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JURIDISCHE CONTEXT 

Artikel 254 van het decreet lokaal bestuur 
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een 
toelichting. 
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op 
het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Artikel 255 van het decreet lokaal bestuur 
(…) De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp 
van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen. 
 

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode; 
4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die 
verwerkt zijn in het rapport. 
 

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen 
Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens: 
1° het type van het beleidsrapport; 
2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, van beide; 
3° de rapporteringsperiode. 
 
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en 
provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 
De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en 
verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. 
Ze bestaat uit de volgende onderdelen: 
1° het financiële doelstellingenplan (schema M1); 
2° de staat van het financieel evenwicht (schema M2); 
3° het overzicht van de kredieten. 
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1. FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN 

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven 
weer volgende de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer 
ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat nu per jaar dat in het 
meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen: 
1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of 
actieplannen aan gekoppeld zijn; 
2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of 
actieplannen aan gekoppeld zijn; 
3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd. 
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2.  DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT 

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair 

resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 

2020 tot en met 2025. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en van het OCMW bevat 

een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarin de bovenvermelde elementen zijn 

opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven en de districten, samen met het totaal.  
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3. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN 

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020. Het schema van de gemeente en van het 
OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het 
niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn 
ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de 
uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het 
toegestane betalingsuitstel. 
De bovenvermelde beperking van kredieten is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven 
die eigen regels hebben vastgesteld over de kredietbewaking.  
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