Weerkerende uitgaven

Fiche 22

Personeels- en werkingsuitgaven

De personeelsuitgaven omvatten de lonen van het gemeentepersoneel, de werkgeversbijdragen, de sociale uitkeringen, de vergoeding voor woon-werkverkeer en
andere financiële voordelen, de bezoldiging van de burgemeester en schepenen, de
presentiegelden van de gemeenteraadsleden, de pensioenen van de vroegere mandatarissen en de lonen van het onderwijzend personeel.
De werkingsuitgaven omvatten alle uitgaven die noodzakelijk zijn voor de goede
werking van de gemeente, zoals de kosten voor verwarming, elektriciteit en telefoon,
de aankoop van kantoorbenodigdheden en -materiaal, de onderhoudscontracten
voor voertuigen …
De personeels- en de werkingsuitgaven zijn erg gevoelig voor de evolutie van de
inflatie (onder meer via de spilindex van het openbaar ambt).

1. Functionele indeling van de personeelsuitgaven – Rekeningen 2010 (in % van totaal)

Vergoeding voor woon-werkverkeer 0,9 %

Verzekeringskosten 1,2 %
Overige personeelsuitgaven 0,1 %

Pensioenlasten 9,1 %
Werkgeversbijdrage voor
de sociale zekerheid 9,7 %

Sociale bijdrage 4,6 %

Lonen 74,5 %

Enkele cijfers

• De personeels- en werkingsuitgaven vertegenwoordigen samen 57,9 % van de uitgaven
van de gemeenten.
Het
• (statutair en contractueel) gemeentepersoneel telde volgens de statistieken van
de RSZPPO 109 265 werknemers (in VTE) in 2010.
• Het grootste gedeelte van de personeelsuitgaven heeft betrekking op de lonen (74,5 %),
•
•

de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid (9,7 %) en de pensioenlasten (9,1 %)
(grafiek 1).
De personeelsuitgaven (zonder de lonen voor het onderwijzend personeel) bedragen
in 2012 gemiddeld 526 EUR per inwoner. In de gemeenten met meer dan 50 000 inwoners komen ze uit op een gemiddeld niveau van 772 EUR per inwoner (grafiek 2).
De gemeenten hebben in 2012 gemiddeld 249 EUR per inwoner aan werkingskosten
uitgegeven. Verhoudingsgewijs liggen die uitgaven hoger in gemeenten met minder
dan 10 000 inwoners (grafiek 2). Die gemeenten zijn immers sterker geneigd om voor
bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, technische bijstand, onderhoud
van parken en aanplantingen, een beroep te doen op derden in plaats van ze door het
eigen personeel te laten uitvoeren.

2. Structuur van de personeels- en werkingsuitgaven per categorie van gemeenten – Begrotingen
2012 (in EUR/inw.)
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