
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationale vergelijking van de gemeentelijke 
financiële procedures en relaties in België, 

Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 
 
 
 
 
 
 

Studie in opdracht van het Gemeentekrediet van België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.dr. Geert Bouckaert 
Dieter Vankeirsbilck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 1997 



Financieel management in de lokale sector in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 1

Inhoudsopgave 
 

OPZET EN METHODOLOGIE 4
 
HOOFDSTUK 1: BELGIE 7
1. Definiëring van de lokale sector 8
2. De financiën van de lokale sector 11

2.1. De gemeentelijke financiën 11
2.2. De provinciale financiën 11
2.3. De OCMW-financiën 12
2.4. De financiën van de intercommunales 12

3. Financieel management van de gemeente 13
3.1. Begroting 13
3.2. Uitvoering van de begroting 17
3.3. De nieuwe gemeentelijke boekhouding 18

4. De dienstverlening van het Gemeentekrediet aan de lokale sector 20
4.1. Betalingsverkeer 20
4.2. Soorten rekeningen 23
4.3. Beleggingen 24
4.4. Kredieten 25
4.5. Waarborgen 29
4.6. Dienstverlening m.b.t. boekhouding, begroting en rekening 29
4.7. Electronische dienstverlening 30

 
HOOFDSTUK 2: NEDERLAND 32
1. Definiëring van de lokale sector 33

1.1. Structuur van de lokale sector 33
1.2. Bevoegdheidsverdeling binnen de lokale sector 34
1.3. De gemeente 35
1.4. De lokale samenwerking - gemeenschappelijke regelingen 37

2. De financiën van de lokale sector 38
2.1. De gemeentelijke financiën 38
2.2. De provinciale financiën 41
2.3. De financiën van de waterschappen 42
2.4. De financiën van de gemeenschappelijke regelingen 42
2.5. Niveau en structuur van de schuld van de lagere overheden 43

3. Financieel management van de gemeente 44
3.1. Organisatie van de financiële functie 44
3.2. De begroting en de boekhouding 46
3.3. Treasury-beheer 52

4. Gevalstudie 63
4.1. Waalwijk 63
4.2. Geleen 73

lijst van bijlagen 83
 
HOOFDSTUK 3: FRANKRIJK 84
1. Definiëring van de lokale sector 85

1.1. Structuur van de lokale sector 85
1.2. Bevoegdheidsverdeling binnen de lokale sector 87
1.3. De lokale samenwerking 88

2. De financiën van de lokale sector 90
2.1. De financiën van de lagere overheden 90
2.2. De financiën van de intercommunale verenigingen 92
2.3. Niveau en structuur van de schuld van de lagere overheden 92

3. Financieel management van de gemeenten 94
3.1. Begroting en boekhouding 94
3.2. Gemeentelijke inkomsten 96

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Financieel management in de lokale sector in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 2

3.3. Leningen 96
3.4. Thesauriebeheer 101

4. Gevalstudie 104
4.1. Colmar 104
4.2. Hagondange 117

lijst van bijlagen 122
 
HOOFSTUK 4: DUITSLAND 123
1. Definiëring van de lokale sector 124

1.1. Structuur van de lokale sector 124
1.2. De gemeente 128
1.3. Het arrondissement 134

2. De financiën van de lokale overheden 136
2.1. Algemene cijfergegevens 136
2.2. De gemeentelijke ontvangsten 138
2.3. De gemeentelijke uitgaven 140
2.4. De ontvangsten van de arrondissementen 140
2.5. De uitgaven van de arrondissementen 141
2.6. De financiële controle 141

3. De intercommunale samenwerking 142
4. De gemeentebedrijven 142
5. Financieel management in de gemeente 144

5.1. Begroting en de uitvoering van de begroting 144
5.2. Opnemen van kredieten en financiering van investeringen 145
5.3. Renterisico-instrumenten 158
5.4. Kasbeheer 159

6. De Duitse bancaire sector 160
6.1. Algemene beschrijving 160
6.2. Het spaarkassen- en girowezen 161

lijst van bijlagen 
 

163

HOOFDSTUK 5: LUXEMBURG 164
1. Definiëring van de lokale sector 165

1.1. Structuur van de lokale sector 165
1.2. Gemeentelijke bevoegdheden 166
1.3. De lokale samenwerking 166

2. Financiën van de lokale sector 168
3. Financieel management van de gemeenten 169

3.1. Begroting en uitvoering van de begroting 169
3.2. Hervorming van de gemeentelijke boekhouding 170
3.3. Relatie gemeenten - bancaire sector 170
3.4. Gemeentelijk krediet- en beleggingsbeleid 170

4. Gevalstudie 172
4.1. Rumelange 172

lijst van bijlagen 
 

175

HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES 176
1. Algemene situering van de lokale besturen in de afzonderlijke landen 177

1.1. Staatsrechtelijke positie van de lokale besturen 177
1.2. De bestuursgrootte van de gemeenten 178
1.3. Het belang van de lokale sector in de staatshuishouding 180
1.4. De lokale samenwerking 181

2. Specifieke gelijkenissen en verschilpunten in het financieel management in de 
onderzochte landen 

182

2.1. Gelijkenissen en verschilpunten 182
2.2. Een overzicht van het kredietbeleid van de lokale besturen 
 

190

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Financieel management in de lokale sector in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 3

LITERATUURLIJST 196
 
BIJLAGEN I
bijlage 1: bijkomende gegevens m.b.t. de schuldpositie en liquiditeitspositie van Nederlandse 
gemeenten 

I

bijlage 2: beleids- en beheersinstrumentarium (BBI-project) II
bijlage 3: wetteksten m.b.t. het financieel management van lokale besturen VI
bijlage 4: cases m.b.t. renterisico-instrumenten VII
bijlage 5: aanvullende informatie m.b.t. de gemeente Waalwijk VIII
bijlage 6: bijkomende informatie m.b.t. de bancaire dienstverlening van de BNG en de ING 
Bank 

IX

bijlage 7: lokale samenwerking - stad Colmar XVI
bijlage 8: bijkomende cijfergegevens van de stad Colmar XVII
bijlage 9: overzicht van de leningen van de stad Colmar XVIII
bijlage 10: staat van de renterisico-instrumenten en staat van de kortlopende kredieten van de 
stad Colmar 

XIX

bijlage 11: bijkomende cijfergegevens van de gemeente Hagondange XX
bijlage 12: financiële analyse van de financiën van de gemeente Hagondange door het CLF XXI
bijlage 13: informatie betreffende de schuld van de stad Verdun en een voorbeeld van een 
lening-lastenboek 

XXII

bijlage 14: bijkomende informatie m.b.t. de Duitse spaarkassen en girocentrales XXIII
bijlage 15: overzicht van de gemeentelijke financiën in 1996 XXIV
bijlage 16: financieringsplan investeringsprojecten in Rumelange XXV
bijlage 17: overzicht van de opgenomen leningen in Rumelange XXVI
 

 
Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid - K.U.Leuven 



Financieel management in de lokale sector in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg 4

Opzet en methodologie 
 

De laatste decennia is de houding van de burger tegenover de overheid sterk veranderd.  De meer 

mondige burgers vragen een efficiënt functionerende overheid die zuinig omspringt met de schaarse 

middelen.  Zij wensen ‘waar voor hun (belastings)geld’.  Kortom: een kleinere, maar beter 

functionerende overheid.  Om dit te kunnen bewerkstelligen, moest men zichzelf continu de vraag 

stellen hoe de dienstverlening aan de burger kon worden verbeterd, wat leidde tot een aantal 

moderniseringstrends in de overheidssector, zoals daar zijn kwaliteit van de dienstverlening, 

resultaatgerichte sturing (produktbegroting), human resource management, process re-engineering,...  

Deze ‘verzakelijking’ van het overheidsoptreden, met als sleutelwoorden resultaatgerichtheid, 

kostenbewustzijn, klantgericht werken en kwaliteitsbevordering, vindt ook plaats op gemeentelijk 

niveau in Vlaanderen, evenals in zovele andere landen.  De studie betreffende de 

doelmatigheidsanalyse van de gemeentelijke dienstverlening ten behoeve van de regionale 

centrumsteden en medegefinancierd door het Gemeentekrediet (Bouckaert G. & Vankeirsbilck D., 

1996) moet binnen dit kader worden gesitueerd.  Deze tendenzen zijn eveneens op te merken in het 

financieel management van de lokale besturen met de invoering van het nieuw boekhoudkundig 

systeem dat een meer bedrijfsmatig financieel beheer moet mogelijk maken.  Samen met de invoering 

van een bedrijfsmatig beleids- en beheersinstrumentarium vindt er eveneens een professionalisering 

van het personeel plaats. 

 

Deze evoluties in het overheidsdenken in de lokale sector hebben grote repercussies voor diegenen 

die samenwerken met de gemeenten.  Een professionele klant die intern ondersteund wordt door een 

financieel instrumentarium, dat hem toelaat geïnformeerde keuzes te maken, eist meer van zijn 

leveranciers.  Daarenboven bestaat de tendens om te gaan ‘shoppen’, d.w.z. dat de overheden meer 

en meer de actoren op de (financiële) markt tegen elkaar uitspelen om zodoende op een meer zuinige 

manier om te springen met het belastingsgeld.  De financiële instellingen moeten daarom ook 

rekening houden met deze factoren, willen zij kunnen blijven inspelen op de wensen van de klanten.  

Deze evolutie in het denken van de klanten geldt zeker en vast voor het Gemeentekrediet.  In België 

heeft de lokale sector lange tijd in een relatief stationnaire toestand geleefd.  In de jaren ‘90 is daar 

opeens verandering in gekomen doordat op Europees niveau gestreefd werd naar het opengooien 

van markten en het afbouwen van feitelijke en wettelijke monopolies.  Gelijktijdig werden een aantal 

vernieuwingen in het gemeentelijk beleid en beheer ingevoerd, die natuurlijk in de eerste plaats 

instrumentele aanpassingen waren (boekhouding), maar die eveneens de aanzet vormden tot een 

cultuurverandering, nl. de gemeente als een bedrijf, waar efficiëntie en effectiviteit de leidende 

principes worden.  Het is geen toeval dat met de invoering van een nieuw personeelsstatuut en 

boekhoudkundig systeem, de gemeenten zich eveneens vragen stellen bij de financiële 

dienstverlening van hun huisbank.  In verschillende andere Europese landen is deze evolutie reeds 

een tijd geleden ingezet.  Denken we maar aan Frankrijk, waar het Crédit Local de France zich reeds 

in het begin van de jaren ‘80 geconfronteerd zag met het openbreken van de markt van de financiële 
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dienstverlening aan de lokale sector.  Deze tendens vinden we, al is het momenteel nog zeer 

sporadisch, eveneens terug in België.  Daarenboven mogen we aannemen dat deze tendens nog zal 

worden versterkt door een voortschrijdend europeanisering van de markt van personen, goederen en 

kapitalen.  Het Gemeentekrediet heeft hierop reeds ten dele ingespeeld door zeer recent een alliantie 

aan te gaan met het Crédit Local de France. 

De studie die hier voorligt moet in het hierboven geschetste perspectief worden gelezen.  Rekening 

houdend met het feit dat de markt van de financiële dienstverlening aan de lokale sector waarschijnlijk 

het strijdtoneel wordt van velen, is het noodzakelijk om over de nodige informatie te beschikken om op 

deze evoluties te kunnen anticiperen.  Het analyseren van de werking van de lokale besturen in het 

buitenland speelt hierop in.  Er wordt namelijk een inzicht verschaft in hoe het er elders aan toegaat, 

zodat de Belgische situatie kan worden afgezet tegen de ons omringende voorbeelden, wat op zich 

een verbreding inhoudt van de marktkennis en een leereffect genereert. 

 

Methodologie 

 

Het moge duidelijk zijn dat deze studie geen marktanalyse of prospectus van de desbetreffende 

landen inhoudt.  Het gaat hier in eerste instantie om een beschrijvende studie van de situatie van het 

financieel manangement van de lokale besturen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.  

Vanuit deze beschrijvingen wordt getracht een aantal verschilpunten en gelijkenissen met de 

Belgische casus aan te geven.  De toegevoegde waarde bestaat er dus in dat de buitenlandse 

situaties op een systematische manier worden beschreven en vergeleken.  Volgende aspecten komen 

bij deze descriptieve overzichten aan bod: 

• de (financiële en beheers-) kenmerken van de lokale sector; 

• de relatiepatronen van de lokale sector met de omgeving (intercommunaliteit); 

• de interne en externe financiële relaties van de lokale sector in het algemeen; 

• de financiële relaties van de lokale sector met de financiële instellingen in het bijzonder; 

• uitdieping van een aantal specifieke financiële figuren zoals solvabiliteit, kredietverstrekkingen, 

voeren van rekeningen, beleggingen, etc. 

 

De onderzoeksstrategie kan als volgt worden gefaseerd: 

• In eerste instantie wordt een literatuurstudie verricht.  Hierbij wordt vooral aandacht geschonken 

aan de institutionele kenmerken van de lokale sector en aan een eerste analyse van het financieel 

systeem in het buitenland. 

• In het verlengde van deze eerste fase wordt contact opgenomen met een aantal verenigingen of 

personen die kunnen helpen bij de uitdieping van de informatie uit de eerste fase en wordt contact 

opgenomen met een aantal buitenlandse gemeenten; 

• Ten slotte worden een aantal gemeenten in het buitenland bezocht om de interne werking beter te 

kunnen begrijpen. 
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Rekening houdend met de onderzoeksvragen en de onderzoeksstrategie, wordt ieder hoofdstuk als 

volgt opgebouwd: 

 

 Nederland Frankrijk Duitsland Luxemburg 
Definiëring van de 
lokale sector 

Gemeente 
Provincie 

Commune 
Département 
Région 

Gemeinde 
Landkreise 
Kreisfreie 
Stadt/Stadtkreis 

Commune 

Financiële situatie     
Financieel 
managment 

    

Gevalstudie Waalwijk en 
Geleen 

Hagondange en 
Colmar 

(Speyer) Rumelange 

 

De gemeenten waarmee contact werd opgenomen en/of waaraan een bezoek werd afgelegd zijn de 

volgende: Colmar (F), Hagondange (F), Verdun (F), Rummelange (L), Speyer (D), Waalwijk (N) en 

Geleen (N).  Volgende organisaties werden gecontacteerd en verleenden hun medewerking: het 

Ministerie van Binnenlandse aangelegenheden van het Groothertogdom Luxemburg, de Höchschule 

für Verwaltungswissenschaften Speyer en het Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 

Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL), Conseil des Communes et Régions 

d’Europe (C.C.R.E.), Association des Maires de France (A.M.F.), Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), International Institute for Administrative Sciences (I.I.A.S.), Vlaamse Vereniging 

voor Steden en Gemeenten (V.V.S.G.), Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz, verscheidene 

banken (BNG, CLF, ABN-AMRO, e.a.). 

 

Afhankelijk van de informatie die ter beschikking werd gesteld, konden we de descriptieve onderdelen 

meer uitgebreid behandelen.  Voor Nederland en Frankrijk kon een meer diepgaande studie worden 

verricht, wegens de grote beschikbaarheid van informatie.  Voor Duitsland verliep de informatiegaring 

iets moeizamer gezien de complexiteit van de lokale besturen in relatie met de bancaire wereld.  Voor 

het gemak van de lezing en de toesting werd de Belgische ‘case’ eveneens opgenomen, zonder dat 

hierbij evenwel naar volledigheid werd gestreefd. 

 

In de conclusies worden de posities van de lokale besturen in de bestudeerde landen beknopt 

samengevat en vergeleken en worden een aantal specifieke gelijkenissen en verschilpunten in het 

financieel management van de lokale besturen benadrukt.  In deel 1 komt de staatsrechtelijke positie, 

de bestuursgrootte, het belang van de lokale sector in de staatshuishouding en de lokale 

samenwerking aan bod.  In deel 2 wordt het financieel management van de lokale sector in de 

verschillende landen tegen elkaar afgezet, met een bijzondere aandacht voor het kredietbeleid van de 

lokale besturen. 
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