Fiche 23

Weerkerende uitgaven

De overdrachtuitgaven

De overdrachtuitgaven verwijzen naar de toelagen of premies die de gemeente toekent aan privé- (verenigingen, gezinnen …) of publieke actoren (politiezones, OCMW’s,
kerkfabrieken, openbare ziekenhuizen ...) om de werking ervan te ondersteunen of
hun begroting in evenwicht te houden. Sommige van die toelagen zijn verplicht. Het
gaat dan om gemeentelijke toelagen die bestemd zijn om de tekorten te dekken van
de politiezones, de OCMW’s, de openbare ziekenhuizen en de kerkfabrieken.
De toelagen aan de politiezones en de OCMW’s zijn de twee belangrijkste categorieën van
overdrachtuitgaven. Samen vertegenwoordigen ze bijna 70 % van de totale overdrachten
(grafiek 1).

1. Structuur van de overdrachtuitgaven – Rekeningen 2010 (in % van het totaal)

Toelagen aan lokale verenigingen 6,9 %
Ziekenhuizen er zorginstellingen 1,2 %

Toelagen aan gezinnen 1,0 %
Toelagen aan ondernemingen 1,3 %
Andere overdrachtuitgaven
9,6 %
Organisaties voor
afvalbehandeling 4,8 %
Kerkfabrieken 0,5 %

Toelage aan de politiezone
34,1 %

Tussenkomst voor de
brandweerdienst 5,1 %

Enkele cijfers

• De werkingsuitgaven nemen 30,0 % van de uitgaven van de gemeenten voor hun
rekening.
• In 2012 trekken de gemeenten in hun begroting gemiddeld 400 EUR per inwoner uit
voor overdrachten. Dat bedrag neemt toe met de grootte van de gemeenten (grafiek 2).
• Het aandeel van de toelagen aan de politiezones en aan de OCMW’s in de totale over-

•

drachten is op het niveau van het hele land ongeveer gelijk. Uit de opsplitsing van de
gemeenten per bevolkingscategorie blijkt echter dat voor de toelage aan de politiezone
een overwicht geldt voor de gemeenten met meer dan 50 000 inwoners (grafiek 2). In
de twee andere gemeentecategorieën is de toelage aan de OCMW’s groter dan die aan
de politiezone.
Het niveau van de toelagen aan de politiezones en de OCMW’s neemt toe met de omvang van de gemeente en vooral met het verstedelijkingsniveau. De onveiligheid en de
aanwezigheid van een groter aantal instellingen en evenementen in de grote steden
vereisen meer toezicht door de politiediensten. Bovendien is het aandeel minderbedeelden sterker in de grote gemeenten, wat zorgt voor extra kosten voor de OCMW’s.

Toelage aan het OCMW 35,5 %

2. Structuur van de overdrachtuitgaven per categorie van gemeenten – Begrotingen 2012
(in EUR/inw.)
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