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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 22

Relatief belang van de gemeentelijke en de federale dotaties 
volgens verstedelijkingsgraad (clusters FOD Binnenlandse 
Zaken) – Begroting 2018 (in EUR/inw.)
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DEFINITIE

De politiehervorming (wet van 7 december 1998) kreeg in 2001 
en 2002 concreet vorm door de reorganisatie van de bestaande 
diensten, met de bedoeling om een geïntegreerde politie op 
2 niveaus tot stand te brengen, nl. de federale en de lokale politie. 
Op lokaal niveau leidde die hervorming tot grondige wijzigingen 
voor de gemeenten, die tot in 2001 elk nog hun eigen politiekorps 
beheerden.

De lokale politie is georganiseerd in 110 Vlaamse politiezones. 
Jaarlijks wijzigt dit aantal door fusies van politiezones op zoek 
naar schaalgrootte. Het merendeel van de politiezones staat in 
voor de veiligheid in meerdere gemeenten (meergemeentenzones). 
In stedelijke gebieden valt hun actieradius samen met het grond
gebied van één enkele gemeente (eengemeentezones).

De politiezones zijn gebiedsgebonden entiteiten die over een 
eigen autonomie beschikken, maar waarvan de werking door 
federale normen bepaald wordt. Alle zones hebben een specifieke 
begroting en een specifieke rekening. Enkel meergemeentenzones 
bezitten rechtspersoonlijkheid. De burgemeester is bevoegd voor 
de naleving van de openbare orde in de gemeente en voor de 
bestuurlijke politie (zie fiche 6).

FINANCIERING

Een politiezone valt terug op 2 belangrijke financieringsbronnen: 
de federale dotatie(s) en de gemeentetoelage. De federale dotatie 
bestaat uit een hoofddotatie en aanvullende dotaties.

De gemeenteraad keurt de gemeentetoelage aan het politiekorps 
goed. De dotatie wordt ingeschreven bij de toegestane werkings
subsidies van het gemeentebudget. Het gaat om een verplichte 
uitgave die voorzien is in de organieke, reglementaire bepalingen 
van de gemeenten. De wet schrijft voor dat de begroting van 
de politiezone in geen geval een deficitair saldo of een fictief 
evenwicht of overschot mag vertonen. Dat evenwicht in de 
gewone dienst van de politiebegroting wordt gerealiseerd via de 
toelage van de gemeente(n). Die toelage dekt het verschil tussen 

de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van de begroting 
van de politiezone. De gemeentelijke toelage vormt dus het 
sluitstuk van de begroting van de politiezone.

ENKELE CIJFERS

 > In 2018 bedraagt de gemeentetoelage aan de politiezone in 
Vlaanderen gemiddeld 153 EUR per inwoner. 
 > De toelage aan de politiezone vormt 30% procent van de wer
kingssubsidies die de gemeente toestaat, wat neerkomt op 
11% van de totale exploitatieuitgaven van de gemeenten.
 > Op basis van de statistieken van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken bestond het operationele kader van de 
Vlaamse lokale politie in 2016 uit 14.412 personen (VTE), plus 
3.311 personen (VTE) in het administratief en logistiek kader 
(CALOG).
 > De begroting 2018 van alle Vlaamse politiezones samen verte
genwoordigt een bedrag van 1.390 miljoen EUR aan gewone 
ontvangsten, d.i. gemiddeld 215 EUR per inwoner. De gemeente
toelage draagt gemiddeld voor 63,4% bij aan de gewone 
werkingsmiddelen van de politiezones. Uit een analyse van de 
politiezones, die worden ingedeeld in clusters volgens de 
nomenclatuur van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, blijkt dat het gewicht van de gemeentetoelage in de 
totale ontvangsten van de politiezones rechtstreeks afhangt 
van de verstedelijkingsgraad van de betrokken gemeenten. 
Er zijn grote verschillen (zie grafiek).
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