Weerkerende uitgaven

Fiche 21

De gewone uitgaven: algemene voorstelling

Gewone uitgaven zijn jaarlijks weerkerende uitgaven die noodzakelijk zijn voor de
gewone werking van de gemeente, zoals de betaling van het gemeentepersoneel,
de verlichting … De gewone uitgaven worden ingedeeld in de volgende vier economische uitgavenposten.

• De personeelsuitgaven (39,3 %) omvatten de lonen, de bijhorende werkgeversbijdra-

gen en de overige personeelskosten (kosten voor het woon-werkverkeer, maaltijdcheques …) voor de gemeentemandatarissen, de statutaire ambtenaren, de contractuele
ambtenaren en het onderwijzend personeel. Onze cijfers houden geen rekening met
het loon van het onderwijzend personeel.
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overdrachten zwaarder doorwegen in de totale gemeentelijke uitgaven (grafiek). Die
wijziging heeft te maken met de invoering van de politiezones in 2002. In plaats van
de personeels-, werkings-, overdracht- en schulduitgaven onder te brengen bij de functie “politie”, wordt voor die functie in de gemeentebegrotingen enkel nog de dotatie
aan de politiezone geboekt. De voortdurende daling van de rentevoeten heeft eveneens geleid tot een kleiner relatief aandeel van de financiële lasten (van 17,2 % tot
12,0 % van de totale uitgaven).

Evolutie van de structuur van de gewone uitgaven – Begrotingen 2000 en 2012 (in % van het totaal)
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De werkingsuitgaven (18,6 %) slaan op alle uitgaven die noodzakelijk zijn voor de werking van de gemeentediensten (kosten voor water-, gas- en elektriciteitsverbruik,
kantoorbenodigdheden, telefoon, voertuigen …), met uitzondering van de personeelskosten.
De uitgaven voor overdrachten (30,0 %) zijn uitgaven zonder eenduidig identificeerbare tegenprestatie vanwege de begunstigde. Ze bestaan uit toelagen die de gemeente
aan derden (OCMW’s, politiezones, kerkfabrieken, sport- en cultuurverenigingen …) verleent voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.
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De schulduitgaven (12,0 %) omvatten voornamelijk financiële kosten van leningen
(rentelasten en kapitaalaflossingen).

Enkele cijfers

• De totale gewone uitgaven in de begrotingen voor 2012 bedragen 13,9 miljard EUR,
d.i. ongeveer 3,8 % van het bbp.
• Elke gemeente geeft gemiddeld 1 336 EUR per inwoner uit. Dat bedrag neemt toe met
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de omvang van de bevolkingscategorie. Door hun aanbod aan voorzieningen oefenen
de steden een belangrijke aantrekkingskracht uit op de inwoners van de omliggende
gemeenten. Het aantal minderbedeelden ligt er ook hoger.
In vergelijking met de begrotingen 2000 is de samenstelling van de gewone uitgaven
veranderd. Het aandeel van de personeelsuitgaven is flink gedaald in 2012, terwijl de

Overdrachten
Werking
Personeel

0%
2000

2012

