Fiche 16

Financieringsbronnen gewone begroting

De gewone ontvangsten: algemene voorstelling

Gewone ontvangsten zijn jaarlijks weerkerende ontvangsten die de gemeenten een
regelmatige financiering bezorgen, zoals de belastingopbrengsten, de dotaties uit
het Gemeentefonds, de werkingstoelagen enz. Ze stellen de gemeente in staat de
lopende uitgaven (personeelskosten, werkingskosten, financiële lasten …) te dekken.
De gewone ontvangsten kunnen in de volgende drie economische groepen worden
ingedeeld.

• Het aandeel van de belastingontvangsten is gemiddeld tweemaal hoger dan de ontvangsten uit fondsen.
• In gemeenten met meer dan 50 000 inwoners is het aandeel van de belastingontvangsten in de gewone begroting kleiner dan 50 %, in tegenstelling tot de twee andere
categorieën van gemeenten (grafiek). Daartegenover staat dat de regionale en de grote
steden een groter aandeel krijgen uit de overdrachten van andere overheden (gemeentefonds en specifieke subsidies).

• De ontvangsten uit overdrachten (88,1 %) zijn ontvangsten zonder eenduidig iden-

tificeerbare tegenprestatie vanwege de gemeente. Ze bestaan enerzijds uit de ontvangsten van fondsen (22,9 %) en toelagen (12,6 %), dit zijn overdrachten afkomstig
van andere overheden, en anderzijds uit belastingen (52,5 %), dit zijn overdrachten
afkomstig van gezinnen en bedrijven.

• De prestatieontvangsten (7,3 %) omvatten de weerkerende ontvangsten die voort-

vloeien uit gemeentegoederen (huuropbrengst, houtkap, verhuring van materiaal …) en
uit diensten die de gemeente verleent (aansluiting op het rioleringsnet, opzoekingen
in de bevolkingsregisters …).

• De schuldontvangsten (4,7 %) zijn onder meer de opbrengsten uit financiële activa,

zoals de deelneming van de gemeente in diverse intercommunales, alsook de terugbetalingen van leningen die de gemeente ten gunste van derden heeft afgesloten.

Structuur van de gewone ontvangsten per bevolkingscategorie van gemeenten – Begrotingen 2012
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De gewone ontvangsten in het begrotingsjaar 2012 belopen 14,7 miljard EUR, wat
overeenkomt met 1 360 EUR per inwoner.
Het niveau neemt toe met de omvang van de gemeente. Zo komen de ontvangsten
in gemeenten met minder dan 10 000 inwoners uit op 1 071 EUR per inwoner, op
1 126 EUR per inwoner in gemeenten van 10 000 tot 50 000 inwoners en op 1 826 EUR
per inwoner in gemeenten met meer dan 50 000 inwoners.
Meer dan drie vierde (75,4 %) van de gewone ontvangsten bestaat uit algemene financieringsbronnen, d.w.z. dat ze niet bij een specifieke functie kunnen worden ondergebracht.
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