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FINANCIEEL EVENWICHT

WELKE BEPERKINGEN ZIJN ER VOOR HET 
BUDGETTAIR EVENWICHT?

Elk jaar keurt de gemeenteraad een budget goed, of een aanpas-
sing van het lopende meerjarenplan. Dit is nodig voor de goede 
werking van een gemeente als lokaal bestuur. Het goedgekeurde 
beleidsdocument bevat immers niet alleen een overzicht van het 
geplande beleid, maar ook een financiële raming van de middelen 
die hiervoor nodig zijn. Het is de financiële vertaling van het poli-
tieke programma van de bestuursmeerderheid en het geeft aan 
voor welke uitgaven de gemeente kiest en met welke ontvangsten 
ze die uitgaven zal financieren.

Hebben lokale besturen veel marge bij die keuze? Ja en neen. 
Beleid uittekenen en hiervoor uitgaven voorzien kan natuurlijk 
heel breed gaan, want er zijn voldoende maatschappelijke uitda-
gingen (cf. vorige fiches). Om een sluitend evenwicht te vinden 
tussen die uitgaven en ontvangsten moeten keuzes worden 
gemaakt, want er duiken snel beperkingen op. De lokale speel-
ruimte blijkt vrij krap, omdat er elementen en tendenzen mee-
spelen waar de gemeente geen vat op heeft. Denk aan de 
macro-economische context en het stabiliteitstraject voor de 
overheidsfinanciën, maar ook aan maatregelen van andere over-
heidsniveaus waaraan lokale besturen moeilijk ontsnappen (bv. 
pensioenhervorming, sociale maatregelen, subsidiebeleid…).

Een bestuur ondervindt dus beperkingen om het gemeentebud-
get in evenwicht te brengen. Welk evenwicht dit concreet moet 
zijn, wordt verschillend gedefinieerd voor de Brusselse en de 
Vlaamse lokale besturen.

WELK EVENWICHT?
Boekhoudkundig bekeken geldt voor lokale besturen in Brussel 
en Wallonië dat “het uitgaven- en ontvangstenbudget in geen 
geval een deficitair saldo of een fictief overschot mag vertonen, 
zowel het gewone als het buitengewone budget”. Dit principe van 
evenwicht werd ingeschreven in de wet1 en het vertaalt de 
bezorgdheid voor een gezond beheer van de financiën zoals een 
‘goede huisvader’. 

Maar om welk budgettair evenwicht gaat het precies? Het saldo 
voor het eigen dienstjaar? Of dat voor het algemeen totaal na 
afloop van meerdere dienstjaren? Met inbegrip van de investe-
ringsuitgaven en/of de terugbetaling van de schuld? De begro-
tingsdiscipline hiervoor werd de laatste jaren aangescherpt 
(cf. § Verscherpte begrotingsdicipline). 

In Vlaanderen gelden nieuwe bepalingen voor de lokale besturen 
in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het evenwicht 
dat men voortaan nastreeft, is gespreid over meerdere jaren en 
maakt geen onderscheid tussen exploitatie- en vermogensver-
richtingen (cf. didactische fiche). 

De rapporteringscyclus (BBC), die de Vlaamse lokale besturen 
sinds 2014 volgen, vormt daarmee op vele vlakken een stijlbreuk 
met het verleden en verschilt dan ook sterk van die in de andere 
gewesten. Concreet vertrekt de BBC vanuit de strategische 
beleidsvisie over meerdere jaren – het meerjarenplan - met telkens 
een financiële vertaling per jaar. 

1  Deze bepaling over het naleven van het budgettair evenwicht was opgenomen in de nieuwe gemeentewet (via artikel 252) en is nog steeds van kracht voor Wallonië (art. L1314-1. van de ‘Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation’) en het Brusselse Gewest. 
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Daarbij waakt men over een dubbel evenwicht:

• Op lange termijn: na de gemeentelijke legislatuur moet een 
niet-negatieve AutoFinancieringsMarge (AFM) ervoor zorgen 
dat besturen over voldoende middelen beschikken om rente-
lasten en afbetalingen van aangegane leningen te dekken. Dat 
garandeert dat de volgende bestuursploeg geen financiële put 
aantreft bij de start van de legislatuur. 

• Op korte termijn: via de verplichting dat elk jaar het beschikbaar 
budgettair resultaat positief moet zijn.

Grote verschilpunt met de traditionele benadering is dat Vlaamse 
lokale besturen het budget/meerjarenplan globaal bekijken vanuit 
boekhoudkundig opzicht en dat ze een eventueel globaal budget-
tair tekort financieren via leningen. Iets wat onmogelijk is bij de 
klassieke opdeling tussen de zogenaamde gewone en buitenge-
wone dienst, waarbij exploitatieverrichtingen gescheiden blijven 
van vermogensverrichting. Die opdeling laat immers niet toe om 
de lopende uitgaven te financieren met leningen of met de 
opbrengst van de verkoop van activa, omdat die uitsluitend 
bestemd zijn om de investeringen te financieren.

De grafiek voor het BBC-budget toont hoe belangrijk de exploi-
tatieverrichtingen zijn ten opzichte van investeringen en finan-
ciering. Het verschil tussen al die uitgaven en ontvangsten levert 
het jaarlijks budgettair resultaat. Met de gecumuleerde resultaten 
van vorige jaren erbij, verminderd met de reservemiddelen, bekomt 
men het totaal beschikbaar budgettair resultaat (niet afgebeeld). 

Wel blijft het zo dat in zowel het klassieke als het nieuwe boek-
houdkundige kader het financiële evenwicht rekening houdt met 
de rente en aflossing van aangegane leningen. 

Financiële indeling van een jaarlijks budget van de Vlaamse 
gemeenten – Budget 2018 (BBC) in miljoen EUR
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VERSCHERPTE BEGROTINGSDISCIPLINE
Door een strakker begrotingsbeleid vlak na de eurocrisis (cf. fiche 
macrobudgettaire omgeving) is sinds enkele jaren ook voor de 
lokale besturen de begrotingsdiscipline verder aangescherpt. 

Voor de Brusselse gemeenten geldt voortaan de beperking dat 
het evenwicht moet bereikt worden voor het eigen dienstjaar zelf, 
in plaats van voor het algemeen totaal (waarin ook nog de over-
schotten van vorige jaren meetelden). Ook de schuldgraad moet 
onder controle blijven: nieuwe leningen kunnen maar worden 
aangegaan, op voorwaarde dat ze niet tot méér kapitaalaflossin-
gen leiden.

Om de impact van de aangegane schuld correct te tonen bij 
Vlaamse lokale besturen en een fictief evenwicht te vermijden, 
voegt het Decreet Lokaal Bestuur nieuwe indicatoren toe aan de 
evenwichtscriteria: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
(GAFM) en de geconsolideerde AFM (cf. didactische fiche 11). 

Ten slotte is het begrip budgettair evenwicht in de gemeente-
boekhouding niet te verwarren met het evenwicht volgens de 
nationale boekhouding ‘ESR-2010’, waarmee het Belgische over-
heidstekort wordt uitgedrukt. Het saldo stemt volgens die termi-
nologie overeen met “een financieringsvermogen of –behoefte”. 
De ESR-regels maken evenmin onderscheid tussen de exploitatie- 
en investeringsuitgaven, maar houden tegelijk geen rekening met 
financiële verrichtingen (zoals nieuwe leningen en terugbetaling 
van de schuld). Deze set van regels is niet van toepassing op 
individuele lokale besturen (cf. Paper). 

PROBLEMATIEK VAN GEMEENTEN ONDER BEHEERSPLAN
Het is niet meer aan de orde in Vlaanderen, maar gemeenten 
gelegen in de andere gewesten kunnen financiële steun inroepen 
van een sanerings- of thesaurielening. Bereikt een gemeente 
onmogelijk nog een budgettair evenwicht met maatregelen om 
haar financiële situatie te herstellen, dan kan ze financiële steun 
inroepen bij het Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) 
voor Wallonië of het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds 
van de Gewestelijke Thesaurieën (BGHGT) voor Brussel.

Als tegenprestatie moet de gemeente een beheersplan opstellen 
met aanvullende verplichtingen rond personeelsuitgaven, werking, 
investeringen en de schuldevolutie, wat de speelruimte van de 
gemeente nog sterker aan banden legt. Het naleven van een 
beheersplan loopt over meerdere jaren en valt onder een dubbel 
financieel toezicht. 
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Heel wat Waalse en Brusselse gemeenten zijn onderworpen aan 
een dergelijk regime (en soms al sinds vele jaren). Doordat de 
meeste grote steden in dit geval verkeren, is het aandeel van de 
bevolking ‘onder beheersplan’ vrij aanzienlijk (45% voor Wallonië 
en 58% voor Brussel). In Vlaanderen is de aflossing van de laatste 
saneringslening van de jaren 80 ondertussen geschiedenis. De 
Vlaamse Executieve heeft toen een lening aan 32 Vlaamse 
gemeenten en steden met financiële moeilijkheden voorgescho-
ten. Stuk voor stuk trokken ze hun financiële situatie recht.

WELKE MARGE HEEFT EEN BESTUUR AAN DE 
ONTVANGSTENZIJDE?

Indeling van de exploitatie-ontvangsten van de Brusselse en 
Vlaamse gemeenten – Budget 2018
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BELASTINGEN 
Belastingen leveren gemiddeld al snel de helft van de middelen 
voor het jaarlijks exploitatiebudget van een gemeente. Inwoners 
van de gemeente en bedrijven actief op het gemeentelijk grond-
gebied dragen deze middelen af. Het gaat om een belangrijke som 
die bestuurders financieel verantwoord moeten aanwenden. 

Dat gemeenten en provincies belastingen heffen op bronnen van 
inkomsten van belastingplichtigen (gezinnen, ondernemingen, 
verenigingen…) symboliseert bij uitstek hun fiscale autonomie. 
Ze voeren daarmee een lokaal beleid voor vele opdrachten van 
algemeen belang die aan gemeenten zijn toegekend. Ze heffen 
doorgaans aanvullende belastingen, nl. een belasting bovenop 
een andere belasting. De belangrijkste zijn de gemeentebelasting 
op de federale personenbelasting en de gemeentelijke opcentie-
men op de regionale belasting voor de onroerende voorheffing. 

Hoeveel de belastingheffing wel degelijk opbrengt, wordt bepaald 
door 2 factoren: de belastingbasis en de aanslagvoet van de 
gemeente. Theoretisch kunnen gemeentebestuurders jaarlijks 
de aanslagvoeten wijzigen. Dat is eenvoudiger dan de belasting-
basis (lonen en kadastraal inkomen) beïnvloeden, want de marge 
daarvoor is immers vrij beperkt.

De effectieve inning van belastingen hangt niet af van de gemeen-
ten, maar van de federale en regionale overheid en van de snelheid 
waarmee die belastingen inkohiert en doorstort aan de 
gemeenten (de federale overheid voor de personenbelasting en 
de regionale overheid voor de onroerende voorheffing). Tijdens 
vorige bestuursperiodes schommelde het tempo van inkohiering 
van de aanvullende personenbelasting sterk (-22% in 2015 en 
+44% in 2016), wat het ontvangstenpeil voor de gemeenten 
instabiel maakte en een weerslag kreeg op de geboekte resulta-
ten. Vooral Waalse en Brusselse gemeenten ondervonden hier 
hinder van.
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 > Steeds meer vrijgesteld kadastraal inkomen 
De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing (OVH) zijn de voorbije jaren heel beperkt gestegen. Nochtans 
neemt het kadastraal inkomen (KI), waarop die inkomsten geba-
seerd zijn, continu toe (België: toename in 2007 van 7,6 miljard 
tot 8,6 miljard euro in 2017). Tegelijkertijd wordt er steeds meer 
KI van bedrijven vrijgesteld voor nieuw materieel en outillage. De 
regionale overheid stelt bedrijven vrij van heffing, om ze op die 
manier aan te zetten om meer te investeren en meer werkgele-
genheid te scheppen. Hierdoor mislopen de gemeenten wel steeds 
meer belastinginkomsten. Daarenboven werd de uitbetaling van 
de compensatiebedragen aan gemeenten volledig stopgezet door 
de Vlaamse overheid. Ook woningen die beantwoorden aan de 
nieuwe strenge milieunormen worden tijdelijk vrijgesteld van 
onroerende voorheffing. 

In Vlaanderen liep het aandeel van de vrijstelling van het KI op 
van 11,9% in 2007 tot 17,3% in 2017. In het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest bleef de mate waarin het belastbaar kadastraal 
inkomen werd vrijgesteld min of meer op hetzelfde niveau. Het 
KI groeit er voornamelijk door de bouw van nieuwe woningen en 
kantoorgebouwen.

 >   Effect van de taxshift 
Er zijn 2 oorzaken waarom de besturen de komende bestuurs-
periodes in principe op minder belastinginkomsten uit de perso-
nenbelasting zullen kunnen rekenen: de federale taxshift die op 
kruissnelheid komt en de vergrijzing van de (Vlaamse) bevolking 
die zich steeds verder doorzet. 

Gemeentebesturen voelen nu al dat de federale taxshift het 
volume aan ontvangen bedragen steeds sterker afremt. De impact 
van de federale maatregelen cumuleert de komende jaren tot 
219 miljoen euro minder aanvullende personenbelasting (APB), 
middelen die Vlaamse gemeenten zullen mislopen, of 11% van 
hun huidige APB-ontvangst. De taxshift heeft sinds het aanslag-
jaar 2016 een geleidelijke uitwerking en ook de komende jaren 
treden aanvullende maatregelen in werking, waardoor de 
opbrengst van de personenbelasting die aan gemeenten wordt 
doorgestort verder daalt. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brusselse gemeenten
Waalse gemeenten
Vlaamse gemeenten
Totale impact  
van de taxshift

 0,8 4,5 8,6 11,0 18,1 22,9
 3,3 18,5 35,5 45,4 74,8 94,3
 6,9 38,0 72,7 93,0 153,4 193,2
 
 11,0 61,0 116,8 149,3 246,4 310,3

Raming FOD Financiën van de minderinkomsten voor de 
gemeenten uit de aanvullende personenbelasting door de taxshift:

WAT IS DE VERWACHTE EVOLUTIE?
A) DE BELASTINGBASIS STIJGT ZWAK

 >   Economische groei blijft vermoedelijk beperkt
Volgens de extrapolaties van het Planbureau (cf. fiche macro-eco-
nomische omgeving) zal de economische groei vermoedelijk aan 
de lage kant blijven (+/-1,6%), met zelfs tussen 2021 en 2023 
een vertraging (tot ongeveer 1,4% à 1,2%). Dergelijke economi-
sche conjunctuur biedt geen garantie op een sterke stijging van 
de loonmassa en de kadastrale inkomens (de 2 belangrijkste belas-
tinggrondslagen voor gemeenten).

Indeling van de belastingontvangsten – Budget 2018 
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Het principe van meer mensen aan het werk (het zogenaamde 
terugverdieneffect) zal die geraamde minderontvangsten op 
termijn enigszins compenseren, alleen valt af te wachten of dit 
in elke gemeente te merken zal zijn. Op basis van de gegevens 
van het Planbureau is het momenteel niet mogelijk om dit al vast 
te stellen.

 >   Vergrijzing van de bevolking (cf. Paper)
De opmars van de vergrijzing van de bevolking en het toenemend 
aantal gepensioneerden leiden tot een ‘vergrijzing’ van de inkom-
stenbelasting. Vertrekt de groep babyboomers binnenkort met 
pensioen, dan worden inkomens uit werk geleidelijk aan omgezet 
in pensioenen, wat tot lagere inkomsten leidt en bijgevolg minder 
inkomstenbelasting. Deze impact leidt tot een erosie van de belas-
tingbasis voor gemeenten, wat sommige gemeenten nu al begin-
nen te voelen. Het globale effect zal nog toenemen en sterk 
verschillen van gemeente tot gemeente, afhankelijk van de lokale 
verhouding tussen actieven en gepensioneerden (cf. fiche ‘demo-
grafie’).

Een Belfius-onderzoek2 heeft het effect gemeten van wat de 
‘vergrijzing’ van het netto belastbaar inkomen voor een gemeente 
betekent. Gemiddeld levert de demografische evolutie een verlies 
van 14,24% op van de opbrengst aan de personenbelasting tegen 
2030 (ten opzichte van 2015). Dit is een gemiddelde daling, want 
berekeningen per gemeente leren dat de impact voor sommige 
gemeenten helaas véél sterker is dan 14%. En voor andere 
gemeenten gelukkig minder sterk. Het resultaat van dit econo-
metrisch onderzoek gaat ervan uit dat de situatie in een gemeente 
in theorie in de loop van de jaren niet fundamenteel wijzigt door 
ingrepen zoals bv. een uitbreiding van woonwijken met meer wer-
kende inwoners en dus een grotere belastbare inkomensmassa.

Grosso modo mogen gemeenten zich dus tegen het einde van de 
legislatuur 2019-2024 verwachten aan zo’n 11% minder ontvang-
sten uit de aanvullende personenbelasting (APB) door de taxshift 
en zelfs nog meer door de oplopende vergrijzing.

B) PASSEN LOKALE BESTUREN DE AANSLAGVOETEN AAN?
Lokale besturen hebben in theorie een grote speelruimte om de 
aanslagvoet van de aanvullende belastingen te verhogen of te 
verlagen. Ze zullen deze aanslagvoet verlagen, als ze zonder die 
extra middelen beleid kunnen voeren. In de praktijk aarzelen bestu-
ren vooral uit politieke overweging om deze aanslagvoet te ver-
hogen en dit als hefboom voor méér ontvangsten te gebruiken. 

Al bij al trokken de voorbije bestuursperiode relatief weinig 
Vlaamse gemeenten hun aanslagvoet op. Iets meer dan 1 op de 
10 gemeenten deden dit voor de personenbelasting (APB) en 1 
op de 8 voor de onroerende voorheffing (OVH). Vooral in 2014 bij 
aanvang van de bestuursperiode trokken ze die tarieven op. 
Logisch, want bij de start van het meerjarenplan 2014-2019 
schatte men in hoeveel extra middelen nodig zouden zijn voor het 
uitgestippelde beleid. 

Evolutie gemeentelijke aanslagvoeten APB en OVH
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2  Zie Paper “De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB)”, juni 2017
3  Herrekend in 2018 na de verhoging van 2,5% tot 3,97% van het regionaal tarief dat de basis vormt. De Brusselse regionale overheid heft 1,25% OVH, wat een lagere grondslag levert en dan ook 

de hogere aanvullende tarieven verklaart van de Brusselse gemeenten.
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• Regelgeving bepaalt het evolutiemechanisme: soms kiest 
men uitdrukkelijk voor een jaarlijkse evolutie van de werkings-
subsidie of het fonds (bv. afhankelijk van de inflatie, de reële 
groei van de economie of een forfaitair bepaalde groei…). Deze 
coëfficiënten garanderen lokale besturen voorzienbare mid-
delen, een voorzien bedrag dat de evolutie van de uitgaven 
volgt..

• Criteria eigen aan de gemeente: toelagen zoals het Gemeen-
tefonds worden toegewezen op basis van verdelingscriteria 
die specifiek zijn voor de gemeente (bevolkingsaantal, fiscale 
draagkracht…) en die in de loop van de jaren kunnen verande-
ren. Ze kunnen resulteren in een op- of neerwaartse bijsturing 
of zelfs afschaffing (in het geval van voorwaardelijke criteria). 

Het Gemeentefonds ligt al een tijdje ter discussie. Sommige 
gemeenten voelen zich namelijk benadeeld door steden of 
gemeenten die een merkelijk hoger bedrag per inwoner ontvangen. 
Vooral grotere gemeenten, vaak in de nabijheid van een stad, die 
aan steeds meer stedelijke uitdagingen het hoofd moeten bieden, 
vragen om de verdelingscriteria van het Gemeentefonds te her-
bekijken. Ze ondervinden niet de lusten maar eerder de lasten van 
een (nabijgelegen) stad, zoals extra en zwaar verkeer dat sluip-
routes opzoekt en de stadsvlucht van gezinnen. 

Men mag zich natuurlijk niet blind staren op het bedrag per inwo-
ner dat gemeenten uit het fonds ontvangen. Het Gemeentefonds 
is en blijft een solidariteitsmechanisme om de financiële slagkracht 
van gemeenten op peil te houden. Een gemeente met weinig 
fiscale draagkracht door een gemiddeld laag inkomen van haar 
inwoners, wordt terecht anders ingeschaald volgens de verde-
lingscriteria dan een gemeente die bewust de aanslagvoeten laag 
houdt omdat de draagkracht ruim genoeg is. Bovendien is het ook 
heel moeilijk om de verdelingscriteria te wijzigen, want eventuele 
extra’s voor de ene gemeente worden weggehaald bij een andere 
gemeente. Voer tot discussie. 

Ook andere fondsen pakken specifieke situaties aan. Sinds de 
overheveling van het grotestedenbeleid naar de gewesten maken 
in Vlaanderen het Stedenfonds en het Plattelandsfonds als inves-
teringsfonds deel uit van het Gemeentefonds. In Brussel wordt 
het grotestedenbeleid toegespitst op kansarme wijken via de 
contracten ‘Duurzame Stad’, zo genoemd sinds de integratie van 
huisvestingsprogramma’s. 

Na die aanvankelijke verhoging bleef de gemiddelde aanslagvoet 
voor de OVH vrij stabiel. Halfweg de periode en naar het einde 
toe verlaagden meer gemeenten hun aanslagvoet, vooral die voor 
de APB. De grafiek geeft de evolutie van de gemiddelde aanslag-
voet weer. Om een idee te geven van de verschillen in de aanslag-
voeten: 3 Vlaamse gemeenten heffen geen APB, terwijl 9% het 
hoogste tarief is in Vlaanderen. Het gemeentelijke tarief voor de 
OVH schommelt tussen 400 en 1.400 opcentiemen3.

Hoewel er niet echt maximumtarieven bestaan, ondernam de 
toezichthoudende overheid wel pogingen om de belastingdruk 
via een zogenaamd pact van ‘fiscale vrede’ onder controle te 
krijgen. Bij de Brusselse gemeenten is het contrast tussen de 2 
belastingen zeer groot: 17 op de 19 gemeenten hanteren een 
tarief voor de aanvullende OVH dat hoger ligt dan 2.600 opcen-
tiemen, terwijl geen enkele gemeente voor de personenbelasting 
een aanslagvoet van meer dan 8% toepast. De gemiddele aan-
slagvoet voor de APB ging trouwens lichtjes naar beneden tijdens 
de vorige bestuurperiode, terwijl die van de OVH opliep.

WERKINGSSUBSIDIES - GEMEENTEFONDS
De gemeenten hangen sterk af van de financiële middelen die de 
regionale overheid hen toekent. Met gemiddeld zo’n 40% van de 
exploitatieontvangsten van de gemeenten (zonder de toelagen 
voor het onderwijzend personeel) vormen die werkingssubsidies 
en fondsen de 2e belangrijkste financieringsbron. Het Gemeen-
tefonds levert de Vlaamse gemeenten al een kwart van hun mid-
delen. Het gaat om 2,6 miljard euro in 2018, met een stijgingsper-
centage van 3,5% per jaar. Voor de Brusselse gemeenten gaat het 
om 500 miljoen euro. 

Welke evolutie zien de gemeenten bij deze financiële middelen 
en vooral: hoe worden ze bepaald?

• Of financiële werkingssubsidies kunnen toenemen, hangt in 
de 1e plaats af van de financiële situatie van de overheid 
die deze subsidies verstrekt. Omdat gewesten en gemeen-
schappen onderworpen zijn aan de alsmaar toenemende finan-
ciële verplichtingen van het budgettair stabiliteitspact, wordt 
subsidieverlening steeds meer een delicate evenwichtsoefe-
ning (cf. fiche ‘macrobudgetttaire context’). Bovendien wijzigt 
de speelruimte van lokale besturen wanneer nieuwe decreten 
bijvoorbeeld de taakstelling tussen regionale en lokale bestu-
ren reorganiseert. Vaak volgen financiële overdrachten dan 
niet meer. Dit was het geval voor de Vlaamse provincies bij de 
recente nieuwe taakstelling, nadat ze eerder geen bijdragen 
meer uit het Provinciefonds ontvingen.
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ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (PRESTATIES) EN 
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Lokale besturen genereren eigen ontvangsten door een prijs aan 
te rekenen voor hun dienstverlening. Ze rekenen ook op ontvang-
sten uit het gemeentelijk vermogen (vastgoed of financieel). 
Boekhoudkundig kunnen die ontvangsten in 2 groepen worden 
onderverdeeld: de ontvangsten uit werking en de financiële 
opbrengsten. Samen zorgen ze gemiddeld voor 11% van de finan-
ciering van het exploitatiebudget, maar dit verschilt sterk per 
gemeente. In de loop van de jaren zijn de ontvangsten uit werking 
sterk gestegen (+5,8% per jaar), in tegenstelling tot de financiële 
opbrengsten die in volume minderden (-3,1% per jaar). 

 > Ontvangsten uit werking
De ontvangsten uit werking komen bijvoorbeeld uit huurop-
brengsten, verhuur van materiaal en uit dienstverlening (zoals 
administratieve kosten voor opzoekingen in de bevolkingsregis-
ters, kosten voor schoolopvang…). 

Op het vlak van prijsbeleid beschikken gemeenten over relatief 
grote speelruimte om hun ontvangsten uit prestaties aan te 
passen, zoals bij het bepalen van de toegangsprijs van het lokale 
zwembad, de verhuurprijs van sportzalen, het bewaarloon, prijs 
van parkeertickets... Omdat de marge op fiscaal vlak eerder aan 
de krappe kant is, gaan gemeenten over tot dit soort ingrepen. 
Aangeboden diensten worden hoger aangerekend, waardoor de 
gebruiker/vrager de kosten voor de prestatie van de openbare 
dienstverlening draagt en niet alleen de belastingplichtige. Inwo-
ners kunnen dan bijvoorbeeld korting krijgen op toegangsprijzen. 
Dit biedt gemeenten die met sterke negatieve externaliteiten 
(zoals in de steden) te kampen hebben de mogelijkheid om gebrui-
kers van buitenaf een gedeelte van de kosten te laten dragen. 

Hetzelfde geldt voor lokale belastingen en retributies. De 
gemeente kan vrij bepalen welke vergoedingen ze instelt en tegen 
welk tarief. Denk aan de prijs van huisvuilzakken, het tarief voor 
een standplaats op de wekelijkse markt, een nieuwe aansluiting 
op het rioleringsnet...

Bij aanvang van de vorige bestuursperiode stelden gemeenten 
duidelijk allerhande tarieven bij, iets wat inderdaad nodig kan 
blijken na een aantal jaren. Als hefboom leveren deze ontvangsten 
slechts een kleiner bijkomend volume in vergelijking met een wij-
ziging aan de aanslagvoeten van de aanvullende belastingen. Maar 
alle beetjes helpen om een budget in evenwicht te brengen. 

 > Financiële opbrengsten
Financiële opbrengsten (schuldontvangsten) zijn inkomsten uit 
financiële activa, zoals participaties van gemeenten (die dividen-
den opleveren), verworven interest op belegde fondsen en de 
winst van gemeentebedrijven. In de klassieke boekhouding gaat 
het ook om terugbetalingen van leningen die de gemeenten ten 
gunste van derden aangingen. 

De speelruimte bij de financiële opbrengsten is uiteraard heel 
beperkt. Dit type opbrengsten hangt sterk af van ofwel de inter-
nationale financiële context ofwel van reglementaire bepalingen. 
In de energiesector bijvoorbeeld, die vroeger belangrijke dividen-
den genereerde voor de gemeenten, spitst de rol van de gemeen-
ten zich voortaan toe op de activiteit van netwerkbeheerder, 
waarvan de vergoeding strikt door de CREG wordt geregeld (op 
basis van tariefrichtlijnen).

Volgens de ramingen van het Planbureau zal het geleidelijke her-
stel van de rente vanaf 2020 vermoedelijk een iets gunstiger 
rendement opleveren in vergelijking met de voorbije bestuurspe-
riode.
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 > Het personeelsbestand breidde uit, maar krimpt ook
Lokale besturen gingen steeds meer personeel aanwerven, voor 
steeds meer en complexere opdrachten. Het toenemende tech-
nische karakter van opdrachten rond ruimtelijke ordening, leef-
milieu (afvalverwerking, beheer van de watercyclus…) en e-go-
vernment, vraagt immers om meer gekwalificeerd en 
gespecialiseerd personeel (zoals juristen, architecten, eco-advi-
seurs, mobiliteitsadviseurs, informatici…). Ook opdrachten rond 
sociaal beleid en veiligheid breidden steeds verder uit en zorgden 
voor een forse aangroei van het personeelsbestand bij OCMW’s 
en politie- en hulpverleningszones. 

Evolutie 2012-2017 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

Contractuelen
Statutairen
Totaal
Evolutie over de periode
Gemiddelde jaarlijkse evolutie

 651 863 460 1.974
 -28 -2.814 149 -2.692
 623 -1.951 609 -719
 3,9% -3,6% 1,6% -0,7%
 0,8% -0,7% 0,3% -0,1%

Evolutie van de tewerkstelling (in VTE, voltijds equivalent) bij de 
gemeenten – 2012-2017

Tijdens de voorbije bestuursperiode kwam er een keerpunt in die 
evolutie en daalde voor het eerst het aantal VTE. Die krimp kwam 
vooral tot uiting in Vlaanderen (-3,6%), terwijl er in Wallonië een 
nog lichte (+1,6% of 0,3% op jaarbasis) en in Brussel een sterke 
stijging (+3,9%) was, omdat de gemeenten er met een forse bevol-
kingsexpansie te maken hebben.

KAN ER NOG VERDER BEZUINIGD WORDEN? 
Heel wat werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd berei-
ken zullen de komende jaren op natuurlijke wijze afvloeien. In 
2017 was 18% van het gemeentepersoneel in Vlaanderen 55+. 
Volgens de OESO ligt de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd 
in België nog altijd onder de 61 jaar. Volgens de leeftijdspiramide 
(cf. grafiek p.14) was in 2017 al 35% van het personeel 50+, tot 
zelfs 44% van het vastbenoemd personeel. Ook hier zal gekozen 
moeten worden of het afvloeiende personeel al dan niet vervan-
gen wordt. Een nog verregaandere digitalisering (cf. fiche ‘digitale 
evolutie’) kan het verminderde personeelsbestand voor een deel 
opvangen. 

Tegelijkertijd veranderen de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
voor het lokale overheidspersoneel van morgen. Gemeenten 
moeten daarom steeds meer investeren in opleiding, heroriënte-
ring, maar evengoed in nieuwe mensen met specifieke profielen. 
Denk aan IT-ers, specialisten in gegevensbescherming, personeel 
voor de zorgnetwerken…

WELKE SPEELRUIMTE HEBBEN BESTUREN 
AAN DE UITGAVENZIJDE?

Indeling van de exploitatie-uitgaven van Brusselse en Vlaamse 
gemeenten – Budget 2018
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PERSONEELSUITGAVEN 
Personeelsuitgaven vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen 
gedeelte van het gemeentebudget. Alleen al de bezoldigingen, 
sociale lasten en pensioenen op zich zijn goed voor bijna 40% van 
de totale exploitatie-uitgaven. Daarenboven vloeit een deel van 
de toegestane werkingssubsidies aan andere lokale besturen 
(OCMW’s, politie- en hulpverleningszones enz.) ook naar perso-
neelsuitgaven, waardoor het totale gewicht van deze uitgaven 
vlot boven de 50% gaat. Het is dan ook cruciaal om de toename 
van personeelsuitgaven onder controle te houden, zodat het 
budget in evenwicht blijft.

De personeelsuitgaven evolueren onder invloed van een volu-
me-effect (het personeelsbestand) en een kosteneffect (lonen 
en diverse bijdragen).



10

FINANCIEEL EVENWICHT 

KOSTENFACTOREN
 >   Verbintenissen via sociale akkoorden

Lokale besturen beslissen autonoom over hun personeelsbeheer, 
maar wel binnen de krijtlijnen van een reeks verbintenissen (inter-
sectorale akkoorden, sectorale overeenkomsten, pact voor een
sterk en solidair openbaar ambt, sociale charters...). Bepaalde
daarvan hebben een dwingend karakter, andere leggen eerder
een gedragslijn vast. Kortom, deze akkoorden resulteren in een
continue stijging van de personeelslasten via baremaverhogingen, 
de toekenning van premies en diverse tegemoetkomingen.

 >   Indexeringsmechanisme
De lonen en bijdragen van de lokale ambtenaren worden 2 maan-
den na de overschrijding van de spilindex (berekend op basis van 
de gezondheidsindex) met 2% geïndexeerd (cf. fiche ‘macro-eco-
nomische omgeving’). Volgens de maandelijkse prognoses voor
de gezondheidsindex zou de huidige spilindex voor de lonen van
het openbaar ambt en de sociale uitkeringen (107,20) in december
2019 opnieuw worden overschreden. Volgens de prognoses van 
het Federaal Planbureau voor de langere termijn (2018-2023) zou 
de gezondheidsindex zich stabiliseren en met 1,6% per jaar toe-
nemen, zodat de spilindex tijdens de volgende bestuursperiode
slechts telkens na gemiddeld 15 maanden zou worden overschre-
den.

 >   Pensioenproblematiek
Voor lokale bestuurders wordt de financiering van pensioenlasten 
de komende jaren ongetwijfeld de centrale financiële uitdaging.

In tegenstelling tot de werkgevers van de privésector of de ove-
rige overheidsniveaus, dragen de provinciale en lokale besturen 
integraal de pensioenlasten van hun vastbenoemde ambtenaren 
zelf, zonder tegemoetkoming van de federale sociale verzeke-
ringsinstellingen. 

Het pensioenstelsel van lokale besturen is een omslagstelsel: de 
jaarlijkse pensioenuitkeringen worden gefinancierd door een pen-
sioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden 
in dienst. Dit systeem geldt enkel voor het vastbenoemde perso-
neel van lokale besturen. Die groep is de jongste jaren echter 
structureel kleiner geworden en vormt daarom een vrij beperkte 
basis van bijdragebetalers in verhouding tot het aantal gepensi-
oneerden.

De structurele afname van het aantal statutaire ambtenaren ten 
opzichte van de contractuele ambtenaren (cf. grafiek) zorgt 
immers voor een minder gunstige situatie voor de financiering 
van de pensioenen van het statutair personeel. Eind 2017 verte-
genwoordigden de statutaire werknemers nog slechts 34% van 
het totale personeel in de gemeenten en amper 22% in de OCMW’s. 
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Evolutie van het aantal statutairen en contractuelen in VTE 
tewerkgesteld bij de lokale besturen (1995-2017)

Minder vastbenoemd personeel zorgt voor een kleinere financie-
ringsbasis van de pensioenen. Dit proces zal zich nog versnellen 
wanneer er steeds minder nieuwe benoemingen bijkomen, zoals 
de leeftijdspiramide van het statutair personeel aantoont (cf. 
grafiek p.14). Heel wat statutaire ambtenaren gaan de komende 
jaren met pensioen, waardoor de pensioenlasten zullen toenemen 
en de financieringsbasis gelijktijdig zal verkleinen. 

Leeftijdspiramide van het personeel van de lokale besturen 
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Om het hoofd te bieden aan dit structureel en toenemend oneven-
wicht tussen de pensioenlasten en de bijdragen, heeft de regering 
via de wet van 24 oktober 2011 een nieuw pensioenmodel voor 
lokale besturen uitgetekend, dat op 1 januari 2012 van kracht 
werd. (cf. kaderartikel)

De hervorming herleidde het systeem tot één ‘gesolidariseerd 
pensioenfonds’ met een mechanisme van dubbele bijdrage 
(basis en responsabilisering), dat de jaarlijkse pensioenuitgaven 
integraal moet dekken zonder jaarlijks tekort.

Dit mechanisme biedt als voordeel dat het financieel evenwicht 
van het gesolidariseerd fonds gevrijwaard is, maar het veronder-
stelt wel een vrijwel exponentiële stijging van de bijdragen die 
lokale besturen leveren.

Volgens de laatste extrapolaties (2017) zal de responsabilise-
ringsbijdrage die gemeenten betalen (naast de verhoogde basis-
bijdrage) van 168 miljoen euro in 2017 tot bijna 443 miljoen euro 
in 2023 toenemen. Houdt men verder rekening met de OCMW’s, 
de politie- en de hulpverleningszones waarvoor de gemeenten 
verplicht zijn om het exploitatietekort te dekken, dan zou deze 
bijdrage van 274 miljoen naar 743 miljoen euro stijgen, of meer 
dan verdubbelen.

Raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de lokale besturen 
(2017-2023) - in miljoen EUR 
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De hervorming van het pensioenstelsel van het statutair personeel (wet van 24-10-2011)

Het nieuwe financieringssysteem van de pensioenen van het statutair personeel is gebaseerd op een evenwicht tussen 2 grote 
principes: solidariteit en verantwoordelijkheid. Bovendien bleek dat alleen via de grootst mogelijke solidariteit (door een veral-
gemeende en verplichte aansluiting) het laagste bijdragepercentage kon worden vastgelegd.

De solidariteitscoëfficiënt (basisbijdrage)
Een gedeelte van de pensioenuitgaven blijft in het nieuwe gesolidariseerde stelsel gedekt via de solidariteit tussen alle besturen 
die erbij zijn aangesloten. De basisbijdrage hiervoor convergeerde na een overgangsperiode tot een identiek percentage voor 
alle aangesloten werkgevers (namelijk 41,5%, sinds 2016).

Dit basisbijdragepercentage zal echter verder toenemen. Om besturen in staat te stellen deze evolutie in te plannen bij hun 
begrotingsopmaak, schrijft de wet voor dat het basisbijdragepercentage voor 3 opeenvolgende jaren uiterlijk op 1 oktober van 
het jaar aan lokale besturen zal worden meegedeeld. Volgens de laatste vooruitzichten zou het basisbijdragepercentage vanaf 
2019 op 43% uitkomen en in 2024 op 44,5% . 

De responsabiliseringscoëfficiënt
Pensioenuitgaven die niet via de solidariteit worden gedekt, komen van extra bijdragen om werkgevers individueel te responsa-
biliseren. Niet alle werkgevers moeten deze extra bijdrage betalen, enkel zij waarvoor de solidariteitsbijdrage (de inbreng van de 
actieve bijdragers in dienst) momenteel niet volstaat om de reële pensioenuitgaven voor hun gepensioneerde personeel te 
dekken.
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Deze responsabiliseringscoëfficiënt is identiek voor alle besturen en moet het mogelijk maken de financiering van het fonds 
rond te krijgen. Het dekt het nettotekort van het fonds dat niet kon worden gedekt door de gestorte basispensioenbijdragen en 
de tegemoetkomingen via de reserves. 

Deze responsabiliseringscoëfficiënt, die aanvankelijk op 50% werd vastgesteld, zal de komende jaren toenemen en vermoede-
lijk uitkomen op 70% in 2022 en op 81 % in 2024. Elk betrokken bestuur betaalt in functie van zijn individuele situatie. Het 
ontvangt hiervoor een afzonderlijke individuele factuur van extra pensioenbijdragen.

Als aanvulling op de pensioenhervorming voorzag de wet van 30 maart 2018 ook volgende maatregelen:

• De invoering van een gemengd pensioenstelsel (in de toekomst zal voor het openbaar pensioen enkel rekening worden
gehouden met het aantal dienstjaren als definitief benoemd ambtenaar)

• De oprichting van een 2e pijler voor contractuele ambtenaren (om het verschil qua pensioen wat te verminderen tussen
werknemers met een loopbaan als contractueel en die als statutair ambtenaar)

• De betaling van de responsabiliseringsbijdrage in jaar N (in plaats van N+1) in voorschotten zal vooruitgeschoven worden in
de tijd. Dit zal progressief gebeuren en gedurende meerdere jaren een bijkomende uitgave vragen van lokale besturen, bovenop
de huidige maandelijkse voorschotten. Na verloop van tijd is het de bedoeling om tot een systeem te komen waarin de bijdra-
gen betaald worden in het jaar waarop de responsabiliseringsbijdrage betrekking heeft.

Vermindering op de basisbijdrage Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

3,0% 41,5% 50,0%
3,0% 41,5% 50,0%
3,0% 41,5% 53,0%
3,0% 43,0% 70,0%
3,0% 43,0% 74,0%

44,5% 81,0%
46,0% 85,0%
47,5% 85,0%
50,0% 85,0%
51,4% 85,0%
52,3% 85,0%

Tabel: Evolutie van de percentages voor de basis- en responsabiliseringsbijdragen (2019-2029)
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WELKE BEPERKINGEN ZIJN ER VOOR HET 
BUDGETTAIR EVENWICHT?

Elk jaar keurt de gemeenteraad een budget goed, of een aanpas-
sing van het lopende meerjarenplan. Dit is nodig voor de goede 
werking van een gemeente als lokaal bestuur. Het goedgekeurde 
beleidsdocument bevat immers niet alleen een overzicht van het 
geplande beleid, maar ook een financiële raming van de middelen 
die hiervoor nodig zijn. Het is de financiële vertaling van het poli-
tieke programma van de bestuursmeerderheid en het geeft aan 
voor welke uitgaven de gemeente kiest en met welke ontvangsten 
ze die uitgaven zal financieren.

Hebben lokale besturen veel marge bij die keuze? Ja en neen. 
Beleid uittekenen en hiervoor uitgaven voorzien kan natuurlijk 
heel breed gaan, want er zijn voldoende maatschappelijke uitda-
gingen (cf. vorige fiches). Om een sluitend evenwicht te vinden 
tussen die uitgaven en ontvangsten moeten keuzes worden 
gemaakt, want er duiken snel beperkingen op. De lokale speel-
ruimte blijkt vrij krap, omdat er elementen en tendenzen mee-
spelen waar de gemeente geen vat op heeft. Denk aan de 
macro-economische context en het stabiliteitstraject voor de 
overheidsfinanciën, maar ook aan maatregelen van andere over-
heidsniveaus waaraan lokale besturen moeilijk ontsnappen (bv. 
pensioenhervorming, sociale maatregelen, subsidiebeleid…).

Een bestuur ondervindt dus beperkingen om het gemeentebud-
get in evenwicht te brengen. Welk evenwicht dit concreet moet 
zijn, wordt verschillend gedefinieerd voor de Brusselse en de 
Vlaamse lokale besturen.

WELK EVENWICHT?
Boekhoudkundig bekeken geldt voor lokale besturen in Brussel 
en Wallonië dat “het uitgaven- en ontvangstenbudget in geen 
geval een deficitair saldo of een fictief overschot mag vertonen, 
zowel het gewone als het buitengewone budget”. Dit principe van 
evenwicht werd ingeschreven in de wet1 en het vertaalt de 
bezorgdheid voor een gezond beheer van de financiën zoals een 
‘goede huisvader’. 

Maar om welk budgettair evenwicht gaat het precies? Het saldo 
voor het eigen dienstjaar? Of dat voor het algemeen totaal na 
afloop van meerdere dienstjaren? Met inbegrip van de investe-
ringsuitgaven en/of de terugbetaling van de schuld? De begro-
tingsdiscipline hiervoor werd de laatste jaren aangescherpt 
(cf. § Verscherpte begrotingsdicipline). 

In Vlaanderen gelden nieuwe bepalingen voor de lokale besturen 
in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het evenwicht 
dat men voortaan nastreeft, is gespreid over meerdere jaren en 
maakt geen onderscheid tussen exploitatie- en vermogensver-
richtingen (cf. didactische fiche). 

De rapporteringscyclus (BBC), die de Vlaamse lokale besturen 
sinds 2014 volgen, vormt daarmee op vele vlakken een stijlbreuk 

0%

Indeling van de toegestane werkingssubsidies – Budget 2018 - Vlaamse gemeenten

Toegestane werkingssubsidies
Overzicht van de facultatieve toegestane 
werkingssubsidies 
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De speelruimte van gemeenten om deze dotaties aan te passen 
is uiterst beperkt. Ze evolueren immers sterk onder invloed van 
de personeelskosten (en de financieringsproblematiek van de 
pensioenen), die een doorslaggevend deel van het budget van 
deze lokale besturen vormt. Dat is vooral het geval voor de politie- 
en hulpverleningszones (met personeelslasten die 85% van de 
uitgaven vertegenwoordigen). Ze vormen grotendeels meer-
gemeentenzones, waarbij een vaste verdeelsleutel de dotatie van 
elke gemeente bepaalt (via overleg of aanvullend).

Om de kosten zoveel mogelijk onder controle te krijgen, pleit men 
voor de invoering van een budgettaire coördinatie tussen alle 
betrokken lokale besturen, voor een geconsolideerde vooruit-
ziende visie en voor een maximaal streven naar synergie om de 
werkingskosten evenredig te spreiden (cf. fiche ‘Governance’).

In de nieuwe bestuursperiode zullen Vlaamse gemeenten en 
OCMW’s voor het eerst samen een meerjarenplan opstellen. De 
facto valt dan de klassieke bijdrage aan het OCMW weg, maar dat 
ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, indien nodig, 
tussen te komen in de financiële verplichtingen van het OCMW.

Gemeenten en OCMW’s die bij het beheer betrokken zijn van 
openbare ziekenhuizen (in het kader van een intercommunale of 
een vereniging hoofdstuk XII), zullen ook aandacht moeten beste-
den aan de financiële situatie van de openbare ziekenhuizen.

De aanzienlijke verslechtering van hun financiële situatie (cf. 
Maha-studie) in de voorbije jaren, samen met de problematiek van 
de pensioenen van het statutair personeel (cf. kaderartikel hier-
boven), houdt immers het risico in dat gemeenten-aandeelhouders 
meer financiële steun zullen moeten verlenen.

FINANCIËLE KOSTEN 
De laatste jaren konden de lokale besturen voordeel halen uit een 
structurele daling van de rente, die een historisch laag punt heeft 
bereikt.

Tijdens de vorige bestuursperiode (2013-2018) zakten de rente-
lasten voor de Vlaamse gemeenten dan ook met 8,7% op jaarba-
sis, waardoor budgettaire ruimte vrijkwam voor de financiering 
van andere uitgavencategorieën (personeel, dotaties aan OCMW’s 
en politiezones…). De vooruitzichten van het Federaal Planbureau 
over de evolutie van de rente (cf. fiche ‘macro-economische omge-
ving), laat daarentegen vermoeden dat lokale besturen de komende 
legislatuur eerder met stijgende rentelasten zullen te maken 
hebben. Die impact zal wellicht vrij beperkt zijn, aangezien de 
verwachte hausse zwak zal zijn en de kosten slechts geleidelijk 
aan in de jaarlijkse betalingen zullen doorsijpelen, naargelang de 
uitstaande schuld wordt herzien.

BESTUREN IS VOORUITKIJKEN

Gemeenten hebben heel wat beleidsdomeinen met uitdagingen 
voor de nabije toekomst die om beslissingen vragen. Voor het 
financiële plaatje is het evengoed een zaak van vooruitkijken. Hoe 
evolueren de basisvolumes aan belastingontvangsten en fondsen 
de komende jaren? Hoe gaan het personeelsbestand en bijhorende 
loon- en pensioenlasten evolueren? Welke werkingssubsidies 
kennen we toe? Hoe kunnen we slim investeren?

De financieel directeur bewaakt hierbij de middelen en het finan-
cieel evenwicht. Hoeveel budgettair resultaat blijft er best 
beschikbaar? Wanneer gaan ze een beroep doen op bijkomende 
financiering, met welke formules? Wat is daarvan de impact op 
de evenwichtscriteria op korte en lange termijn? 

Ongetwijfeld veel uitdagingen en vragen waarmee beleidsmakers 
en management in deze nieuwe bestuursperiode aan de slag gaan!
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