
3.5 Financiële risico's 

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de 

financiële risico’s waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico’s 

expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting 

moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de 

opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de 

financiële risico’s. 

De regelgeving geeft geen definitie van de term ‘financieel risico’ en bevat geen exhaustieve lijst van 

de elementen die een bestuur onder de financiële risico’s moet opnemen. Het gaat er vooral om de 

raadsleden te wijzen op risico’s die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie 

van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk 

bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van: 

 de concrete financiële risico’s die het loopt; 

 de omvang (bedrag, impact, budgettair gevolg) als het risico zich voltrekt; 

 de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of 

gedeeltelijk af te dekken. 

1. Risico’s inzake het schuldbeheer: 

 het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; 

 het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en 

certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving; 

 liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de 

markt; 

 kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat; 

Het OCMW heeft in 2016 een vervroegde aflossing gedaan van haar kredietportefeuille en heeft op 

dit ogenblik geen uitstaande schulden meer lopen. 

De gemeente heeft nog een beperkte kredietportefeuille van 211.048,16 euro die afloopt in 2024. 

Om het beleidsplan en diverse opportuniteiten te kunnen financieren werd een lening ingeschreven 

in het meerjarenplan, ten bedrage van 750.000 euro. Deze lening werd voor 200.000 euro 

ingeschreven in 2022 en 550.000 euro in 2023. 



Beide bedragen worden voorzien op 20 jaar, aan een interestvoet van 2%. 

In de beleidsplanning wordt rekening gehouden met een structureel overschot dat zal resulteren bij 

de opmaak van de jaarrekening, door bv langdurige zieken, contracten die vroegtijdig worden 

verbroken, overbudgettering,… waardoor uit het verleden reeds gebleken is, dat hier een bepaalde 

marge op de begroting ontstaat.  

Het inschrijven van deze nieuwe lening, vormt dus een beperkt risico voor het bestuur, aangezien in 

de komende jaren zal blijken uit het resultaat van diverse jaarrekeningen, dat deze kredietruimte niet 

of nauwelijks zal worden opgenomen. 

2. Risico’s inzake het thesauriebeheer: 

 de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd; 

 de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; 

 de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd; 

De gemeente en OCMW beschikken over een aanzienlijke financiële overschot. Doordat er zeer 

beperkt beroep wordt gedaan op kredieten, wordt het grootste aandeel van de beleidskeuzes 

gefinancierd met eigen opgebouwde middelen. Leningen zijn voor een bestuur fiscaal niet 

aantrekkelijk, aangezien zij geen recht geven op enige vorm van belastingvermindering. Daarnaast is 

het wel zo dat de kosten van sommige investeringen beter gespreid kunnen worden over de tijd en 

legislaturen, echter de reële gebruiksduur van diverse investeringen zoals gebouwen, straten, 

rioleringswerken, overstijgt vaak de maximale kredietlooptijd die financiële instellingen onder de 

huidige marktomstandigheden, ter beschikking willen stellen; 

Dat maakt dat er een behoorlijke reserve is opgebouwd uit de jaarrekeningen van het verleden.  

Echter gezien het ambitieuze beleidsplan dat wordt voorgesteld, strekt dit er zich toe dat de 

financiële middelen naar het einde van de legislatuur toe opgebruikt  zullen zijn, als alle projecten 

binnen de vooropgestelde periode worden uitgevoerd. 

Het grootste deel van het kapitaal staat op termijnrekeningen bij Belfius, aangezien lang lopende 

beleggingen volgens de vooropgestelde planning niet realistisch zijn. Daarnaast staat ook een 

beperkte som op een termijnrekening bij Argenta en BNP Paribas Fortis. 

 



3. Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten: 

o de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en 

de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing); 

o de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers; 

o de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting; 

o de wanbetaling van belastingen en retributies; 

Diverse belasting- en retributiereglementen zijn reeds diverse jaren niet meer aangepast aan de 

marktomstandigheden. Daarom werd vanaf 2020 een correctie doorgevoerd op de meerderheid van 

de reglementen. Daarnaast werd ook besloten om voor de meeste reglementen een indexatie in te 

voeren vanaf 2021.  

De inschrijvingen van de grootste bronnen van inkomsten: 

- aanvullende personenbelasting 

- opcentiemen op de onroerende voorheffing 

werden ingeschreven op basis van de ramingen die we ontvingen van de overheidsdiensten. Deze 2 

belastingen vormen de basis van de financiering voor het openbaar bestuur van Hemiksem. De 

evolutie van de onroerende voorheffing werd bijgesteld aangezien er jaarlijks een aantal zeer grote 

weerkerende bezwaren worden ingediend, die telkens worden ingewilligd, waardoor de gemeente 

deze inkomsten niet meer in haar begroting zal voorzien en op die manier een correctere weergave 

biedt van de reële inkomsten uit de opcentiemen op onroerende voorheffing.  

Daarnaast houden we slechts in zeer beperkte mate rekening met extra bouwprojecten binnen 

Hemiksem waarvoor de vergunningen reeds afgeleverd zijn, of de werken reeds zijn aangevat. Deze 

zullen op termijn voor een positief effect zorgen op de twee grootste belastinginkomsten. 

Na de faling van Bekaert ontving  het bestuur gedurende de voorbije 10 jaar nog een compensatie 

inzake onroerende voorheffing op materiaal en outillage, ten bedrage van ongeveer 296.000 euro. 

Vanaf 2020 zal deze compensatie niet meer ingeschreven worden in de meerjarenplanning. 

Tot slot wordt ook sterk ingezet op een gezond debiteurenbeheer. Hiervoor werd een duidelijke 

procedure uitgewerkt en wordt samengewerkt met een deurwaarderskantoor, waarbij een 

klantvriendelijke en sociale benadering steeds voorop worden gesteld.  



3. Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven: 

o de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en 

de impact op de verschillende soorten uitgaven); 

o de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het 

personeelsbestand; 

o de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie; 

o de gevolgen van nieuwe dienstverlening; 

Binnen deze rubriek mag vooropgesteld worden dat Hemiksem ernaar streeft als een voorzichtige 

huisvader te budgetteren. Echter om geen onnodige buffers op te bouwen binnen de 

werkingsbudgetten, werd ervoor gopteerd om slechts 1 keer om de 3 jaren een indexatie van 2% toe 

te staan, met uitzondering van de budgetten die ingeschreven staan voor weddes en pensioenen. 

Voor wat betreft de vergrijzing, dient Hemiksem zeker voldoende belang te hechten aan de 

betalingen inzake responsabiliseringsbijdrage. Het bestuur betaalt een jaarlijkse bijdrage omdat er in 

verhouding te weinig actieve vastbenoemde werknemers zijn, die bijdragen aan de pensioenlasten 

van de  niet-actieve voormalige vastbenoemde werknemers. Op langere termijn zal deze verhouding 

verbeteren, doordat er steeds minder vastbenoemde werknemers op pensioen zullen gaan, maar 

voorlopig blijft dit een belangrijk aandachtspunt. 

Daarnaast zet Hemiksem ook in op de tweedepensioenpijler voor het contractueel personeel, zodat 

de kloof tussen een contractueel en vastbenoemd personeelsleden beperkt wordt, en het personeel 

toch optimaal ingezet kan worden. De bijdragevoet zal verhoogt worden tot 3%. 

4. Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten: 

o borgstellingen; 

o subsidiebeloften; 

o toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling); 

o langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten; 

De gemeente heeft enkele borgstellingen toegestaan bij Belfius op leningen ten laste van derde 

partijen. Dit houdt echter een behoorlijk risico in, waarbij de gemeente schuldenaar zou worden op 

het ogenblik dat de instelling waarvoor de borg werd aangegaan, in gebreke blijft. 

 



Borgstelling IVEG - daterend van 15/04/2003: 1.871.650 euro - eindvervaldag 15/04/2023 

Borgstelling IMSIR (vlotter) - daterend 17/02/2009: 150.000 euro - eindvervaldag 17/02/2024 

Borgstelling FC oxford - daterend 19/04/2016: 140.000 euro - eindvervaldag 19/04/2026 

Borgstelling Dranco (IGEAN milieu en veiligheid) - 51.886 euro 

Vernieuwing van de gemeentescholen. 

De renovatie van de Regenboogschool werd in 2018 afgerond. Het subsidie dossier voor het 

Klaverbos werd ingediend en heeft ondertussen  goedkeuring gekregen. Er wordt in het 

meerjarenplan 2.100.000 euro voorzien voor de bouw van de nieuwe school. Dit project is voor 70% 

gesubsidieerd door de overheid. 

Bouw intergemeentelijk zwembad 

De gemeenten Aartselaar, Niel en Hemiksem kwamen tot een overeenkomst voor de bouw van het 

intergemeentelijk zwembad in Aarstelaar. In Hemiksem werden de nodige budgetten voorzien voor 

het aandeel van Hemiksem (2.900.000 euro), zodat wij ons engagement zeker kunnen nakomen voor 

wat betreft de investeringskost.  

Daarna werd een promesse gedaan om het gezamenlijk exploitatieverlies nooit meer dan 300.000 

euro op jaarbasis te laten bedragen. Hierdoor zou het aandeel voor Hemiksem in de bijdrage van het 

exploitatieverlies nooit meer mogen bedragen dan 100.000 euro (30%). Echter aangezien het 

momenteel nog niet duidelijk is hoe groot het reële exploitatietekort zal zijn, blijft dit een factor om 

zeer nabij op te volgen. 

Aankoop gronden Verbeeck 

Er is een opportuniteit om stukken gronden aan te kopen, om deze als groenzone te behouden en 

bebouwing uit te sluiten. Aangezien er echter geen middelen voorhanden zijn binnen de gemeente 

voor de aankoop van deze grond (670.000 euro + kosten); zal aan IGEAN gevraagd worden deze 

gronden aan te kopen, en engageert Hemiksem zich dat de terugbetaling van deze lening zal 

geschieden met nog te verwerven toekomstige inkomsten uit het reglement op stedenbouwkundige 

last. 

Renovatie zuidvleugel abdij 

Op 25 oktober 2018 werd een ontwerp ingediend van een restauratiedossier voor de zuidvleugel van 

de abdij bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 



Aangezien er voor de ontwerpfase reeds een architect moest worden aangesteld, wordt voor de 

erelonen aan Studio Roma reeds een bedrag voorzien in deze meerjarenplanning. 

Echter, van zodra de Vlaamse overheid de subsidies voor dit renovatieproject toezegt, dient er 

bijkomend nog 1.750.000 euro + btw voor technieken te worden voorzien, alsook de effectieve 

renovatiekost ten bedrage van 3.515.000 euro  

Hiervan zouden de kosten dan gesplitst gedragen worden tussen de gemeente en ivebica voor het 

aandeel van de abdij waarin de bibliotheek zou worden ondergebracht. 

Ooit op te nemen budgetten in meerjarenplan : 

Gemeente Hemiksem : € 2.126.746,83 incl. BTW 

Ivebica (aandeel gemeente Hemiksem 38,57%) : € 1.388.361,7 incl. BTW 

Momenteel zijn hier geen middelen voor voorzien, en kan er ook geen lening worden aangegaan, 

gezien de beperkte draagkracht in de autofinancieringsmarge. 

Heraanleg en rioleringswerken gemeenteplaats en Assestraat 

Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze 

werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar 

voor  overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de 

fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende 

verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. Hiervoor is een 

subsidie aandeel van  75% voor de rioleringskosten ingecalculeerd en zal de overige 25% van de 

rioleringskosten gedragen worden door de saneringsbijdragen. 

Enkel de bijkomende kosten voor aanleg van bovenbouw dienen door de gemeente gefinancierd te 

worden. 

Brug over de vliet 

De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle moet de verbinding tussen 

beide gemeentes voor de zwakke weggebruikers gemakkelijker en veiliger maken- deze brug heeft 

ook een meerwaarde in het kader van de verdere ontwikkeling van de abdijsite.  

De totale kostprijs van de brug met beperkte toegangwegen voor schelle en Hemiksem samen kost 

765.000 euro (incl btw), waarvan 719.035 euro voor de brug en 45.965 euro voor wandel en 

fietspaden. 

Ook hierop is een toezegging gedaan van subsidies door de Vlaamse Landmaatschappij binnen 

project landinrichting: 123.117,5 euro en een aandeel door de provincie gesubsidieer:: 24.623,5 euro 



Hierdoor wordt de netto kostprijs van de brug voor beide besturen samen: 571.294 euro, waarvan 

het aandeel voor Hemiksem 50% bedraagt. De andere 50% dient door de gemeente Schelle 

budgettair te worden voorzien. 

Ontwikkeling van de Bekaert site 

We verwachten de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en 85 erkende assistentiewoningen op 

de voormalige bekaert site in de loop van 2021. Het project zou gefinaliseerd worden in de loop van 

2023, waardoor er dan twee woonzorgcentra zullen bestaan in Hemiksem en in totaal 109 

assistentiewoningen zullen aangeboden worden. Aangezien het op dit ogenblik al moeilijk 

concurreren is met de omliggende woonzorgcentra, maar vooral met de assistentiewoningen die de 

voorbije jaren massaal werden bijgebouwd, betreft dit een behoorlijk onzekere factor voor de 

toekomst en rendabiliteit van ons eigen woonzorgcentrum en de assistentiewoningen in de Sint 

Bernardusabdij. 

Momenteel wordt nog gewerkt aan bijkomend marktonderzoek en zal het ontwerp nog bijgestuurd 

worden in functie van enkele overleg momenten, maar er zal concurrentie ontstaan tussen de 

diverse locaties voor wat betreft de opnames alsook de aanwerving van personeel. 

5. Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen: 

o politiezones; 

o hulpverleningszones; 

o verzelfstandigde entiteiten (AGB’s, OCMW-verenigingen, APB’s,…); 

o intergemeentelijke samenwerkingen; 

De oprichting van de hulpverleningszone Rivierenland heeft voor Hemiksem geen financieel 

voordelig resultaat opgeleverd. Ook de dienstverlening naar de bevolking toe is er niet op voorruit 

gegaan. Hemiksem overweegt daarom sterk om de hulpverleningszone te verlaten en een nieuwe 

zone op te richten met enkele omliggende besturen. Hiervoor zou dan wel o.a. de brandweerkazerne 

die aan de Hulpverleningszone werd verkocht, teruggekocht moeten worden. Hiervoor is budget 

voorzien in de meerjarenplanning. 

Door de afschaffing van het AGB, beschikt de gemeente terug in eigen beheer over de exploitatie van 

depot deluxe. Er dient geen rekening meer gehouden te worden met de herziening van de 

prijssubsidie factor, en de inkomsten voor het bestuur zijn opnieuw gestegen, daar ze destijds zijn 



overgegaan naar het AGB inclusief btw, zodat er voor de eindconsument geen wijzigingen waren. Dit 

btw aandeel komt nu terug als inkomst bij het bestuur binnen. 

6. Andere risico’s: 

o juridische geschillen; 

o inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen. 

De juridische kwestie rond het geplande project van de vier windmolens op de terreinen van 

Umicore zorgen nog steeds voor onzekerheid. Er werd alvast bij budgetwijziging extra budget 

ingeschreven in 2019 voor het betalen van het advocatenkantoor dat de belangen van Hemiksem 

behartigd, maar het is onzeker hoe dit dossier in de toekomst zal evalueren en welke juridische acties 

nog nodig zullen zijn. 
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