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Ontvangsten uit werkingssubsidies (in EUR per inwoner) volgens clustergroep – Budget 2018
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● Specifieke werkingssubsidies
● Algemene werkingssubsidies

DEFINITIE

Het Europees charter over de lokale autonomie moedigt de 
overheid aan om de lokale besturen bij voorkeur een algemene 
financiering te verstrekken. Het leeuwendeel van de ontvangsten 
uit werkingssubsidies bestaat dan ook uit algemene werkings
subsidies (89%). Deze worden zonder specifieke toewijzing in 
de budgetten ingeschreven. Daarnaast zijn er ook specifieke 
werkingssubsidies (11%) die dienen voor de realisatie van bepaalde 
strategische beleidsdoelstellingen die Vlaanderen vooropstelt en 
waaraan de lokale besturen meewerken.

Onder de algemene werkingssubsidies is het Gemeentefonds de 
belangrijkste. 

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. 

Deze algemene financiering van de gemeenten heeft 2 doelstel
lingen:

 > een stabiele evolutie van de financiële middelen garanderen: 
de dotaties uit het Gemeentefonds zijn onderworpen aan een 
evolutiemechanisme (op grond van het decreet), waarbij niet 
alleen rekening wordt gehouden met de inflatie, maar ook 
met een toename in reële termen. Vlaanderen verhoogt het 
gemeentefonds elk jaar met 3,5%. Tegelijk wordt voor een 
gemeente een terugval van het aandeel van het Gemeentefonds 
vermeden, wat in het verleden wel mogelijk was (19802000).
 > een grotere solidariteit tussen de gemeenten onderling: naast 
de algemene financiering wil het gemeentefonds eveneens 
komen tot een horizontale herverdeling van de financiële 
middelen, afhankelijk van het fiscaal vermogen binnen een 
gemeente en de te dragen lasten. Het fonds wordt verdeeld 
over 3 groepen van gemeenten, zo krijgen de grote steden een 
voorafname van 42,9%, de regionale steden 15,75%. Zo houden 
de verdelingscriteria rekening met de grootstedelijke proble
matiek en het aantal inwoners. De criteria hebben verder te 
maken met de centrumfunctie (de omvang van de arbeids
bevolking, het aantal leerlingen in het onderwijs), de fiscale 
draagkracht (de verschillen in de belastbare basis: de inkomsten 
van de gezinnen en de kadastraal inkomsten uit vastgoed), de 
bevolkingsdichtheid, open ruimten en sociale maatstaven. 
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 > Rekening houdend met het effect van de verdelingscriteria 
variëren de dotaties uitgedrukt in EUR per inwoner sterk afhan
kelijk van het type van de gemeenten en de sociaaleconomische 
context. De regionale steden en vooral de grootsteden krijgen 
de hoogste dotaties (vaak het dubbele en zelfs het drievoudige 
van de gemiddelde dotatie) als gevolg van de hogere kosten en 
de effecten inherent aan hun centrumfunctie. De kleinste ge
meenten (minder dan 10.000 inwoners) ontvangen doorgaans, 
zij het in mindere mate, dotaties die hoger zijn dan gemiddeld 
om de effecten van de lagere bevolkingsdichtheid en van de 
lagere belastinggrondslag te compenseren.

ENKELE CIJFERS

 > De ontvangsten uit werkingssubsidies bedragen in 2018 gemid
deld 525 EUR per inwoner en vertegenwoordigen 35% van de 
exploitatieontvangsten.
 > Het aandeel van het gemeentefonds stabiliseert op 22% van 
de exploitatieontvangsten. In de loop van de jaren werden 
daarenboven nog andere dotaties opgenomen in het totaal
bedrag.


