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DEFINITIE

De ontvangsten uit fondsen bestaan uit een geheel van niet 
toegewezen algemene dotaties die in de begrotingen van hogere 
overheden zijn ingeschreven. Het Gemeentefonds vormt de 
belangrijkste.

Het Europees charter over de lokale autonomie moedigt hogere 
overheden aan om bij voorrang een beroep te doen op de alge
mene financiering van de lokale besturen.

Het gemeentefonds werd in 1860 opgericht als compensatie voor 
de afschaffing van de octrooirechten (een soort van douane
rechten op goederen) die de gemeenten hieven. Met de staats
hervorming van 1988 werd de algemene financiering van de 
gemeenten geregionaliseerd. De wet van 16 januari 1989, hevelde 
de middelen over voor de financiering door de gemeenschappen 
en gewesten. Sindsdien bepalen de gewesten autonoom de 
bedragen en verdelingsregels van het gemeentefonds dat ze 
verdelen over de lokale besturen. Sinds 1 januari 2005 is de 
Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de algemene financiering 
van haar 9 Duitstalige gemeenten. 

In het Brusselse Gewest staat het Gemeentefonds beter bekend 
als ‘Algemene Dotatie aan de gemeenten’ (ADG). In 2017 is het 
systeem voor de financiering en de verdeling van de ADG grondig 
door het Gewest gewijzigd. Dit  kwam er na bijna 10 jaar van 
ongewijzigde werking van het bestaande Fonds van de Brusselse 
gemeenten. De hervorming een jaarlijks begrotingskrediet dat 
overeenkomt met het bedrag van 2016 verhoogd met 70 miljoen 
EUR (een toename met 24%) en jaarlijks geïndexeerd met minstens 
2%.

Het aandeel van elke gemeente is voor 3 jaar berekend en hangt 
af van criteria het hoofd te bieden aan uitdagingen van demo
grafische druk en kansarmoede via een grotere solidariteit. De 
verdeling gebeurt meer specifiek op basis van 10 gewogen 
criteria i.v.m.:

 > de morfologie van de gemeente (bevolkingsdichtheid, op
pervlakte)
 > de demografische structuur van de gemeente (demografische 
groei, schoolbevolking)
 > de sociale indicatoren van de gemeente (werkzoekenden die al 
meer dan één jaar werkloos zijn, leefloontrekkers, armoede
risico)
 > de fiscale draagkracht van de gemeente (gemiddelde ont
vangsten per inwoner van de aanvullende belasting op de PB 
en de OV)

ENKELE CIJFERS

 > De ontvangsten uit fondsen bedragen in 2018 gemiddeld 
418 EUR per inwoner en vertegenwoordigen 21,5% van de 
totale gewone ontvangsten.  
De hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten 
(ADG) zorgde voor een toename van de ontvangsten uit fondsen 
binnen het geheel van de Brusselse gemeenteontvangsten 
nadat die aanhoudend waren uitgehold sinds 2008, zoals blijkt 
uit de volgende grafiek :

ONTVANGSTEN UIT FONDSEN



 36

FINANCIERINGSBRONNEN GEWONE BEGROTING  Fiche 17

30%

25%

10%

5%

20%

15%

0%
Residentiële 
gemeenten 

zuidoost 
(Cluster B1)

Residentiële 
gemeenten 
noordwest 
(Cluster B2)

Gemeenten van 
de eerste 

gordel 
(Cluster B3)

Grote
‘kanaal-

gemeenten’ 
(Cluster B4)

Werkgelegenheids-
centrum

(Cluster B5)

7,5%

18,8%

27,8%

21,5%
25,3%

In de residentiële gemeenten van het zuidoosten, die beschikken 
over een beter fiscaal rendement en over betere sociale indica
toren, bedraagt het relatieve aandeel van de ADG slechts 7,5% 
van de totale ontvangsten, tegenover 27,8% in de grote ‘kanaal
gemeenten’, die zich in het tegenovergestelde geval bevinden.

 > In overeenstemming met de doelstellingen van de hervorming 
van 2017, schommelt het aandeel van de ADG sterk afhankelijk 
van de sociaaleconomische kenmerken van de Brusselse ge
meenten, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek:

Het Gemeentefonds in de Duitstalige gemeenschap
Sinds 2005 heeft het Waalse Gewest zijn bevoegdheid inzake de financiering van de betrokken gemeenten overgedragen aan 
de Duitstalige Gemeenschap. Het stelt elk jaar een enveloppe ter beschikking van de Duitstalige Gemeenschap waarmee die 
haar eigen Gemeentefonds kan financieren, alsook een dotatie aan het OCMW en dotaties voor de financiering van specifieke 
investeringen. De dotatie aan de gemeenten wordt dan in 2 delen verdeeld over de gemeenten:

 > een dotatie voor de ‘perequatie’ ter compensatie van een eventueel ontoereikend fiscaal rendement in verhouding tot het 
gemiddelde in de Duitstalige Gemeenschap
 > het saldo wordt verdeeld over de gemeenten op basis van 5 criteria (5% in gelijke delen, 45% afhankelijk van het aantal in
woners, 20% afhankelijk van het aantal werknemers in de gemeente, 15% afhankelijk van het aantal werklozen, 15% af
hankelijk van de oppervlakte van de gemeente




