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INDICATOREN GEMEENTEFINANCIËN

INKOMSTEN PER INWONER
SAMENSTELLING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

BEVOLKINGSDICHTHEID
WERKLOOSHEIDSGRAAD

AANTAL LEEFLOONTREKKERS
TOERISTISCHE ACTIVITEITEN

ONTVANGSTEN PERSONENBELASTING
ONTVANGSTEN ONROERENDE VOORHEFFING

UITGAVEN WEGENNET
DIVIDENDEN INTERCOMMUNALES

UITGAVEN VEILIGHEID
TEGEMOETKOMING OCMW
UITGAVEN AFVALBEHEER

LOKALE BELASTINGEN

De sociaaleconomische kenmerken kunnen per gemeente sterk 
verschillen en dat kent gevolgen voor de structuur van de ge
meentefinanciën (zie grafiek).

Zo beïnvloeden bv. het inkomen van natuurlijke personen en het 
kadastraal inkomen rechtstreeks de 2 belangrijkste fiscale in
komstenbronnen van gemeenten (aanvullende personenbelasting 
en opcentiemen op de onroerende voorheffing). De bevolkings
dichtheid en het aantal kilometers aan wegen bepalen de kosten 
voor het onderhoud van gemeentewegen. Als laatste voorbeeld 
is het aantal mensen dat een vervangingsinkomen geniet van 
belang voor de gemeentelijke dotatie aan het OCMW.

Om de diversiteit van gemeenten statistisch te benaderen, is het 
nodig variabelen in te zamelen die niet alleen representatief zijn 
voor de (fysiek waarneembare) morfologische verschillen, maar 
ook voor de sociaaleconomische verscheidenheid van gemeenten.

Met meer dan 150 ingezamelde variabelen per gemeente leiden 
we 5 relevante factoren af:

 > bodembestemming en bestemming van de gebouwen
 > inkomensniveau
 > economische activiteiten en structuur van de beroepsbevolking
 > bevolkingsstructuur
 > externaliteiten en aantrekkingskracht

Bovendien werden voor elk van die dimensies zowel statische 
indicatoren (toestand op een bepaald moment) als dynamische 
indicatoren (evolutiepercentage) geselecteerd. Daardoor vermijdt 
men een classificatie die uitsluitend gebaseerd is op een ‘momen
topname’. Aan de 5 voornoemde dimensies moet men dus een 
dimensie ‘tijd’ toevoegen.

(1) Actualisering van die analyse in maart 2018 ‘Sociaaleconomische typologie van de gemeenten’ 
beschikbaar op  de website van Belfius Bank belfius.be (rubriek Professional – Public Finance – 
Onze studies).

SOCIAALECONOMISCHE TYPOLOGIE 
VAN DE GEMEENTEN

In het kader van de analyse van het lokaal weefsel in België en om een statistisch beeld te schetsen van de diversiteit 
van de Belgische gemeenten, heeft Belfius voor de 3 gewesten een sociaaleconomische typologie van de gemeenten 
uitgewerkt(1). Het gaat erom gemeenten onder te brengen in homogene categorieën op basis van hun sociaaleconomi-
sche kenmerken (inkomen van de bevolking, werkloosheidsgraad, economische activiteiten, bodembestemming…).
De typologie is er vooral op gericht gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen 
in zo homogeen mogelijke klassen. Het onderliggende doel is de uitwerking van een nieuw en relevant referentiekader 
om de financiële toestand van gemeenten te vergelijken en te verklaren op basis van de begroting, de rekening of de 
balans. 
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Clusters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

● Brussel-Stad
● Gemeenten “1ste gordel”
● Gemeenten in industriële reconversie van de Kanaalzone
● Residentiële gemeenten van het noordwesten
● Residentiële gemeenten van het zuidoosten

A. BEGINMATRIX

Beginvariabelen

V1 V2 V3 V4 V5 V6 … … V25 … V50 … VN

Gemeenten
G1
G2
G3
G4
G5
…
G25
…
GN

B. FACTORENANALYSE

Factoren

F1 2 F3 … … FN

Gemeenten
G1
G2
G3
G4
G5
…
G25
…
GN

B. CLUSTERANALYSE

Factoren

F1 2 F3 … … FN

Clusters
CL1
CL2
…
CLN

De sociaaleconomische typologie van gemeenten werd verkregen 
door middel van een dubbele statistische verwerking (een 
factoriële analyse en een clusteranalyse). De toegepaste metho
dologie biedt de mogelijkheid om een groot aantal gegevens 
te verwerken, met coherente en goed leesbare resultaten. 
Deze oefening gebeurde apart voor de 3 gewesten. Zo tellen we 
16 sociaaleconomische categorieën van gemeenten in Vlaanderen, 
14 in Wallonië en 5 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.




