezones en de hulpverleningszones, is de ge-

(1) De lokale sector telt nog meer types besturen, maar met een eerder beperkte
budgetomvang zoals de polders en wateringen. Ook wordt een reeks intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden ingedeeld in de sector S1313 volgens de statistische perimeter.
Hun cijfers werden echter niet in de Belfius-analyse opgenomen, evenmin als de data van
andere OCMW-verenigingen dan de zorgverenigingen. De ESR-perimeter van de lokale
sector is dus groter dan hier behandeld.
(2) Geconsolideerd budget voor exploitatie, investeringen en kapitaalaflossingen van
leningen. De rentelasten zijn inbegrepen in de exploitatie-uitgaven.
(3) OCMW-verenigingen voor zorg.

analyseerde sector goed voor 19,1 miljard EUR op geconsolideerde basis.
Ter vergelijking, het budget 2018 van de Vlaamse overheid
bedraagt 44,7 miljard EUR en het regionale bbp voor Vlaanderen zit in de grootteorde van 265 miljard EUR.

Geconsolideerd uitgavenbudget 2018 van de lokale overheidssector in Vlaanderen

0,8




2,9

1,1



PER BESTUUR
(in miljard EUR)
13

7,6%

in %

TOTAAL
19,1 miljard EUR

22,4%
70%




1,3

in miljard EUR
Steden en gemeenten
OCMW’s
114 AGB’s + 14 Zorgverenigingen
Provincies, APB’s
Politiezone, Hulpverleningszone

Exploitatie-uitgaven: 13,4 miljard EUR
Investeringsuitgaven: 4,2 miljard EUR
Andere uitgaven
(Financiële uitgaven en toegestane leningen):
1,5 miljard EUR
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19,1 MILJARD EUR GECONSOLIDEERD

Om cijfers voor alle types van besturen volledig en in detail
weer te geven, consolideren we in onze verdere analyse geen

Dit zijn geconsolideerde cijfers van de sector, in de verdere

cijfers meer in tabellen en grafieken. We beschouwen alle

analyse komt echter geen consolidatie meer voor.

types van besturen afzonderlijk met al hun componenten.
Zo beeldt de staafgrafiek voor het uitgavenbudget van de

Om cijfers van verschillende types lokale besturen te con-

verschillende besturen de werkingstoelagen dubbel af (don-

solideren, halen we dubbel getelde bedragen van de wer-

kere deel): een keer bij de gemeenten die de werkingssubsi-

kingstoelagen weg uit de som. Op geconsolideerde basis

dies verstrekken en een keer bij de besturen die de toelage

heeft de sector een omvang van 19,1 miljard EUR, waarvan

ontvangen en besteden.

22,4% gaat naar investeringsuitgaven, naast 70% voor exploitatie en 7,6% voor financiële uitgaven. De gemeenten
de lokale investeringen.

LOKAAL BESTUURLIJK LANDSCHAP IN
BEWEGING

Aangezien het om budgetramingen gaat, zal het reële ge-

Recente lokale besturen

consolideerde financiële gewicht van de lokale sector kleiner

De veiligheidsopdracht van gemeenten werd overgenomen

dan 19,1 miljard EUR blijken. De geraamde bedragen zullen

door afzonderlijke lokale besturen met een specifieke op-

immers niet noodzakelijk als uitgaven worden gerealiseerd.

dracht. De hulpverleningszones groeperen sinds 2015 de

Vooral investeringen kennen doorgaans een lagere realisa-

vroegere gemeentelijke brandweerdiensten en vormen, net

tiegraad, tussen 50% en 60%.

zoals de politiezones, een afzonderlijk lokaal bestuur.

vormen de sterke motor van de sector, in het bijzonder voor

In de loop van de jaren richtten gemeenten en provincies op
eigen initiatief autonome gemeente- en provinciebedrijven
op die lokale activiteiten hebben overgenomen, vaak in domeinen waar patrimonium een rol speelt.

Uitgavenbudget 2018 per type van bestuur – Gemeenten
(in miljoen EUR)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000

Gemeentelijke toelage
Exploitatie-uitgaven zonder gemeentetoelage
Investeringsuitgaven
Toegestane investeringsuitgaven
Andere uitgaven (financiële)

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Gemeenten

OCMW’s

Politiezones

Hulpverlenings
zones

AGB

7

Vlaamse lokale sector in beweging FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

Fusies en herschikking van bevoegdheden

Ondertussen creëren steeds meer OCMW’s een zorgvereni-

Ondertussen staan de eerste gemeentelijke fusies op stapel

ging, met de bedoeling samenwerking rond welzijn en zorg

(2019) en vonden er stelselmatig fusies plaats tussen poli-

uit te bouwen en die activiteiten in een OCMW-vereniging

tiezones op zoek naar schaalgrootte. De 5 provincies zien

onder te brengen.

vanaf 2018 hun bevoegdheden herschikt naar louter grondgebonden beleidsdomeinen. Daardoor staan ze persoonsge-

Kortom, het Vlaams lokaal bestuurlijk landschap is in bewe-

bonden beleidsdomeinen (behalve onderwijs) aan het regio-

ging. Onze jaarlijkse cijferanalyse houdt in de mate van het

naal of gemeentelijk niveau af, een ingrijpende wijziging

mogelijke rekening met deze veranderingen. Onderstaande

waarvan de impact duidelijk zichtbaar is op het budget 2018.

staafgrafiek geeft de situatie weer volgens het budget 2018,
met een steeds duidelijkere groei van het belang van zorg-

Samenwerking en integratie

verenigingen.

Meer en meer kreeg lokale samenwerking tussen gemeente
en OCMW spontaan vorm, bijvoorbeeld via het Sociaal Huis
als gezamenlijk onthaalpunt. Op vele plaatsen werd de werking van beide besturen gedeeltelijk samengevoegd. Die
spontane trend gaat vooraf aan de verregaande integratie
van OCMW en gemeente (in 2019), zoals vooropgesteld in
het Decreet Lokaal.

Uitgavenbudget 2018 per type van bestuur –
Provincies (in miljoen EUR)

Uitgavenbudget 2018 per type van bestuur –
OCMW’s (in miljoen EUR)
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METHODOLOGISCH KADER
De analyse gaat uit van de oorspronkelijke budgetcijfers

De kaderteksten met de trends tijdens de gemeentelijke

en houdt geen rekening met eventuele budgetwijzigingen

bestuursperiode 2013-2018 omvatten cijfers van de

in de loop van het jaar. Het BBC-meerjarenplan 2014-2019

rekeningen 2012 tot 2016 en van de initiële budgetten

vormt het brede kader waarbinnen de geraamde cijfers

2017 en 2018. De evolutiepercentages over de periode

bij de jaarlijkse budgetopmaak worden bijgesteld.

2012-2018 die berekend werden op basis van die cijfers,
vormen een gemiddelde dat de evolutie van de 4 reke-

Voor de politie- en hulpverleningszones zijn cijfers be-

ningjaren 2012-2016 een grotere weging toekent in ver-

schikbaar uit de zogenaamde nieuwe gemeenteboekhou-

gelijking met die van de 2 meest recente budgetten.

ding (NGB, die de gemeenten hanteerden vóór de intro-

De financiële cijfers worden eveneens geanalyseerd voor

ductie van de BBC ). De dataset omvat niet alle

de diverse clustergroepen van Vlaamse gemeenten op

hulpverlenings- en politiezones. Daarom werden de data

basis van de ‘sociaaleconomische typologie’. Die laatste

vervolledigd op basis van een steekproef. Voor de poli-

kreeg een update in maart 2018 en omvat 16 clusters,

tiezones gebeurt dit via extrapolatie op basis van het

zoals weergegeven in de tabel hieronder.

*

inwonersaantal per cluster van zones. Deze analyse behandelt de clustersamenstelling van politiezones zoals
die werkelijk is voor en na een fusie.

Meer statistieken zijn beschikbaar op
research.belfius.be.

Volgende correcties werden aangebracht aan de cijfers
van gemeenten en provincies: de uitgavencijfers voor
lonen van het onderwijzend personeel en de corresponderende ontvangen subsidies die ingeschreven staan in
hun budget werden verwijderd omdat ze geen kasstroom
genereren. De Vlaamse Gemeenschap betaalt lonen immers rechtstreeks; die zijn dus niet ten laste van het
lokaal bestuur. Gemeenten schreven hiervoor 679,6 miljoen EUR in en de provincies 131,9 miljoen EUR.

Type

Cluster

Woongemeenten

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16

Landelijke gemeenten

Gemeenten met aantrekking
door economische activiteit

Verstedelijkte gemeenten
Grote en regionale steden
Kustgemeenten

(*) BBC=Beleids- en beheerscyclus

Gemeenten in de stadsrand met hoge inkomens en vergrijzende bevolking
Gemeenten in de stadsrand met hogere inkomens en toenemend aantal jongeren
Woongemeenten met hogere inkomens
Woongemeenten met toenemend aantal jongeren
Woongemeenten met vergrijzende bevolking
Landelijke woongemeenten met hogere inkomens
Landbouwgemeenten
Landelijke woongemeenten met eerder vergrijzende bevolking
Gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemend aantal jongeren
Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende bevolking
Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische activiteit
Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit
Goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met vergrijzende bevolking
Goeduitgeruste gemeenten en kleine steden met toenemend aantal jongeren
Grote en regionale steden
Kustgemeenten

https://research.belfius.be/nl/typologie-van-de-gemeenten/
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BRONNEN EN STEEKPROEF
Bron voor de BBC-data zijn open data die het Agentschap
Binnenlands Bestuur Vlaanderen ter beschikking stelt op
lokaalbestuur.vlaanderen.be. De budgetcijfers van de
politiezones en hulpverleningszones werden verzameld
door Belfius Research.

Gemeenten
OCMW
Provincies
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen

Aantal

% Aantal

% Bevolking

308
307/308
5
89/110
15/20
114/174
14/24
14

100%
100%
100%
81%
75%
66%
58%
100%

100%
100%
100%
90%
-
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GROEI EXPLOITATIE-UITGAVEN
BLIJFT ONDER CONTROLE,
INVESTERINGEN LICHTJES OMHOOG
EXPLOITATIE-UITGAVEN
STIJGEN SNELLER DAN
DE ONTVANGSTEN
In de BBC worden alle uitgaven en ontvangsten opgeteld:
zowel die van het exploitatiebudget, dat het zwaarste gewicht
heeft, als die van het investeringsbudget en de financiering.
De analyse van de uitgaven begint met het exploitatiebudget.
Het investeringsbudget en de financieringsuitgaven volgen
op blz 24-30.
De exploitatie-uitgaven van lokale besturen groeien in het
budget 2018 sterker dan ervoor. Dat de uitgaven oplopen,
ligt hoofdzakelijk aan de personeelsuitgaven en de werkingskosten, samen goed voor 70% van de exploitatie-uitgaven

Evolutie van de exploitatie-uitgaven van de lokale
overheidssector in Vlaanderen – Budget 2018
Exploitatie-uitgaven**

Gemeenten
Provincies
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
EXPLOITATIE-UITGAVEN
LOKALE SECTOR***

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

8.928,0
738,1
3.306,2
1.413,5
461,9
345,6
107,8
538,8

1.370
113
507
217
71
-

3,1%
-7,5%
2,4%*
4,1%
4,9%
-

15.839,9

2.279

-

* Op basis van een constante steekproef, zonder 22 OCMW’s die een zorgvereniging oprichtten.
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen in BBC, wel inbegrepen voor politiezones
en hulpverleningszones
*** Geen geconsolideerde cijfers, exploitatie-uitgaven als som van de besturen in de sector,
met dubbeltelling van toelagen.

én gevoelig voor inflatie. Gemeenten staan in dit laatste jaar
van de bestuursperiode ook meer werkingssubsidies toe in
hun budget. Niettegenstaande de lichte versnelling, blijft de

Structuur van de exploitatie-uitgaven van de
Vlaamse lokale overheidssector – Budget 2018

uitgavengroei voor de exploitatie onder controle. De investeringsbudgetten veren voor een tweede jaar op rij lichtjes
op, door de hogere gemeentelijke investeringen (+6,5%).
Vooral de hulpverleningszones en de politiezones zien de
omvang van het exploitatiebudget met meer dan 4% sterk

2,2%



0,6%

21%



23,1%

toenemen. Voor de gemeenten ligt het groeiritme van 3,1%
iets hoger dan de vorige jaren en ook voor de OCMW’s nemen
de budgetuitgaven voor het eerst in deze bestuursperiode
toe met meer dan 2%. Dit groeipercentage werd berekend

3,8%

49,2%

zonder cijfers van OCMW’s die (recent) een zorgvereniging
oprichtten, want een dergelijke reorganisatie doet het
OCMW-budget verkleinen. Een OCMW-vereniging zoals een
zorgvereniging neemt als zelfstandige entiteit een welomschreven activiteit en beleid over van het OCMW, dat in zijn
uitgavenbudget wel een werkingstoelage aan de zorgvereniging behoudt.

Werkingskosten
Personeelsuitgaven*
Specifieke kosten sociale dienst

Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven**

* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw. voor gemeenten en
20 EUR/inw. voor provincies)
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen in BBC, wel inbegrepen voor politiezones
en hulpverleningszones omdat die geen BBC volgen
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De afname van het provinciebudget met 7,5% is het gevolg

De exploitatie-ontvangsten groeien trager, maar blijven ho-

van de afslanking van de provincies en hun herschikte be-

ger dan de uitgaven. Vooral de gemeenten leggen op die

voegdheden. Behalve onderwijs, mogen provincies geen

manier een financiële buffer aan via het exploitatiebudget.

persoonsgebonden en culturele taken meer uitoefenen. Ze

Ze zijn immers gehouden om, indien nodig voor het financieel

behouden alleen de louter grondgebonden beleidsdomeinen.

evenwicht, een werkingssubsidie toe te kennen aan de loka-

Persoonsgebonden beleidsdomeinen staan ze af aan het

le politiezone, OCMW en hulpverleningszone.

regionaal of gemeentelijk niveau, samen met een pakket aan
uitgaven en ontvangsten, wat de ingrijpende wijziging verklaart die duidelijk zichtbaar is op het provinciebudget 2018.
Mogelijk verklaart dit voor de gemeenten de iets sterkere
toename van het uitgavenbudget.

Structuur van de exploitatie-uitgaven per type van lokaal bestuur – Budget 2018
(in miljoen EUR)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Gemeenten

Provincies

Werking
Personeel*
Specifieke kosten sociale dienst

OCMW’s

Politiezones

Hulpverlenings
zones

AGB

APB

Zorg
verenigingen

Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven**

* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw. voor gemeenten en 20 EUR/inw. voor provincies)
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen in BBC, wel inbegrepen voor politiezones en hulpverleningszones omdat die geen BBC volgen
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Een doorsnee Vlaamse gemeente verwacht met haar ge-

Aan de ene kant is er het uitgavenbudget, aan de andere kant

meentebeleid in 2018 gemiddeld meer dan 1.000 EUR per

de middelen waarop men rekent in het gemeentebudget. Die

inwoner uit te geven. Dat bedrag verschilt volgens het type

liggen telkens zo’n 100 EUR per inwoner hoger dan de uitga-

gemeente (zie grafiek). In de grote en regionale steden en in

ven, wat goed nieuws is voor het evenwicht van de gemeente

de kustgemeenten gaat het zelfs om meer dan 2.000 EUR

financiën.

per inwoner. Door hun ruimere aanbod aan diensten en voorzieningen oefenen steden een belangrijke aantrekkingskracht
uit op de inwoners van de omliggende gemeenten. In de kleinere kustgemeenten speelt dan weer de toeristische aantrekking, waardoor er meer uitgaven nodig zijn dan het inwonersaantal vereist.

Exploitatie-uitgaven per clustergroep van Vlaamse gemeenten – Budget 2018
(In EUR per inwoner)
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-20184
DE EXPLOITATIE-UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENTEN:
Na een aantal jaren van strakke beheersing van de uit-

Over het algemeen hielden de gemeenten tijdens de be-

gaven, zien Vlaamse gemeenten in 2018 hun uitgaven-

stuursperiode de evolutie van de personeelskosten goed

budget voor exploitatie met 3,1% groeien, tegenover een

onder controle (+0,6%). Ook de inflatiegevoelige wer-

jaarlijkse toename van gemiddeld 1,9%. Vooral na de start

kingskosten (+1,9%) namen niet veel sterker toe dan het

van de BBC in 2014 hielden de gemeenten de uitgaven

gemiddeld inflatieniveau. De gemeentetoelagen aan po-

strak in de hand. In 2015 stagneerde de evolutie zelfs

litie en OCMW bleven wel elk jaar een meeruitgave vragen

(-0,2%). Dit loopt parallel met de evolutie van het aantal

van 2,5% en 3,2%. Binnen het gemeentebudget daalden

personeelsleden dat tussen 2012 en 2015 stelselmatig

alleen de rente-uitgaven sterk tijdens de voorbije be-

afnam.

stuursperiode. Door de historisch lage rentevoeten en
de geleidelijke schuldafbouw kenden die jaarlijks een
afname van gemiddeld 8,7%.

Evolutie van de exploitatie-uitgaven van de Vlaamse gemeenten – Budget 2018 - 2012-2018
3,5%

3,1%

3,0%

2,5%

2,5%

2,3%

2,0%

1,9%

1,5%

1,1%

1,0%

1,4%

Gemiddelde
toename

0,5%
0,0%
-0,5%

-0,2%
2012

2013

2014

2015

2016

Budget 2017

Budget 2018

Evolutie van de exploitatie-uitgaven van de Vlaamse gemeenten – Budget 2018 - 2012-2018
Exploitatie-uitgaven

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(2017-2018)

Evolutie
(2012-2018)

1.945,9
3.365,1
3.325,0
955,0
996,4
334,2
1.039,5
67,4
224,6
8.928,0

309
516
510
147
153
51
160
10
34
1.370

3,4%
3,4%
3,0%
1,3%
2,1%
0,1%
6,5%
7,9%
-8,5%
3,1%

1,9%
0,6%
4,3%
2,5%
3,2%
-1,8%
1,3%
8,3%
-8,7%
1,9%

Werking
Personeel*
Toegestane werkingssubsidies
Gemeentetoelage aan OCMW
Gemeentetoelage aan politie
Gemeentetoelage aan brandweer
Overige werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven**
EXPLOITATIE-UITGAVEN
* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw.)
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen (BBC)

(4) Onze analyse neemt de rekeningen 2012-2016 mee en de budgetten 2017-2018.
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EEN BEPERKTE STIJGING VAN DE PERSONEELSKOSTEN,
ONDANKS DE INFLATIE EN OPLOPENDE
PENSIOENBIJDRAGEN
Personeelskosten omvatten bezoldigingen, sociale lasten en

Vooral in het budget van de gemeenten (+3,4%), politiezones

pensioenbijdragen. Deze uitgaven maken 49,2% van de ex-

(+4%) en hulpverleningszones (+3,6%) stijgen de loonkosten.

ploitatie uit. Bij gemeenten, provincies en APB’s ligt dit aan-

Bij de provincies nemen de personeelsuitgaven met 6,9%

deel lager, bij de overige types van besturen nemen de per-

drastisch af, ondanks de voorziene inflatie. Dit weerspiegelt

soneelsuitgaven echter meer dan de helft van hun

de impact van de reorganisatie van bevoegdheden tussen

exploitatiebudget in. Als we de gemeentetoelage aan OCMW,

provincie en gemeentelijk en regionaal niveau.

politie en hulpverleningszone meetellen, dan heeft meer dan
60% van de gemeentelijke exploitatie-uitgaven een link met
personeel.
Personeelskosten zijn gevoelig voor de inflatie. In het budget
2018 speelt de geraamde overschrijding van de spilindex dan
ook een rol: de lonen worden tegen het einde van het jaar
met +2% opgetrokken, wat voor enkele maanden van 2018
hogere uitgaven betekent. Dit verklaart voor een deel de
toename voor 2018. Verder spelen ook de oplopende pensioenbijdragen en de klassieke baremaverhogingen een rol.

Evolutie van de personeelsuitgaven per type van
lokaal bestuur – Budget 2018
Personeelsuitgaven

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

3.365,1
332,6
2.013,5
1.208,2
360,0
88,2
64,8
365,7
7.798,0

516
51
309
185
55
1.117

3,4%
-6,9%
2,1%***
4,0%
3,6%
-

Gemeenten*
Provincies**
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
LOKALE SECTOR

* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw.)
** Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel (20 EUR/inw.)
*** Op basis van een constante steekproef, zonder 22 OCMW’s die een zorgvereniging
oprichtten.

Aandeel personeelsuitgaven in het exploitatiebudget 2018
100%
90%
80%

85%

70%
60%

68%

61%

50%
40%
30%

78%

38%

60%

45%

20%

26%

10%
0%

Gemeenten

Provincies

OCMW’s

Politiezones

Hulpverlenings
zones

AGB

APB

Zorg
verenigingen

15

Groei exploitatie-uitgaven blijft onder controle, investeringen lichtjes omhoog FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

PERSONEEL EN PENSIOENEN
De lokale besturen konden de groei van de loonkost relatief
goed onder controle houden, aangezien het personeelsaantal tot in 2015 lichtjes bleef afnemen. Anderzijds wegen de
pensioenuitgaven voor vastbenoemde ambtenaren wel
steeds meer op de kosten. Op de gemeenterekeningen 2015
en 2016 gaat het om een aandeel van meer dan 15%, in de
gemeentebudgetten van 2017 en 2018 is dat meer dan 13%.

Wanneer vastbenoemden afvloeien zonder vervanging door
personeel met hetzelfde statuut, dan dragen lokale besturen
minder bij in de pensioenlasten. De basisbijdrage voor het
pensioenfonds wordt immers berekend op de uitgekeerde
lonen van deze groep. Het gevolg is dat de compensatie
bedragen onder de vorm van een solidariteitsbijdrage sterker
zullen toenemen.

Evolutie pensioenlasten voor het vastbenoemd personeel bij de gemeenten
4.000

15,2%

15,4%
13,6%

3.500

13,6%

16,0%
14,0%

3.000

12,0%

2.500

10,0%

2.000

8,0%

1.500

6,0%

1.000

4,0%

500
0

451

468

443

457

2015

2016

Budget 2017

Budget 2018

2,0%
0,0%

Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Pensioenlasten in %
van de personeelskost

LOKALE BESTUREN STELLEN MINDER
PERSONEEL TEWERK
Uit cijfers van de RSZ blijkt dat sinds het begin van de be-

verenigingen op en transfereerden personeel naar de nieu-

stuursperiode het aantal lokale personeelsleden is gedaald

we entiteit, wat de afname van het aantal OCMW-perso-

met 4,3%. Aanvankelijk nam vooral het aantal contractanten

neelsleden verklaart (-7,6%).

af, maar sinds 2015 versnelde de daling van het aantal vastbenoemde personeelsleden. Terwijl opnieuw meer contrac-

De hulpverleningszones telden eind 2016 zo’n 3.475 perso-

tanten worden aangenomen (+0,9%), vloeien er in 2017 nog

neelsleden of 2,4% meer dan in 2016. Sinds de opstartfase

steeds meer vastbenoemden af dan er worden aangeworven,

van 2014-2015 is het (administratief) personeelsbestand

wat een saldo van -1,7% ten opzichte van 2016 geeft.

verder uitgebreid met zowel contractanten als vastbenoemden. De politiezones konden in 2017 via nieuwe aanwervin-

Vooral de gemeenten en de provincies kenden de voorbije

gen vlot de uitstroom opvangen en hun kader lichtjes uit-

bestuursperiode een sterke daling van het aantal vastbe-

breiden met 155 personen.

noemden (-11,3% en -21,1%). De bestuurlijke reorganisatie
bij de provincies levert hier in 2017 nog een extra impuls. Een
aantal eerder grote OCMW’s richtten de voorbije jaren zorg-
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Aantal en evolutie van personeelsleden in VTE
Eind 2017
Gemeenten & AGB
Gesco en contractanten
Vastbenoemden
Provincies & APB
Gesco en contractanten
Vastbenoemden
OCMW’s
Gesco en contractanten
Vastbenoemden
Politiezones
Gesco en contractanten
Vastbenoemden
Hulpverleningszones
Gesco en contractanten
Vastbenoemden
TOTAAL
Gesco en contractanten
Vastbenoemden

Verschil tov 2016

51.385
32.446
18.939
5.038
2.925
2.112
35.367
25.680
9.687
16.622
681
15.941
3.475
418
3.057
111.887
62.150
49.737

279
942
-663
-27
85
-112
-807
-510
-297
155
8
147
81
37
45
-320
562
-881

Evolutie 2012-2017
0,5%
3,0%
-3,4%
-0,5%
3,0%
-5,0%
-2,2%
-1,9%
-3,0%
0,9%
1,2%
0,9%
2,4%
9,6%
1,5%
-0,3%
0,9%
-1,7%

-3,4%*
2,7%*
-11,3%*
-7,4%*
5,9%
-21,1%
-7,6%
-4,9%
-14,2%
1,4%
-2,1%
1,5%
-4,3%
-0,5%
-8,7%

* Evolutie van cijfers gemeenten + hulpverleningszones

Aandeel vastbenoemde en contractuele personeelsleden per type van lokaal bestuur – Eind 2017
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Bron: RSZ
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-2018
DE PERSONEELSUITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENTEN
Over het algemeen hielden de gemeenten tijdens de hui-

Tijdens de bestuursperiode liepen pensioenlasten voor

dige bestuursperiode de totale personeelskosten goed

vastbenoemden dubbel zo snel op in vergelijking met

onder controle. In de loop van 2012-2014 daalde het per-

andere personeelsuitgaven, nl. met 6% versus 2,7%.

soneelsaantal van de gemeenten – zowel contractanten
als vastbenoemden – voor het eerst, een historische

Beschouwen we het personeel van de hulpverlenings

evolutie. Aanvankelijk had dit een gunstig effect.

zones in 2015-2017 als gemeentepersoneel, dan zagen
de gemeenten hun personeelsaantal met 3,4% dalen. In

Echter, heel wat gemeenten betalen juist daarom ook een

realiteit werd het vroegere brandweerpersoneel vanaf

responsabiliseringsbijdrage en die loopt op. Om het pen-

2015 in een afzonderlijk lokaal bestuur ondergebracht.

sioenfonds op peil te houden moeten gemeenten daar-

Sinds 2016 groeit het personeelsaantal bij de gemeenten

enboven een hogere basisbijdrage betalen. Momenteel

weer lichtjes aan, maar blijft onder het aantal van 2012.

maakt de pensioenlast van vastbenoemden gemiddeld
tussen 13 en 15% van de totale personeelskosten uit
voor gemeenten. Bovenop de lonen van vastbenoemd
personeel gaat er in 2018 maar liefst 47% naar ‘wettelijke verzekeringen’, waaronder de pensioenen met een
bijdragevoet tussen 41% en 42%.

Evolutie van het aantal personeelsleden in VTE voor gemeenten en hulpverleningszones
58.000
56.000

-3,4%

54.000
52.000
50.000
48.000
46.000
44.000

Hulpverleningszones
Gemeenten & AGB’s

42.000
40.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bron: RSZ
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TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES:
GEMEENTETOELAGEN AAN POLITIEZONE EN OCMW
NEMEN OPNIEUW TOE
Naast personeels- en werkingskosten zijn werkingssub

Twee derde van het gemeentelijk subsidiebudget gaat naar

sidies een belangrijke uitgavenpost in de lokale financiën.

OCMW en politiezone. Beide toelagen maken elk gemiddeld

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een werkingssubsidie

zo’n 11% uit van het gemeentebudget, dus 22% samen.

toe te kennen om het budget van een aantal besturen

De toelage voor de politiezone groeit elk jaar aan omdat

actief op hun grondgebied in evenwicht te brengen, zoals

dit bestuur met veelal vastbenoemd personeel de druk van

het OCMW, de politiezone, de kerkbesturen en de hulp-

de oplopende pensioenlast het sterkst voelt. Voor de OCM-

verleningszone. Op die manier ondersteunen ze hun wer-

W’s klimt de toelage op omdat zij in 2018 een stevige

king. OCMW’s keren op hun beurt allerlei werkingssubsidies

toename van de steun (+4,7% voor specifieke kosten so-

uit aan gezinnen om hen bij te staan, dit gebeurt via een

ciale dienst) budgetteren, wat voor OCMW’s tegelijk ook

reeks lokale diensten en via financiële steun.

meer personeels- en werkingskosten met zich brengt.

De werkingssubsidies die gemeenten aan andere lokale

De hulpverleningszones worden gefinancierd door de ge-

besturen (+3%) toestaan, gaan in 2018 net iets sterker

meenten en door de federale overheid. In 2018 stabilise-

omhoog dan de vorige jaren. Zowel OCMW’s (+1,3%) als

ren de gemeentetoelagen (+0,1%) na herschikkingen van

politiezones (+2,1%) zien hun dotatie licht toenemen. Maar

dotaties tijdens de eerste werkingsjaren. Wanneer de

het zijn de overige werkingssubsidies die in het lokale ver-

gemeente bij de oprichting van de hulpverleningszone

kiezingsjaar 2018 met 6,5% de sterkste groei kennen. Het

materiaal of gebouwen inbracht in het patrimonium van

gaat om allerlei toelagen die de gemeente toestaat aan

de zone, werd de dotatie immers aangepast. Het aandeel

gemeentelijke vzw’s, gezinnen, bedrijven, intercommuna-

van de federale financiering blijft in 2018 schommelen

les, organisaties en kerkbesturen, waarvan alleen die aan

rond 21%, dus de op termijn beoogde 50/50-verdeling is

kerkbesturen verplicht zijn.

nog veraf.

Schema van de overdrachten van de Vlaamse gemeenten en OCMW's (in EUR/inw.)
Toelagen aan andere besturen
en organismen

Rechtstreekse en onrechtstreekse toelagen
aan gezinnen en bedrijven
59

147

OCMW’s

35
4

Leefloon (RMI)
Toekennen van sociale bijstand*

Sociale
bijstand

Steun via tewerkstelling
Lokale verenigingen

Gemeenten

Gezinnen
153
51
7
153

Politiezones
Hulpverleningszones
Kerkbesturen

Bedrijven
*
Terugvorderbare sociale bijstand, verblijfskosten,
hospitalisatiekosten, huurkosten, steun in natura …

Andere
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De hoogte van de gemeentetoelage die de OCMW’s als wer-

Grote en regionale steden geven de hoogste bedragen uit

kingssubsidie krijgen valt moeilijk onderling te vergelijken

als werkingssubsidie aan het OCMW en de politiezone. Ook

tussen OCMW’s, omdat OCMW’s ook rechtstreeks een deel

kustgemeenten ontplooien een hoger uitgavenpatroon in

uit het gemeentefonds kunnen krijgen. Ze hoeven dus niet

verhouding tot het aantal inwoners, wat duidelijk te merken

in dezelfde mate een beroep te doen op die gemeentedota-

is aan de hoogte van de dotatie voor politiezone en hulpver-

tie. Het lokale akkoord bepaalt of OCMW’s een dotatie uit

leningszone. Voor woongemeenten en landelijke gemeenten

het gemeentefonds krijgen of uitsluitend een gemeentetoe-

liggen deze werkingssubsidies lager. De clustergroepen laten

lage. De vergelijking wordt eveneens bemoeilijkt door het

toe alvast de grote verschillen aan te duiden.

feit dat 2 OCMW’s op 3 een woonzorgcentrum uitbaten, wat
de nood aan een gemeentetoelage vergroot.
Ook voor hulpverleningszones geldt een nuancering, omdat
de gemiddelde dotatie per cluster geen rekening houdt met
elementen die de kosten van een hulpverleningszone verklaren: het al dan niet beschikken over een uitgebreide ambulancedienst, veel of weinig hulpverleningsposten, het
aantal interventies en de nabijheid van industriële sites.

Gemeentetoelage aan andere lokale besturen per sociaaleconomische clustergroep van gemeenten –
Budget 2018 (in EUR/inw.)
700
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-2018
DE WERKINGSTOELAGEN TOEGEKEND DOOR DE VLAAMSE GEMEENTEN
Permanente inspanning van de gemeenten voor OCMW’s…

… en voor veiligheid

In het budget 2018 is de stijging beperkt tot 1,3%, maar

De gemeenten leverden bijna elk jaar van de bestuurs

de sociaaleconomische context vereiste de voorbije be-

periode een bijkomende inspanning van meer dan 3% om

stuursperiode dat gemeenten jaarlijks een bijkomende

de werking van de politiezones te financieren. Meer dan

inspanning leverden van gemiddeld 2,5% om de werking

11% van het gemeentebudget vloeit naar de politiezones,

van de OCMW’s te financieren. Zo’n 11% van het totale

tegenover slechts 3,7% naar de toelage voor de hulpver

gemeentebudget vloeit naar de werking van OCMW’s. Die

leningszones.

ondervinden sinds 2015 de impact van het toegenomen
aantal begunstigden van het RMI. Terwijl in 2009-2010
de financieel-economische crisis aan de basis lag van een
tijdelijke toename in het aantal leefloners, is de nieuwe
en continue stijging sinds 2014 voornamelijk te wijten
aan de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in
de tijd en aan andere structurele ingrepen5.

Evolutie van de werkingssubsidies toegestaan door de gemeenten – Budget 2018 - 2012-2018

Toegestane werkingssubsidies
Gemeentetoelage aan OCMW
Gemeentetoelage aan politie
Gemeentetoelage aan brandweer
Overige werkingsubsidies

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(2017-2018)

Evolutie
2012-2018

3.325
955
996
334
1.039

510
147
153
51
160

3,0%
1,3%
2,1%
0,1%
6,8%

4,3%
2,5%
3,2%
-1,8%
1,3%

(5) Zoals de verlenging van de duur van de beroepsinschakelingstijd van nieuwe werkzoekenden en wijziging in de bepaling van het leefloon (die het recht op maatschappelijke
integratie uitbreidt tot de vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister).
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DE OCMW’S ZIEN HUN UITGAVEN SOCIALE DIENST
VERDER OPLOPEN
SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST
De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW
lopen in 2018 met 4,7% verder op. De hogere raming voor
leefloon (+14,6%) heeft te maken met de hogere vraag naar
steun. Terwijl na 2008 de financieel-economische crisis aan
de basis lag van een toename in het aantal leefloners, is de
continue stijging sinds 2014 eerder het gevolg van structurele ingrepen. Zo is er de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging van de duur van de
beroepsinschakelingstijd van nieuwe werkzoekenden, samen
met de uitbreiding van de definitie van het leefloon, waarbij
het recht op maatschappelijke integratie uitbreidt tot vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister.

taling in bij de federale overheidsdienst voor maatschappelijke integratie (FOD MI). Deze specifieke kosten sociale dienst
komen voor 60% tot 100% ten laste van de federale overheid,
het overige deel wordt gedragen door het lokale bestuur.
De FOD Maatschappelijk Integratie heeft nationale cijfers
vrijgegeven, die een toename met 11,1% in 2017 vertonen
van het aantal begunstigden van het leefloon, wat het aantal steunaanvragers nationaal optilt tot het historisch hoge
niveau van meer dan 150.000 begunstigden. Voor de Vlaamse OCMW’s gaat het in 2017 om een toename van 17,8% tot
een recordaantal van 36.583 steunaanvragers (gemiddeld
maandelijks aantal), nagenoeg de helft meer dan in 2014.

Dus ook het toegenomen aantal erkende vluchtelingen speelt
een rol: zodra een asielzoeker als vluchteling erkend wordt
en ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente, kan hij het recht openen op maatschappelijke integratie. Vroeger telden die niet mee in deze statistiek en

In vergelijking met de andere regio’s telt Vlaanderen het
kleinste aantal begunstigden in verhouding tot het inwonersaantal, nl. 5,6 per 1.000 inwoners, tegenover 18,1 in
Wallonië en zelfs 31,8 in Brussel.

werden de rechthebbenden ondergebracht in ‘equivalent
leefloon’. De OCMW’s dienen hun aanvragen voor terugbe-

Evolutie van het aantal begunstigden van het leefloon in Vlaanderen
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Bron: FOD Maatschappelijke integratie 2017
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Binnen de specifieke kosten van de sociale dienst wegen de

Evolutie van de werkingssubsidies toegestaan
door de OCMW’s – Budget 2018
OCMW’s

Toegestane
werkingssubsidies
Specifieke kosten
sociale dienst
Leefloon
Steun in speciën
Steun in natura
(wet 1965)
TOTAAL

kosten voor het leefloon het zwaarste door, met een aandeel
van 63%. OCMW’s zijn op het terrein autonome uitvoerder

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

116,7

18

10,7%

609,5
383,6
86,2

94
37
11

4,7%
14,6%
1,7%

139,8
726,3

12
111

-15,6%
5,0%

MIO EUR
Toegestane
werkingssubsidies OCMW =

116,7

Woonzorgcentra
Activering van tewerkstelling
Sociale huisvesting
Gezinshulp
Kinderopvang
Overig sociaal beleid

53,9
4,3
2,9
2,7
0,8
52,1

van het federale of regionale sociale beleid. De leefloonkosten komen slechts voor een deel ten laste van het OCMW
zelf. Naargelang het type dossier financiert de federale overheid 60% tot 100% van het lokaal toegekende en uitgekeerde leefloon in het kader van het RMI. Tegenover deze
OCMW-uitgaven staan er dus specifieke werkingssubsidies
die de OCMW’s ontvangen.
Binnen het kader van het lokaal sociaal beleid kennen O
 CMW’s
ook werkingssubsidies toe aan partnerorganisaties.
De 13 OCMW’s van de grote en regionale Vlaamse steden
(cluster V15 van de nieuwe Belfius-typologie 2017) keren in
verhouding de meeste leeflonen uit. 57% of 218 miljoen EUR
werd voorzien in hun budgetten 2018. Ook meer dan de helft
van de totale specifieke kosten sociale dienst (51,7%) staat
ingeschreven in de budgetten van deze 13 grootste OCMW’s.

OUDERENZORG EN –OPVANG
De helft van de OCMW’s baten belangrijke voorzieningen
zoals een woonzorgcentrum (WZC) en/of dienstencentra en
dagopvang uit. Dit leidt tot een globaal hoger uitgavenniveau
en een zwaardere kostenstructuur voor de exploitatie, maar
levert ook ontvangsten uit werking. Ook investeringen zijn
nodig voor uitbreiding van de beschikbare capaciteit van
woonzorgcentra en voor modernisering van de infrastructuur,
aangepast aan de opgelegde normen.
Een aantal OCMW’s richtte ondertussen een OCMW-vereniging op met de bedoeling een samenwerking uit te bouwen
rond welzijn en zorg. Het budget 2018 van de 14 zorgverenigingen die reeds werden opgericht, bedraagt 539 miljoen
EUR aan exploitatie-uitgaven en 156 miljoen EUR aan investeringen.
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DE FINANCIËLE UITGAVEN DALEN VERDER
EN DE WERKINGSKOSTEN LOPEN OP
Met een inflatieniveau van 2% in het vooruitzicht voor 2018
budgetteren de lokale besturen werkingskosten die aangewakkerd worden door het oplopende prijsniveau. Dit is vooral het geval bij gemeenten(+3,4%), politiezones (+5,6%) en
hulpverleningszones (+5,5%).

Evolutie van de werkingsuitgaven – Budget 2018
Werkingsuitgaven

Gemeenten
Provincies
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
LOKALE SECTOR

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

1.945,9
204,6
499,5
161,7
82,9
237,4
40,8
160,1
3.332,8

309
32
79
25
13
457

3,4%
-7,4%
2,2%
5,6%
5,5%
-

Evolutie van de financiële uitgaven – Budget 2018
Financiële uitgaven*

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

224,6
10,7
52,5
29,4
11,5
10,7
0,0
11,7
351,1

34
2
8
5
2
50

-8,5%
-12,0%
-6,2%
2,1%
31,6%
-

Gemeenten
Provincies
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
LOKALE SECTOR

* Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen in BBC, wel inbegrepen voor politiezones
en hulpverleningszones

Financieringsbudget BBC-besturen - 2018
(In miljoen EUR)
1.600

De financiële uitgaven nemen verder af als gevolg van de
historisch lage rentevoeten en het feit dat er ondanks die
lage rentestand minder wordt geleend. Volledig in lijn met de
BBC financieren lokale besturen hun werking en investeringen veeleer met eigen middelen. De financiële uitgaven (grotendeels interesten) drukken niet zwaar op het exploitatiebudget (2,2%).
Kapitaalaflossingen van leningen maken geen deel meer uit
van de exploitatie-uitgaven van lokale besturen die de BBC
toepassen. Bij de politie- en hulpverleningszones en bij de
Waalse en Brusselse lokale besturen is dat wel nog het geval.
Dit is een belangrijke nuancering bij de cijfertabel rechts
boven.
In BBC worden kapitaalaflossingen van leningen afzonderlijk
genoteerd in het luik over de financiering. Dat financieringsbudget bedraagt in 2018 voor de sector 1.466,5 miljoen EUR
aan uitgaven om leningschulden terug te betalen, naast de
351,1 miljoen EUR aan financiële uitgaven (voornamelijk in-

1.400

1466,5
32,3
71,6

1.200

227,4

10,0

106,8

1.000
800
600

1018,4

400
200
0

2018
Gemeenten
Provincies
OCMW’s

AGB
APB
Zorgverenigingen

terestlasten, maar bevatten ook de enkele miljoenen aan
kapitaalaflossingen van leningen van de politiezones en
hulpverleningszones).
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INVESTERINGEN OPNIEUW LICHTJES OMHOOG
voor de gemeenten en van 5,8% voor de OCMW’s. Ook in

TREND IS STIJGEND, MAAR GEEN
INVESTERINGSPIEK OP HET EINDE VAN DE
BESTUURSPERIODE

2017 voorzagen de gemeenten een groei van 6,5% bovenop
een toename van 5,7% het jaar voordien. Omdat zij de grootste investeerder van de sector zijn, blijft de trend stijgend.

De investeringen stijgen in het lokale verkiezingsjaar 2018
lichtjes tot een totaal van 4,3 miljard EUR voor de sector.
Budgetramingen tonen een groei van 6,5% aan investeringen

Ook het lagere volume aan investeringen van de provincies
kende in 2016 en 2017 een toename (+11,4% en +3,4%).
Door de vernieuwde taakstelling ligt sinds 2018 het niveau
van investeringen bijna een kwart lager dan ervoor (-23,5%).

Evolutie van de investeringen* van de lokale sector (BBC) volgens het meerjarenplan 2014-2019
bij de opmaak van het budget 2018
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Budgetopmaak
2014

Rekening
2014

Gemeenten

Budgetopmaak
2015

Rekening
2015

OCMW’s

Budgetopmaak
2016

Rekening
2016

Budgetopmaak
2017

Rekening
2017

Budgetopmaak
2018

Provincies

* Zonder financiële vaste activa (FVA)

REALISATIEGRAAD
Investeringsramingen kunnen niet volledig gerealiseerd wor-

Daarom kwamen de voorbije jaren de investeringen slechts

den binnen het voorziene jaar. Een investeringsdossier tot

uit op een niveau van ongeveer 2 miljard EUR met een rea-

uitvoering brengen – van plan tot transactie – vergt na de

lisatiegraad van 50% of meer, die in 2017 voor de gemeenten

formele beslissing tot investeren tijd en vaak is er dan ook

oploopt tot 60%. Zelfs met de hogere realisatie van inves-

vertraging: wachten op vergunningen, onteigeningen, acties

teringen blijft het nominale niveau van lokale investeringen

van partners of van de eigen administratie, uitstel van de

onder het niveau van het voorlaatste verkiezingsjaar 2012.

oplevering omwille van praktische omstandigheden…
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De lichte versnelling in de groei van de investeringsbudgetten 2018 houdt dus in dat voorziene investeringsbedragen
van vorige jaren, die niet konden worden gerealiseerd, doorgerold worden naar de volgende budgetjaren. Ze vergroten
als het ware het volume aan investeringsramingen.
Politiezones en hulpverleningszones ramen in 2018 voor 233
miljoen EUR aan investeringen. Voor de steekproef aan A
 GB’s,
APB’s en OCMW-zorgverenigingen waarvan we over de cijfers
beschikken, gaat dit samen om 448 miljoen EUR aan investeringen, al dan niet gesubsidieerd door andere lokale besturen. Maar ook intercommunales doen lokale investeringen.
Hiervoor zijn echter geen budgetgegevens beschikbaar .
6

Evolutie van de investeringsuitgaven – Budget 2018
Investeringsuitgaven*

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

3.056,8
206,5
355,6
132,4
100,7
285,1
7,3
155,5

469
32
55
20
15
-

6,5%
-23,5%
5,8%
16,7%
61,1%
-

4.299,9

591,2

-

Gemeenten
Provincies
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
TOTALE INVESTERINGS
BUDGET*
* Zonder financiële vaste activa (FVA)

Binnen de sector investeren de gemeenten het grootste
volume (3 miljard EUR in 2018 of 71%). Ze overtreffen daarmee ruim het budget van andere lokale besturen. Bijna een
kwart van het totale gemeentebudget voor 2018 gaat naar

Aandeel in investeringen* per type lokaal bestuur
- Budget 2018

investeringen. Globaal genomen voor de sector maken de
investeringsuitgaven 20% uit van het totale budget.

2,3



3,1

6,6%




3,6%

0,2

8,3%
4,5%

71,1%

Gemeenten
Provincies
OCMW
Politiezones

Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen

* Zonder financiële vaste activa (FVA)

(6) Cijfers 2015 over de investeringen van intercommunales zijn beschikbaar in de Belfius-analyse over dit segment, belfius.be/onzestudies.
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Investeringsuitgaven per clustergroep van Vlaamse gemeenten – Budget 2018
(In EUR per inwoner)
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teringsbeleid in 2018 gemiddeld 469 EUR per inwoner uit te

Aandeel per type investeringsuitgave (BBC) –
Budget 2018 (In miljoen EUR)

geven. Dat bedrag verschilt sterk volgens het type gemeen-

4.500

Een doorsnee Vlaamse gemeente verwacht voor haar inves-

te (zie grafiek). Woongemeenten en landelijke gemeenten
investeren doorgaans een lager bedrag per inwoner, net
zoals de verstedelijkte gemeenten. In de grote en regionale
steden en in de kustgemeenten gaat het om meer dan 500
EUR en 700 EUR per inwoner. Hun ruimere aanbod aan diensten en voorzieningen maakt meer investeringen noodzakelijk. Het feit dat steden een belangrijke aantrekkingskracht
uitoefenen op inwoners van omliggende gemeenten, maakt
dat er hogere kosten nodig zijn in verhouding tot het inwonersaantal. De toeristische aantrekking van kleinere kustgemeenten maakt ook dat ze een duidelijk hoger investeringsuitgavenpatroon vertonen in verhouding tot het aantal
inwoners.
De meeste investeringen (79%) gebeuren in materiële vaste
activa: voor de gemeenten, provincies en OCMW’s alleen al
gaat dit samen om 3 miljard EUR volgens de budgetraming
2018. Een klein deel gaat naar financiële investeringen zoals
deelnemingen (7%). Investeringssubsidies maken voor 11%
deel uit van de investeringsbedragen. Lokale besturen geven
immers investeringstoelagen aan andere lokale besturen en
organismen. Het gaat hier om 422 miljoen EUR van de investeringen. De provincies verstrekken 50,8 miljoen EUR aan

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2018
Investeringen in FVA
Investeringen in MVA
Investeringen in IMVA
Toegestane investeringssubsidies

subsidies, wat in verhouding 16% is van het bedrag dat de
gemeenten toestaan (326,3 miljoen EUR).
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IN WELKE DOMEINEN BESTEDEN VLAAMSE LOKALE
BESTUREN HUN UITGAVEN ?
Lokale besturen, en dan vooral de gemeenten en provincies,

3 à 4% van het totale investeringsbudget. Hierin worden

zijn bevoegd om een beleid te voeren over een breed gamma

specifieke investeringen van de zones zelf meegerekend,

van beleidsvelden. Dat weerspiegelt zich in hun investerings-

naast de investeringsinspanning van de gemeenten.

en exploitatiebudget.
Provincies investeren na de nieuwe taakstelling zichtbaar
Qua investeringen doet de sector een belangrijke inspanning

mee in groene ruimte, monumentenzorg, wegen, onderwijs-

voor wegen (19%) en algemene diensten (9%), sport (5,7%)

administratie en sociale huisvesting. Belangrijke investerin-

en riolering (5%), doorgaans onder impuls van de gemeenten

gen zitten vaak gespreid over nog meer verschillende bestu-

(zie staafdiagram in miljoen EUR). Maar ook typische domei-

ren: zo kan bijvoorbeeld sport of riolering ook voorkomen in

nen waarop OCMW’s en zorgverenigingen actief zijn, staan

de investeringsbudgetten bij intercommunales (niet opge-

in de top van de rangschikking, zoals woon- en zorgcentra

nomen in de grafiek) en autonome gemeente- en provincie-

(6,6%) en assistentiewoningen (minder dan 1%). Brandweer

bedrijven.

en politiediensten staan eveneens hoog in het lijstje met

Investeringen van de lokale sector - Belangrijkste beleidsvelden (BBC) – Budget 2018
0
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De exploitatie-uitgaven worden binnen de lokale sector
verdeeld over 10 groepen van beleidsvelden, waarvan ‘Alge-

Investeringen van de lokale sector gespreid over
10 groepen van beleidsvelden – Budget 2018

meen bestuur’ (23,1%) en ‘Zorg en opvang’ (25,4%) de groot-

2,8%

ste zijn (op geconsolideerde basis). Deze laatste is een typi-

8,6%

sche activiteit van OCMW’s met woonzorgcentra en sociale
bijstand, maar ook van zorgverenigingen. De toelage van de
gemeenten aan de OCMW’s werd uit de cijfers geweerd om
dubbeltelling tussen besturen te vermijden.

11,6%

6,4%
22,1%

15,7%

De lokale besturen profileren zich op de terreinen die tot hun
bevoegdheid behoren, met ‘Veiligheidszorg’ als grootste
subgroep (15% ; voornamelijk de gemeentelijke toelagen aan
de politie- en brandweerzone), ‘Cultuur en vrije tijd’ (11,5%),

5,6%

‘Natuur en milieubeheer’ (6,6%). De investeringsuitgaven
gespreid over dezelfde groepen van beleidsvelden leggen
andere accenten.

7,4%

13,0%

6,8%

Ondernemen en werken
Wonen en ruimtelijke ordening
Cultuur en vrije tijd
Leren en onderwijs
Zorg en opvang

Algemene financiering
Algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit
Natuur en milieubeheer
Veiligheidszorg

Exploitatie-uitgaven gespreid over 10 groepen van
beleidsvelden – Geconsolideerd– Budget 2018
3,2%
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-20187
DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENTEN
Om de publieke dienstverlening te verbeteren, investeren

Reeds bij het opstellen van het initiële BBC-meerjarenplan

lokale besturen onder meer in mobiliteit, kunst en cultuur,

2014-2019 werd geopperd dat de investeringscurve vlak-

opvang en zorg, natuur- en milieubeheer, wonen en ruim-

ker zou verlopen. Een aanvankelijke overraming aan in-

telijke ordening. Hun realisaties vormen een belangrijke

vesteringen in 2014 vertaalde zich geleidelijk aan in een

investeringsmotor voor de economie. Met een jaarlijks

vrij stabiel jaarlijks investeringsbudget tussen 2,5 en

gerealiseerd investeringsvolume van rond de 3 miljard

3 miljard EUR. De investeringen worden binnen eenzelf-

EUR neemt de lokale sector meer dan 30% van de inves-

de jaar voor zo’n 50% tot 60% gerealiseerd. Daarom ko-

teringscapaciteit van de overheid voor hun rekening8.

men de gerealiseerde investeringen van de gemeenten
uit op slechts 1,7 miljard EUR op de laatste jaarrekening

TREND IS STIJGEND, GEEN UITGESPROKEN

(zie grafiek blz 25). De realisatiegraad loopt in 2017 wel

INVESTERINGSCYCLUS

op tot 60%.

De investeringen van de gemeenten stijgen in het lokale
verkiezingsjaar 2018 met 6,5% tot 3 miljard EUR voor de
sector. Ook in 2017 voorzagen de gemeenten in hun
budgetr aming een groei van 6,5% bovenop een toename
van 5,7% het jaar voordien, dus de trend blijft stijgend.
Ondanks de stijgende trend sinds 2016 is er van een echt
piekniveau geen sprake zoals in vorige bestuursperiodes,
waarin de investeringsramingen in de aanloop naar de
lokale verkiezingen telkens met 10% tot zelfs 20% de
hoogte ingingen. De intentie om te investeren is er zeker,
maar sinds de invoering van de BBC met nieuwe financiële
evenwichtsnormen kiezen lokale besturen eerder voor
een voorzichtige aanpak.

(7) Onze analyse neemt de rekeningen 2012-2016 mee en de budgetten 2017-2018.
(8) Bron: Nationale rekeningen van de overheid.
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ONTVANGSTEN NEMEN TOE,
ZONDER DE BELASTINGEN
OP TE TREKKEN
EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN STIJGEN
TRAGER DAN UITGAVEN
In de BBC worden alle uitgaven en ontvangsten opgeteld:
zowel die van het exploitatiebudget, dat het zwaarste gewicht vertoont, als die van het investeringsbudget en het
financieringsluik. De analyse van de ontvangsten begint met
die op het exploitatiebudget. De ontvangsten van het investerings- en financieringsbudget volgen op blz 44.
Vlaamse lokale besturen schreven in hun budget 2018 een
totaalbedrag in van 16,9 miljard EUR aan exploitatieontvangsten versus 15,8 miljard EUR aan exploitatie-uitgaven.
Vooral de hulpverleningszones en de politiezones zien de
omvang van de exploitatieontvangsten sterk toenemen, met
meer dan 3%, voornamelijk door de hogere gemeentetoe
lagen. Voor de gemeenten ligt het groeiritme van 2,1% op-

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten – Budget
2018
Exploitatie-ontvangsten In miljoen EUR

Gemeenten
Provincies
OCMW’s
Politiezones
Hulpverleningszones
AGB
APB
Zorgverenigingen
EXPLOITATIEONTVANGSTEN
LOKALE SECTOR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

9.782,5
757,2
3.363,2
1.398,6
460,3
409,7
111,0
572,8

1.501
116
516
215
71
-

2,1%
-10,2%
2,3%
3,0%
3,4%
-

16.855,2

2.419

nieuw hoger dan de vorige jaren en ook voor de OCMW’s
nemen de budgetuitgaven opnieuw toe met meer dan 2%.
Dit groeipercentage werd berekend zonder cijfers van OCMW’s die (recent) een zorgvereniging oprichtten. Want een
dergelijke reorganisatie doet het OCMW-ontvangstenbudget
verkleinen. De zorgvereniging neemt immers een deel van
de ontvangsten over dat verband houdt met de welomschreven activiteit die ze uitvoert in de plaats van het OCMW.
De afname van het provinciebudget met 10,2% is het gevolg
van de nieuwe taakstelling van de provincies en hun herschikte (belasting)ontvangsten.

De exploitatie-ontvangsten bestaan
uit 3 grote categorieën:

>> belastingontvangsten (betaald door gezinnen en ondernemingen)

>> werkingssubsidies (fondsen en toelagen die de lokale
besturen ontvangen)

>> inkomsten uit de eigen werking en activiteiten
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Structuur van de exploitatie-ontvangsten per type van lokaal bestuur – Budget 2018
100%
90%

8,7%

80%
70%
60%

81,4%

50%

58,1%

35,0%
83,7%

99,0%

92,9%
77,9%

40%

62,0%

52,4%

30%
20%

30,9%

10%
0

20,0%

35%

15,3%

7,1%
Gemeenten

Provincies

Ontvangsten uit werking
Fiscale ontvangsten en boetes
Werkingssubsidies

OCMW’s

Politiezones

Hulpverlenings
zones

AGB

APB

Zorg
verenigingen

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst
Andere operationele ontvangsten
Financiële opbrengsten

De ontvangstenstructuur verschilt sterk volgens het type

Financiële opbrengsten vormen een zichtbaar deel van de

van lokaal bestuur. Gemeenten en provincies leunen sterk

ontvangsten voor gemeenten en provincies, met 3,6% en

op de ontvangsten uit belastingen (>50%). Zoals de grafiek

1,8%. Voor OCMW’s, AGB’s en zorgverenigingen zijn de an-

duidelijk aangeeft, zijn OCMW’s, politiezones en hulpverle-

dere operationele ontvangsten dan weer sterker zichtbaar.

ningzones zonder fiscale bevoegdheid sterk afhankelijk van

Het gaat voor OCMW’s doorgaans om een pakket aan terug

toelagen. Voor AGB’s en zorgverenigingen zijn, net zoals voor

te vorderen steun van begunstigden, samen met de recupe-

de OCMW’s, de ontvangsten uit hun eigen werking heel be-

ratie van steun bij familie van begunstigden.

langrijk. Het gaat immers om wat hun exploitaties en diensten
opleveren.
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-20189
DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN VAN DE GEMEENTEN
Na een aantal jaren van fluctuerende ontvangsten en een

De werkingssubsidies van de regionale overheid onder-

heel zwakke toename in 2017, zien de Vlaamse gemeen-

steunen de gemeenten, met een stabiele aangroei van

ten hun ontvangsten voor exploitatie opnieuw met 2,1%

3,5% per jaar. Het Gemeentefonds alleen al is goed voor

aangroeien in het budget 2018. Ondanks een grillig ver-

gemiddeld een kwart van de exploitatie-ontvangsten, de

loop tijdens de bestuursperiode gingen de exploita-

specifieke en overige werkingssubsidies voor 10%. Met

tie-ontvangsten voor de gemeenten gemiddeld met 3,3%

deze middelen wil de Vlaamse overheid de gemeenten

per jaar omhoog. Omdat de belastingontvangsten met

meer beleidsautonomie geven.

meer dan de helft (52,4%) het zwaarste gewicht van de
exploitatie-ontvangsten vormen, bepaalden zij in grote
mate het eerder grillige groeiritme.

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten van de Vlaamse gemeenten (in % t.o.v. vorige jaar) 2012-2018
10%

8,0%

8%
6%

4,2%

4%

2,8%

2%

4,6%

2,0%

0%
-2%

7,4%

5,6%

2,2%

1,6%

2013

Exploitatie-ontvangsten

2014

2015

2016

Fiscale ontvangsten

1,5%
0,9%

2,1%
1,1%

0,6%

-1,1%
2012

3,5%

3,7%

3,1%

Budget 2017

Budget 2018

Werkingssubsidies

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten van de Vlaamse gemeenten – Budget 2018 - 2012-2018
In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(2017-2018)

Evolutie
(2012-2018)

880,9
5.122,8
1.981,5
2.301,9
726,7
3.422,2
2.453,9
594,5
377,1
356,5
9.782,5

135
786
304
353
112
525
377
91
58
55
1.501

3,9%
1,1%
0,3%
1,5%
1,6%
3,5%
3,7%
27,3%
-21,1%
0,3%
2,1%

5,8%
3,4%
4,2%
2,4%
4,2%
3,4%
3,6%
25,3%
-6,1%
-3,1%
3,3%

Ontvangsten uit werking
Fiscale ontvangsten en boetes
Aanvullende personenbelasting
Opcentiemen onroerende voorheffing
Lokale belastingen
Werkingssubsidies
Gemeentefonds e.a. fondsen
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies*
Financiële opbrengsten
EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
* Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw.)

(9) Onze analyse neemt de rekeningen 2012-2016 mee en de budgetten 2017-2018.
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Een doorsnee Vlaamse gemeente beschikt gemiddeld over

name uit het Gemeentefonds. Fondsen alleen al leveren 38%

meer dan 1.100 EUR per inwoner om beleidsuitgaven te fi-

van de middelen. Al hun werkingssubsidies samen financie-

nancieren. Dat bedrag verschilt volgens het type gemeente

ren zelfs de helft van het budget. Andere gemeenten hangen

(zie grafiek). In de grote en regionale steden en in de kust-

in verhouding sterker af van hun belastingontvangsten. Zo

gemeenten gaat het zelfs om meer dan 2.200 EUR per in-

halen bij uitstek de kustgemeenten door hun specifieke toe-

woner. De grote en regionale steden doen in verhouding meer

ristische ligging in verhouding veel belastingen op. Over het

een beroep op algemene werkingssubsidies dan op belas-

algemeen spelen voor de gemeenten ook de opbrengsten uit

tingontvangsten. Ze krijgen immers een belangrijke vooraf-

hun eigen werking en infrastructuur een rol.

Exploitatie-ontvangsten per clustergroep van Vlaamse gemeenten – Budget 2018
(in EUR per inwoner)
3.000
2.500

2.266

2.448

2.000
1.500

1.141

1.119

1.302

1.206

1.000
500
0

Woongemeenten Landelijke gemeenten

Ontvangsten uit werking
Fiscale ontvangsten
Algemene werkingssubsidies

Gemeenten
met economische
aantrekking

Verstedelijkte
gemeenten

Grote en regionale
steden

Kustgemeenten

Specifieke werkingssubsidies
Overige ontvangsten
Financiële ontvangsten
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GEREMDE BELASTINGGROEI EN MINIEME DALING
AANSLAGVOETEN
De belastingontvangsten van Vlaamse lokale besturen zitten
geconcentreerd bij de gemeenten en provincies: ze zijn de
enige lokale besturen met (autonome) fiscale bevoegdheid.
Voor 2018 budgetteren ze samen 5,7 miljard EUR aan belastingontvangsten of 881 EUR per inwoner, wat voor de gemeenten slechts een lichte stijging is (+1,1%) ten opzichte
van het jaar ervoor. Voor de provincies gaat dit om een stevige daling, omdat er sinds de nieuwe taakstelling voor elke
provincie een maximumtarief geldt voor de opcentiemen op
de onroerende voorheffing.
Belastingontvangsten komen overwegend uit de zogenaamde aanvullende belastingen, die worden geheven bovenop
belastingen van de regionale overheid of de federale staat.

Evolutie van de belastingontvangsten – Budget 2018
Belastingen

Gemeenten
Aanvullende
personenbelasting
Opcentiemen
onroerende
voorheffing
Lokale belastingen
Provincies
Opcentiemen
onroerende
voorheffing
Lokale belastingen
TOTAAL

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

5.122,8

786

1,1%

1.981,5

304

0,3%

2.301,9
726,7
616,2

353
112
95

1,5%
1,6%
-12,4%

435,5
180,7
5.739,0

67
28
881

-17,3%
2,2%
-

Dat is het geval met de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de verkeersbelasting.
Daarnaast staan de specifiek lokale belastingen, die de ge-

5% minder ontvangsten kan betekenen voor de aanvullende

meente of provincie zelf instelt en ook zelf int. Die lokale

gemeentelijke personenbelasting. Het valt af te wachten wat

gemeentebelastingen en provinciebelastingen10 vertegen-

de lokale terugverdieneffecten van deze belastingvermin-

woordigen 15,8% van de belastingontvangsten. De lokale

dering zullen zijn, onder andere via bijkomende tewerkstelling,

belastingen wegen met hun 907 miljoen EUR niet zo sterk

en in welke gemeenten die de minderontvangsten op termijn

door in de ontvangsten als de APB en de OVH, die elk 2 miljard

effectief zullen compenseren. In een latere fase is de impact

EUR of meer opbrengen.

van de vergrijzing op de inkomensbelasting ook een gegeven
waarmee lokale besturen zullen geconfronteerd worden. De

De aanvullende personenbelasting (APB), die alleen ge-

stagnering van deze belastingontvangsten opvangen is een

meenten heffen, stagneert net zoals in 2017 in het budget

van de komende financiële uitdagingen voor de gemeenten.

2018 (+0,3%). Dit heeft voor het derde jaar op rij te maken
met de taxshift die jaarlijks de ontvangen bedragen sterker
remt. De impact ervan cumuleert de komende jaren tot een

De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OVH) zijn
zowel voor gemeenten (24%) als provincies (57%) een be-

bedrag van 93 miljoen EUR dat Vlaamse gemeenten zouden

langrijke bron van ontvangsten. In het budget 2018 rekenen

mislopen. Het staat vast dat deze federale beslissing voor

de gemeenten op een toename van de OVH met 1,5%, de

de gemeentebesturen systematisch zal leiden tot een klei-

provincies zien ook hier een deel ontvangsten vertrekken.

nere belastbare grondslag aan inkomen, wat tegen 2019 zo’n

(10) Meer details over provinciebelastingen op de website van de Vereniging Vlaamse Provincies: www.vlaamseprovincies.be.
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De vrijstelling voor nieuw materieel en outillage (machines)

Voor de gemeenten blijven de belangrijkste categorieën de

roomt de opcentiemen voor gemeenten en provincies steeds

bedrijfsbelastingen en de belastingen rond huisvuil en milieu,

sterker af. Die gedeeltelijke belastingvrijstelling van het ka-

naast belastingen op patrimonium. Voornamelijk de boetes

dastraal inkomen stelt de Vlaamse overheid in om de inves-

(o.m. GAS-boetes) zouden in 2018 meer inkomsten opleveren,

teringen door bedrijven te stimuleren. Aanvankelijk compen-

maar ook belastingen op leegstaande woningen en bedrijfs-

seerde de Vlaamse overheid deze minderontvangst, maar

ruimtes (patrimonium) en die op evenementen. Voor de pro-

sinds 2016 bouwt ze deze compensatie af. Het wegvallen

vincies gaat het voornamelijk om meerontvangsten uit de

ervan noopte lokale besturen die een belangrijke ontvangst

belasting op tweede verblijven en uit de algemene bedrijfs-

zagen verdwijnen tot het bijsturen van hun budget.

belasting.

De lokale belastingen kenden in het budget 2018 in verhouding tot de voorbije jaren een beperkte verhoging, nl. 1,6%
voor de gemeenten en 2,2% voor de provincies. Vooral de
gemeenten verwachten 11 miljoen EUR meerontvangsten
in 2018, de provincies 3,8 miljoen EUR.

Belang van de verschillende fiscale ontvangsten per clustergroep van Vlaamse gemeenten – Budget 2018
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TROKKEN DE GEMEENTEN DE BELASTINGVOETEN OP
TIJDENS DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE?
In 2014 en 2015, na het uittekenen van de gemeentelijke

2,5 tot 3,97% werd opgetrokken (hogere basisbelasting),

beleidsplannen 2014-2019, verhoogde 1 op de 10 gemeen-

werd aan gemeenten en provincies gevraagd om hun aan-

ten haar aanslagvoet(en). In de loop van de bestuursperiode

vullende aanslagvoet te verlagen, om na herrekening een-

herzagen een aantal gemeenten hun aanslagvoeten naar

zelfde opbrengst te behouden. Ook na deze herrekening zien

beneden. Dus alleen bij aanvang van de periode ging de ge-

we dat de aanslagvoet van gemeenten lichtjes daalde van

middelde aanslagvoet lichtjes omhoog, om daarna stabiel te

nog gemiddeld 880 opcentiemen in 2016 tot 877 opcentie-

blijven en op het einde miniem te dalen.

men in 2018. Slechts 3 gemeenten trokken hun aanslagvoet
op, 13 lieten deze zakken. Voor de provincies verlaagde het

In 2018 verlagen 7 gemeenten hun % APB, de gemiddelde

aantal opcentiemen van een gemiddelde van 344 in 2017

aanslagvoet daalt van 7,24% naar 7,21%. In 2014 trok amper

naar 173 in 2018, nadat ze hun aanslagvoeten jarenlang

1 op de 10 gemeenten die aanslagvoet op, zoals de tabel

stabiel hielden.

aangeeft.
Er zit een grote spreiding in deze aanslagvoeten: de hoogste
Goed om te weten: de opcentiemen onroerende voorheffing

notering bij een gemeente voor APB is 9% en voor de opcen-

(OVH) werden om een heel specifieke reden in 2018 massaal

tiemen OVH 1.417, terwijl de laagste notering voor APB 2,5%11

‘aangepast’ (herrekend): omdat de regionale aanslagvoet van

is en 472 voor opcentiemen OVH.

Evolutie van de aanslagvoeten (aantal gemeenten) – 2014-2018
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(11) Drie kustgemeenten noteren 0%.

37

Ontvangsten nemen toe, zonder de belastingen op te trekken FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

Evolutie van de gemiddelde aanslagvoeten – Gemeenten 2013-2018
(rechteras: Aantal opcentiemen OVH - Linkeras: aanslagvoet APB)
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TRENDS IN DE BESTUURSPERIODE 2013-201812
DE BELASTINGONTVANGSTEN VAN VLAAMSE GEMEENTEN
De belastingontvangsten kenden een matige groei van

De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OVH)

3,4% per jaar tijdens de afgelopen bestuursperiode (zie

zetten in 2018 hun groei verder en brengen 1,5% meer

tabel blz. 33). In het budget 2018 is de groei echter heel

op dan het jaar ervoor. Die stijging is echter beperkt in

beperkt (1,1%) en dat brengt de belastingontvangsten

vergelijking met het jaarlijkse groeiritme van nog 2,4%

op 5,1 miljard EUR of 786 EUR per inwoner.

tijdens de bestuursperiode.

De aanvullende personenbelasting (APB) stagneert in

De lokale belastingen werden tijdens deze bestuurs

2018 voor het tweede jaar op een rij. Dit heeft voor een

periode haast continu opgetrokken maar kenden vooral

stuk te maken met de taxshift die jaarlijks de opbrengst

een stevige groei in 2014 en 2015. Gemeenten verhoog-

wat sterker remt. Gemiddeld nam de opbrengst uit de

den na lange tijd de tarieven voor bestaande retributies

APB de laatste jaren toe met 4,2% per jaar, door de schom-

en gingen eveneens op zoek naar nieuwe belastingen.

melingen in het inkohieringsritme waarmee de FOD Fi-

Gemiddeld bedroeg de groei 4,2% per jaar. De lokale be-

nanciën de inkohiering van de personenbelasting uitvoert.

lastingen hebben echter een minder groot gewicht dan
de 2 belangrijkste belastingen APB en OVH.

(12) Onze analyse neemt de rekeningen 2012-2016 mee en de budgetten 2017-2018.
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IMPACT VAN DE VERNIEUWDE TAAKSTELLING13
EN GEWIJZIGDE FINANCIERING VOOR DE PROVINCIES
IN 2018
De financiële implicaties voor de provincies komen duidelijk tot uiting bij hun budgetopmaak 2018. De afslanking van hun
bevoegdheden vertoont volgende budgettaire implicaties:

Impact van de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering voor de provincies in 2018
Exploitatie-uitgaven

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

204,6
332,6
186,2
3,9
10,7
738,1

32
51
29
0
2
113

-7,4%
-6,9%
-11,1%
0,0%
-12,0%
-7,5%

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

42,7
616,2
0,0
435,5
180,7
65,6
0,0
17,8
47,8
19,1
13,6
757,2

9
95
0
67
28
10
0
3
7
3
2
116

-9,0%
-12,4%
0,0%
-17,3%
2,2%
15,3%
0,0%
122,7%
-2,2%
-16,5%
-6,8%
-10,2%

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

206,5

32

provincies

Werking
Personeel*
Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven**
EXPLOITATIE-UITGAVEN
* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (20 EUR/inw.)
** Kapitaalaflossing van leningen niet inbegrepen (BBC)

Exploitatie-ontvangsten
provincies

Ontvangsten uit werking
Fiscale ontvangsten en boetes
Aanvullende personenbelasting
Opcentiemen onroerende voorheffing
Lokale belastingen
Werkingssubsidies
Provinciefonds
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies*
Andere operationele ontvangsten
Financiële opbrengsten
EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
* Zonder lonen gesubsidieerd onderwijzend personeel (20 EUR/inw.)

INVESTERINGSUITGAVEN*

-23,5%

* Zonder financiële vaste activa (FVA)

(13) Het Vlaams decreet ‘vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’ werd op 9 november 2016 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
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De uitgaven en ontvangsten voor persoonsgebonden en

Hoewel de raming van die minderuitgaven en minderont-

culturele bevoegdheden vallen weg. Zowel de werkingsuit-

vangsten globaal genomen min of meer een evenwicht be-

gaven als de werkingsontvangsten, maar ook de personeels-

houdt, geldt dit niet zo voor elke provincie afzonderlijk. Daar-

uitgaven krimpen door de overdracht van personeel, net

om is er het engagement van de Vlaamse overheid om in dit

zoals minder toegestane werkingssubsidies en minder inte-

kader extra budgetten te voorzien, wat de verhoging van de

restbetalingen op leningen. Tegelijk dalen vanaf 2018 de

algemene werkingssubsidies verklaart (+15,3%).

provinciale belastingontvangsten, omdat voor elke provincie
een maximumtarief geldt voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (zie grafiek).
Het maximumtarief voor de provincies ligt tot 20% lager dan
het tarief van 2017. De provinciale opcentiemen gaan van
een gemiddelde van 210 in 2017 naar 173 in 2018. Deze
provinciale aanslagvoeten werden herrekend om ze aan te
passen aan de hogere regionale aanslagvoet.

Evolutie 2017-2018 van de ontvangen opcentiemen op de onroerende voorheffing (In miljoen EUR)
180
160
140
120

-18,8%
144
117

100

-15,9%
-14,7%
76

80

105

-16,5%
105

88

88

65

-19,3%
97
78

60

2017
2018

40
20
0
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Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

40

Ontvangsten nemen toe, zonder de belastingen op te trekken FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN BUDGETTEN 2018

VERDERE VERSCHUIVING VAN SPECIFIEKE SUBSIDIES
NAAR ALGEMENE TOELAGEN
De ontvangsten uit fondsen en toelagen voor de lokale sector bedragen op het budget 2018 7,5 miljard EUR (niet-geconsolideerd). Ze nemen vooral stevig toe voor de provincies
(+15,3%), gemeenten (+3,5%), politiezones (+3%) en hulpverleningszones (+2,9%). Het gaat om financiële transfers
tussen lokale besturen, bijvoorbeeld van gemeenten naar de
zone, of het zijn overdrachten afkomstig van een ander overheidsniveau. Vlaanderen financiert de werking van gemeenten en in mindere mate van provincies, maar ook het federale niveau bezorgt werkingsmiddelen aan de OCMW’s en de
politie- en hulpverleningszones voor opdrachten van nationaal belang.

Fondsen en werkingssubsidies gemeenten –
Budget 2018
Ontvangsten
gemeenten

Fondsen en toelagen
Gemeentefonds e.a.
fondsen
Overige algemene
werkingssubsidies
Specifieke
werkingssubsidies*
Andere operationele
ontvangsten

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

3.422,2

525

3,5%

2.453,9

377

3,7%

594,5

91

27,3%

377,1

58

-21,1%

142,9

22

4,8%

* Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel (104 EUR/inw.)

De toelagen vertegenwoordigen 45,6% van de totale exploiverschilt sterk naargelang het type bestuur.

Fondsen en werkingssubsidies provincies –
Budget 2018

Deze analyse onderscheidt 3 categorieën van overdrachten:

Ontvangsten
provincies

tatie-ontvangsten (niet-geconsolideerd). De omvang ervan

>> algemene werkingssubsidies (dotaties zonder bestem-

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

65,6
0,0

10
0

15,3%
0,0%

17,8

3

122,7%

47,8

7

-2,2%

ge aan OCMW en politie- en hulpverleningszone, dit zijn

Fondsen en toelagen
Provinciefonds
Algemene
werkingssubsidies
Specifieke
werkingssubsidies*

interne overdrachten tussen lokale besturen)

* Zonder gesubsidieerd onderwijzend personeel (20 EUR/inw.)

ming, zoals fondsen)

>> specifieke werkingssubsidies
>> de dekking van exploitatietekorten (gemeentelijke toela-

Structuur van de OCMW-ontvangsten – Budget 2018
Ontvangsten
OCMW’s

Werkingssubsidies
Algemene
werkingssubsidies
Waarvan
Gemeentefonds
Gemeentelijke
bijdrage
Specifieke
werkingssubsidies
Recuperatie kosten
sociale dienst
Andere operationele
ontvangsten

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

1.954,1

300

2,3%

1.164,4

181

1,9%

133,1

20

1,3%

940,7

145

2,4%

788,7

122

2,0%

121,5

19

-0,2%

236,6

36

7,4%
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Ontvangen toelagen voor politiezones – Budget 2018
Ontvangsten

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

1.384,2
886,7
443,8
53,7

212
136
68
8

3,0%
2,1%
4,8%
1,8%

politiezones

Overdrachten
Gemeentetoelagen
Federale toelagen
Overige

Ontvangen toelagen voor hulpverleningszones –
Budget 2018
Ontvangsten
hulpverleningszones

In miljoen EUR

In EUR/inw.

Evolutie
(t.o.v. 2017)

Overdrachten
Gemeentetoelagen
Federale toelagen

427,6
332,9
92,2

66
51
14

2,9%
5,1%
3,1%

voor de gemeenten en de provincies is een duidelijke ver-

Evolutie van fondsen en werkingssubsidies
voor de gemeenten (In miljoen EUR)

schuiving van de specifieke naar de algemene werkingssub-

4.000

Opvallend in de evolutie van de fondsen en toelagen in 2017

sidies. Deze tendens is al enkele jaren aan de gang. Het Planlastdecreet van 2011 regelde immers dat er geen
rapporteringsplicht van lokale besturen meer is voor een
aantal domeinen om aanspraak te maken op sectorale subsidies toegekend door Vlaanderen. De vroegere subsidie
bedragen werden ondertussen vastgeklikt op een totaalbedrag van 130,4 miljoen EUR en bij de algemene dotatie van
het Gemeentefonds gevoegd. De vastgelegde groeivoet voor
dit fonds (3,5%) is er niet op van toepassing. Ook de afbouw

3.500
3.000
2.500

478
467

377
595

2.000
1.500
1.000

2.367

2.454

500
0

van de specifieke subsidies voor de vroegere gesubsidieer-

2017

2018

Gemeentefonds e.a. fondsen
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies*

de contractuelen (gesco’s) heeft een weerslag op deze budgetpost. Voortaan boeken de besturen een gesco-regularisatiepremie bij de algemene werkingssubsidies.
Specifiek voor de grootsteden en centrumsteden werden
vanaf 2018 ook de werkingsmiddelen van het Stedenfonds
(146,4 miljoen EUR) toegevoegd aan het Gemeentefonds én
jaarlijks met 3,5% geïndexeerd. Dit is niet zichtbaar in de
exploitatiecijfers, want steden en gemeenten financieren
hiermee investeringen, wat het tot kapitaalsubsidies maakt
en dus geen algemene exploitatiesubsidies.

Evolutie van fondsen en werkingssubsidies
voor de provincies (In miljoen EUR)
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60
50
40
30
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Provinciefonds e.a. fondsen
Overige algemene werkingssubsidies
Specifieke werkingssubsidies*
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van de specifieke werkingssubsidies (+2%). Die houden ver-

Toelagen als financieringsbronnen voor
hulpverleningszones

band met de toenemende vraag naar steun en de verwach-

100%

te terugbetaling door de federale overheid voor het lokaal

90%

toekennen van het leefloon. Die vraag naar steun loopt im-

80%

mers sinds 2014 op door de hervorming van het systeem

70%

van werkloosheidsuitkeringen en het toenemend aantal

60%

erkende vluchtelingen.

50%

Bij de OCMW’s valt voornamelijk de continue toename op

79,5%

78,0%

78,3%

20,5%

22,0%

21,7%

2016

2017

2018

40%

De federale dotatie aan de politiezones neemt in 2018 op-

30%

nieuw stevig toe (+4,8%), maar blijft desondanks ver achter

20%

op de financiering door de gemeenten die dubbel zo hoog is.

10%

Eenzelfde vaststelling geldt voor de hulpverleningszones
waar de verhouding federale versus gemeentelijke toelage
stabiliseert op 22/78, ondanks een nieuwe toename van
3,1% in de verwachte federale overdrachten. Er is nog heel
wat groeimarge richting een evenwichtige verdeling 50/50,

0%

Gemeentetoelagen
Federale toelagen

zoals werd vooropgesteld bij de hervorming van de brandweerdiensten.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN NEMEN STEEDS VERDER AF
EN OPBRENGSTEN UIT WERKING NEMEN LICHTJES TOE
De financiële opbrengsten op het exploitatiebudget blijven

De mate waarin lokale besturen ontvangsten genereren uit

onder druk, nu de rentestand al geruime tijd laag is. Bij de

eigen werking verschilt sterk per type bestuur. OCMW’s

gemeenten zijn de financiële opbrengsten met 356,5 miljoen

hebben in verhouding meer eigen werkingsmiddelen (30,9%),

EUR in 2018 in verhouding tot het totale ontvangstenbudget

onder meer door de exploitatie van woonzorgcentra waarvoor

het grootst (3,6%) en stabiliseren ze. De vorige jaren kenden

ze factureren. Daarenboven bieden ze doorgaans heel wat

ze een sterke terugval door een combinatie van zowel min-

specifieke diensten aan tegen betaling zoals gezinshulp,

der opbrengsten uit financiële diensten als uit dividenden

thuisbezorgde maaltijden… Hun werkingsopbrengsten gaan

van intercommunales. Die laatste opbrengsten stabiliseren

er lichtjes op vooruit op het budget 2018 (+2,2%) samen met

in het gemeentebudget 2018 (+0,65% voor dividenden uit

die van de gemeenten (+3,9%). Voor AGB’s en zorgvereni-

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de nutsec-

gingen zijn de ontvangsten uit hun eigen werking heel be-

toren).

langrijk, net zoals voor de OCMW’s. Het gaat immers om wat
hun exploitatie en diensten opleveren.
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OP TE NEMEN LENINGEN EN OPBRENGST UIT VERKOPEN
VAN ACTIVA NEMEN TOE
teitenbudget naast het exploitatiebudget ook een investe-

Exploitatie-, investerings- en financieringsbudget
(BBC-besturen*) – 2018

rings- en financieringsbudget. Aan ontvangstenzijde worden

Budget 2018

Voor lokale besturen die de BBC voeren, voorziet het liquidi-

investeringen specifiek gefinancierd door de verkoop van
activa en door ontvangen investeringssubsidies (+20,4%).
Het financieringsbudget voorziet als ontvangsten de op te
nemen leningen (+5,7%), die een algemene vorm van financiering zijn. Beide budgetten gaan omhoog in het budget
2018.

I. Exploitatiebudget
I.A. Exploitatie-uitgaven
I.B. Exploitatie-ontvangsten
II. Investeringsbudget
II.A. Investeringsuitgaven
II.B. Investeringsontvangsten**
III. Andere
III.A. Financieringsuitgaven
III.B. Financieringsontvangsten
IV. Budgettair resultaat van het boekjaar

In miljoen EUR
1.032,8
13.964,5
14.997,3
-2.995,4
4.065,2
1.069,8
799,3
1.466,5
2.265,8
-1.163,3

* Gemeenten, provincies, OCMW’s, AGB, APB en zorgverenigingen
** Zonder verkoop van FVA, omdat die bedragen sterk fluctueren van jaar tot jaar
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FINANCIËLE SITUATIE
VAN HET BUDGET 2018
FINANCIEEL EVENWICHT BLIJFT BEHOUDEN
AUTOFINANCIERINGSMARGE ALS BUFFER (BBC-BESTUREN)
Het positieve saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uit-

De OCMW’s vertonen bij de budgetopmaak 2018 nog steeds

gaven genereert een financieel draagvlak (zonder uitgaven

een licht negatieve AFM, maar ze gaan in het bijgestelde

voor leninglasten mee te rekenen). Dat draagvlak dient in de

meerjarenplan uit van een positieve evolutie om in 2019 aan

eerste plaats om de intresten en aflossingen van de lenings-

het AFM-evenwichtscriterium te voldoen, nl. dat de som van

schuld te betalen. Wat daarna overblijft is de autofinancie-

de AFM over de bestuursperiode minstens nul is of positief.

ringsmarge, een buffer die toelaat om eventueel meer investeringen te doen of bijkomend beleid te voeren. Dit geeft

Besturen die een buffer opbouwen tonen aan vooruit te

in zekere zin de mate van bijkomende beleidsruimte weer.

kijken om bijkomend beleid te voeren. En dat zeker indien
deze buffer jaarlijks kan ingezet worden om bijvoorbeeld:

element is voor de financiële gezondheid van een bestuur.

>> oplopende pensioenlasten of loonindexatie op te vangen
>> een belastingverlaging door te voeren
>> bijkomende beleidsmaatregelen te nemen
>> meer investeringsprojecten op stapel te zetten.

Hoewel deze exploitatiebuffer bij de gemeenten in 2018

De positieve AFM voor de BBC-besturen bewijst dat het fi-

opnieuw krimpt, met 56 miljoen EUR of bijna een kwart, be-

nancieel draagvlak meer dan volstaat om de voorziene le-

wijst deze positieve AFM dat de gemeenten de toename van

ninglasten te dekken. Het gaat in het budget 2018 om een

de exploitatie-uitgaven in het budget 2018 aankunnen. De

buffer van meer dan 130 miljoen EUR of een overschot van

krimp komt er voornamelijk door de lager geraamde opbrengst

1% van de totale exploitatie-ontvangsten (gemeenten, pro-

uit de aanvullende personenbelasting. Het meerjarenplan

vincies en OCMW’s samen). Meer dan 6 op de 7 gemeenten

van de gemeenten toont daarenboven aan dat men ook de

noteren in 2018 een positieve AFM, terwijl de deadline voor

volgende jaren op een buffer van dezelfde omvang rekent.

een positieve of nul-AFM pas voor 2019 is. Daartegenover

Blijkbaar is dit een recurrent gegeven voor de gemeenten.

staat dat slechts 1 op de 3 OCMW’s een positieve AFM no-

Bij de budgetopmaak 2018 wordt opnieuw duidelijk dat lokale besturen, en dan vooral de gemeenten, over een buffer
beschikken om schokken op te vangen, wat een belangrijk

teert op het budget 2018 en 1 op de 5 provincies.

Autofinancieringsmarge – Budget 2018
Gemeenten

AFM

Provincies

In miljoen In EUR/inw.
Evolutie
(t.o.v. 2017)
EUR
Financieel draagvlak
Netto periodieke
leningsuitgaven
Netto-aflossingen van
schulden
Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge

OCMW’s

In miljoen In EUR/inw.
Evolutie
EUR
(t.o.v. 2017)

In miljoen In EUR/inw.
Evolutie
EUR
(t.o.v. 2017)

1.050,1

161

-7,0%

28,4

4

-48,7%

99,0

15

-4,7%

845,1

130

-1,3%

84,5

13

-3,0%

108,1

17

-3,5%

649,4
195,7
205,0

100
30
31

0,7%
-7,2%
-24,8%

75,3
9,3
-56,1

12
1
-9

-1,6%
-12,7%
76,6%

66,1
42,0
-9,2

10
6
-1

-0,9%
-7,0%
6,5%
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Op de rekening 2017 blijkt de buffer een pak hoger dan voorzien in het budget, onder meer doordat niet alle investeringen
werden gerealiseerd, terwijl de ontvangsten wel op traject
bleven. Eenzelfde beeld bij de OCMW-rekeningen, waar de
buffer zo’n 4% bedraagt van de totale ontvangsten, tegenover 9,4% voor de gemeenten. Slechts een viertal gemeenten noteert op de rekening 2017 een negatieve AFM, maar
bij de OCMW’s zijn dat er een 40-tal. Ze hebben nog tot 2019
om deze AFM op te halen.

Evolutie van de autofinancieringsmarge (AFM) - Gemeenten (In miljoen EUR)
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HET BUDGET 2018 IN FINANCIEEL EVENWICHT:
HET RESULTAAT OP KASBASIS IS POSITIEF (BBC)
In de BBC worden alle uitgaven en ontvangsten opgeteld:
zowel die van het exploitatiebudget, dat het zwaarste gewicht heeft, als die van het investeringsbudget en de financiering. Ze vormen het jaarlijks budgettair resultaat.

Exploitatie-, investerings- en financieringsbudget
(BBC-besturen*) – 2018
Budget 2018

>> Het merendeel van de besturen slaagt er in 2018 in om

ondanks een trage ontvangstengroei en sterkere uitgavengroei een overschot op te tekenen voor de exploitatie.

>> Het investeringssaldo is negatief en wordt niet volledig
gecompenseerd door het positieve financieringssaldo

(andere). De ontvangsten uit financiering bedragen meer
dan 1 miljard EUR voor de BBC-besturen uit de analyse.
Het gaat in hoofdzaak om op te nemen leningen en
leasings.

>> Het budgettair resultaat is negatief, maar mondt uit in

I. Exploitatiebudget
I.A. Exploitatie-uitgaven
I.B. Exploitatie-ontvangsten
II. Investeringsbudget
II.A. Investeringsuitgaven**
II.B. Investeringsontvangsten**
III. Andere
III.A. Financieringsuitgaven
III.B. Financieringsontvangsten
IV. Budgettair resultaat van het boekjaar

In miljoen EUR
1.032,8
13.964,5
14.997,3
-2.995,4
4.065,2
1.069,8
799,3
1.466,5
2.265,8
-1.163,3

* Gemeenten, provincies, OCMW’s, AGB, APB en zorgverenigingen
** Zonder FVA

een sluitend gecumuleerd budget dankzij het opgebouwde resultaat van de vorige boekjaren. Dit gecumuleerd
resultaat bedraagt ook in het gemeentebudget 2018 alleen al meer dan 2 miljard EUR. Een deel van het overschot
krijgt een bestemming voor verder gebruik en mag niet
meer worden meegerekend voor het finale beschikbare
resultaat op kasbasis.

Het resultaat op kasbasis steunt op 2 belangrijke saldi: het
jaarlijks budgettair resultaat en het gecumuleerde overschot
van de voorbije jaren dat nog geen specifieke bestemming
kreeg. Dit gecumuleerde overschot van de voorbije jaren
blijft bepalend voor de financiële evenwichtssituatie van de
gemeenten, provincies en OCMW’s.
De BBC evalueert de financiële situatie aan de hand van 2
criteria: de AFM en het jaarlijkse resultaat op kasbasis. Dit
laatste moet positief zijn. Alle lokale besturen moeten beantwoorden aan deze voorwaarde opdat hun meerjarenplan
(en budget) wordt goedgekeurd.
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