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VOORWOORD

Beste lezer

Gemeenteraadsverkiezingen zijn steeds weer een bijzonder moment in de 6-jarige 
cyclus van het lokaal beleid. Burgers krijgen de kans om hun lokale beleidsmakers 

duidelijk te maken wat ze verwachten van hun gemeente. Als overheid die het 
dichtst bij de burger staat, bepaalt een gemeente mee het dagelijkse leven van haar 

burgers. Als lokale overheid vormen gemeenten de hoeksteen van onze institutionele 
organisatie. Inwoners en bedrijven verwachten van een gemeentebestuur een 

doeltreffend beleid in een open sfeer.

Wie in België een woon- of verblijfplaats heeft, staat geregistreerd in een gemeente 
en is er als het ware institutioneel verankerd. Het gemeentebestuur houdt de burgerlijke 

staat bij van elke inwoner tijdens alle belangrijke levensfasen. Tegelijk is het lokale 
bestuur het eerste aanspreekpunt van de burger met de overheid, die onder meer instaat 
voor essentiële dienstverlening zoals huisvuilophaling en veiligheid.

Uit volgende zaken blijkt hoe bijzonder het lokale niveau is: 

• Politici zetten er vaak hun eerste politieke stappen, met een eerste mandaat en 
beleidsverantwoordelijkheid.

•             Ondanks toenemende mondialisering wordt er paradoxaal genoeg steeds vaker een 
beroep op gemeenten gedaan. Ze staan in eerste lijn om maatschappelijke uitdagingen actief 

aan te pakken, zaken waar hun burgers wakker van liggen, zoals duurzame ontwikkeling, sociale 
cohesie, energietransitie, ecologische omslag, mobiliteit, veiligheid… 

•     Tot slot kan de gemeente als instelling van lokale democratie een muur opwerpen tegen 
de huidige politieke vertrouwenscrisis. De burger stelt zich terecht vragen over de transparantie, 

toegankelijkheid en verstaanbaarheid van beleidsacties van overheden. Lokale besturen zijn in dat 
verband de overheid bij uitstek die de burger het meest centraal stellen en die de democratie nieuw 

leven kunnen inblazen.

In een steeds evoluerende maatschappij moeten gemeenten en beleidsmakers zich voortdurend 
aanpassen, wat niet zonder gevolgen blijft voor het financiële beheer. 



 

Met de nieuwe legislatuur staan lokale besturen voor een aantal stevige 
financiële uitdagingen. Voortdurend oplopende uitgaven staan tegenover 
steeds trager groeiende inkomsten. De onzekerheid over lopende hervormingen 

benadrukt deze moeilijkheden nog meer, denk maar aan de nieuwe regels rond 
‘local governance’, het pensioen van statutaire medewerkers, de impact van 

de taxshift…  

Hoe zal men op lokaal vlak een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening handhaven 
en tegelijkertijd het financieel meerjarenplan in evenwicht houden? We zien 
tegenstrijdige budgettaire spanningen die lokale besturen met een lastige taak 

opzadelen.

Het leek ons dan ook het uitgelezen moment om het Belfius-dossier over de 
uitdagingen te actualiseren, om steden en gemeenten bij deze denkoefening te 

ondersteunen. We doen dit in de eerste plaats met een toelichting voor 
gemeentebestuurders bij de financiële kant van de uitdagingen. Bestuurders staan in 

deze nieuwe gemeentelijke bestuursperiode voor een steeds strikter budgettair kader. 
In de volgende 7 fiches gaan we hier uitgebreid op in.

Elke fiche geeft toelichting bij een belangrijke ontwikkeling in de sociaaleconomische 
omgeving. In zekere mate oefenen die ontwikkelingen invloed uit op de structuur van de 

budgetten en op de organisatie zelf van de gemeenten.

De thema’s zijn in 3 luiken opgedeeld die onderling met elkaar in interactie gaan.

Het  luik ‘samenleving en omgeving’ gaat in op maatschappelijke uitdagingen waarmee 
gemeenten te maken krijgen en met de omgeving in het algemeen.

•  Bevolkingsevolutie

De bevolkingsevolutie staat centraal in het aanbod van lokale openbare dienstverlening. 
Gemeenten ondervinden sterk uiteenlopende tendensen. Sommige zien hun aantal inwoners 

afnemen en vergrijzen, andere zien het aantal sterk toenemen en tellen meer jongeren. Beide 
tendensen hebben (financiële) gevolgen. De demografische evolutie bepaalt niet alleen de planning 
van diensten en infrastructuurprojecten, ze is eveneens gekoppeld aan tal van financieringsbronnen 

(toelagen, belastingopbrengsten enz.).

•    Duurzaam ontwikkelen

Op hun grondgebied zijn gemeenten verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende beleidsdomeinen 
zoals stedelijke ontwikkeling, huisvesting, mobiliteit, afvalbeheer, energie… Met een uitgetekend kader 

voor een duurzaam en actief milieubeleid geven ze het goede voorbeeld voor hun inwoners en bedrijven.



 

•  Digitale (r)evolutie

Net als tal van andere sectoren (banken, winkels, bouw, enz.) is de overheid 
mee met de digitale evolutie. Deze wijdverbreide maatschappelijke evolutie is 
tegelijkertijd een echte revolutie. Ze biedt voor gemeenten een kans om de eigen 

werking te optimaliseren, maar ook om de dialoog met de burger te versterken 
en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Ze houdt een diepgaande 
herziening van procedures en organisatiestructuren in.

•  Macro-economische context

Bij het opstellen van de begroting spelen in grote mate elementen uit het economische 
en financiële klimaat mee, zoals de verwachte evolutie van rentevoeten, de inflatie 

en de economische groei. Dat geldt voor elke overheid: federale overheid, 
gemeenschappen, gewesten en ook voor lokale besturen. De Europese begrotingsnormen 
voor de Belgische overheid als geheel gelden impliciet ook voor de lokale besturen. De 

coördinatie op begrotingsvlak gebeurt via een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de deelsectoren van de overheid. 

Het 2e luik handelt over ‘governance’ in ruime zin, kortom besturen. Deze problematiek 
trad het voorbije jaar regelmatig op de voorgrond en gaat over de werking en transparantie 

van het bestuur. Hoe pakken besturen de uitdagingen aan? Governance stroomt als 
‘kwaliteitscomponent’ doorheen de thema’s die we in deze brochure aan bod laten komen.

In werkelijkheid omvat ‘goed bestuur’ vele facetten:

› een efficiënter bestuursproces of het optimaal inzetten van beschikbare overheidsmiddelen 
voor het beste maatschappelijke resultaat. Dit gaat zowel over samenwerking en organisatie 

(fusie, synergie, samenwerkingsverbanden, enz.), als over het uitwerken van een 
humanresourcesbeleid dat is aangepast aan de toekomstige uitdagingen - toegespitst op prestatie 

en op de diversiteit van de bevolking

› de integratie van een visie op halflange termijn of het uitstippelen van een globaal en coherent 
beleid voor de hele bestuursperiode (strategisch programma en meerjarenplan)

› het vertrouwen van de burgers herstellen via een versterkte ethiek bij de verkozenen, transpa-
rantie van het overheidsoptreden en burgerparticipatie



Ten slotte zoomt het 3e luik in op de ‘financiële uitdagingen’ die een weerslag 
hebben op het beheer van een gemeente. Hierbij maakten we een onderscheid 
tussen uitdagingen die wegen op het beheer van de exploitatie (gewone 

dienst) en die met impact op de investeringscapaciteit (buitengewone dienst).

• Financieel evenwicht?

Heeft een gemeente nog speelruimte voor de diverse exploitatie-ontvangsten 
en -uitgaven? In hun budget en meerjarenplan zullen nieuwe lokale besturen 
rekening moeten houden met de maatschappelijke uitdagingen en de beperkingen 

die ze meebrengen. De problematiek rond financiering van de pensioenen van 
statutair personeel (meer bepaald de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage) 

zal bij vele gemeenten zeker centraal staan in het financiële plaatje.

• Ruimte om te investeren?

Met gemiddeld 35% van alle overheidsinvesteringen spelen lokale besturen in Europa 
een centrale rol. Terwijl het klimaat om te investeren net heel gunstig was, werd de 

investeringsdynamiek geremd door strengere boekhoudregels, budgettaire onzekerheid, 
minder toelagen en een zwakke autofinancieringscapaciteit...

Toch zijn er voldoende redenen om een doordacht lokaal investeringsbeleid te voeren. 
Regelmatige onderhoudsinvesteringen aan gebouwen, wegennet en riolering vermijden 

grote kosten op een later moment. Beslist een gemeente toch dat gebouwen grondig 
gerenoveerd moeten worden, dan kan ze ‘smart’ investeren, om te voldoen aan nieuwe 

milieunormen. Met meer en betere diensten en collectieve voorzieningen komt een gemeente 
tegemoet aan de toenemende vraag van haar inwoners en stimuleert ze lokale en nationale 
economische groei. Blijven investeren in haar patrimonium maakt een gemeente zelf trouwens 

aantrekkelijker.

Met deze denkoefening willen we lokale bestuurders een bron aan praktische informatie aanreiken 
om financiële en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan tijdens de nieuwe bestuursperiode. 

Het Individueel Financieel Profiel en het Sociaal-Demografisch Profiel van Belfius zijn zeker en 
vast andere ondersteunende instrumenten bij de financiële analyse voor een strategisch 

meerjarenplan.
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DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE

DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE VERSCHILT 
STERK VAN GEMEENTE TOT GEMEENTE

Demografie wordt vaak op nationaal of regionaal vlak bekeken. 
Maar vooral op lokaal vlak is een demografische evolutie een 
uitermate belangrijke sociaaleconomische factor, mét grote 
invloed op de financiën van de lokale besturen. De samenstelling 
van de bevolking in een gemeente is immers een belangrijk 
gegeven bij de planning van lokale openbare diensten zoals o.a. 
kinderopvang, scholen, woonzorgcentra, sportinfrastructuur en 
cultuurcentra. Daarenboven speelt demografie een belangrijke 
rol voor verschillende financieringsbronnen van een gemeente, 
zoals de belastingen, de toelage van het Gemeentefonds en de 
toelagen gekoppeld aan het aantal inwoners. 

Macro-economische indicatoren zoals inflatie of rentestand zijn 
voor alle gemeenten gelijk. Demografische indicatoren daarentegen 
variëren sterk op het lokale niveau. 

Minimum Gemiddeld Maximum

Bevolking van 75 jaar en ouder  
(in % totale bevolking)
Gemiddelde leeftijd
Bevolkingsevolutie (2008-2018)
Niet-Belgen (in % totale bevolking)
Masculiniteitsgraad (aantal 
mannen t.o.v. 100 vrouwen)

3,5% 9,2% 17,0%
 33,7 41,5 52,6

-5,7% 6,7% 23,6%
 0,4% 11,9% 49,0%

85,2 97,1 108,6

Bron : berekeningen Belfius op basis van data van de FOD Economie - Statbel

Verschillen in demografische indicatoren op lokaal vlak (2018)

Zoals de tabel aantoont, zien we de grootste demografische 
verschillen en fluctuaties op gemeentelijk niveau. Ons land telt 
gemeenten waarvan de vergrijzingscoëfficiënt nu minder dan 
40% bedraagt, maar daarnaast zijn er ook waar die coëfficiënt 
hoger dan 250% is. Deze verschillen zien we voor allerlei 
demografische indicatoren: demografische structuur (leeftijd, 
geslacht, nationaliteit…) en zaken die het demografisch gedrag 
beschrijven (geboortecijfer, sterftecijfer, mobiliteit…). 

WAAR KOMEN DIE VERSCHILLEN VANDAAN ?
De demografische groei vloeit voort uit de som van de natuurlijke 
groei (d.i. het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens) 
en de migratie (d.i. het verschil tussen het aantal nieuwkomers 
en vertrekkers in een gemeente). Sinds het begin van de jaren 90 
vormt migratie de belangrijkste component van bevolkingsaan-
groei in België, voornamelijk door de internationale migratie. Ook 
op gemeentelijk vlak zorgt migratie bij het merendeel van de 
gemeenten voor een toename van het bevolkingsaantal, terwijl 
qua natuurlijke groei de verschillen tussen gemeenten groter zijn. 
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Op lokaal niveau beïnvloedt migratie niet alleen sterk het 
inwonersaantal (volume-effect), maar ook de demografische 
structuur (leeftijd, nationaliteit, geslacht, enz.) en de culturele en 
sociaaleconomische kenmerken. De intensiteit van de migratie 
(zowel de internationale als de binnenlandse) hangt inderdaad 
samen met de leeftijd en met het gezinstype. Zet een inwoner de 
stap om te verhuizen, dan houdt dit meestal verband met een 
bepaalde levensfase waarin die zich bevindt. Naargelang van de 
leeftijd verschillen de redenen waarom iemand verhuist. Die 
migratiestromen kunnen de leeftijdspiramide van gemeenten 
ingrijpend wijzigen. Gemeenten met sterke woongebonden 
immigratie zien hun leeftijdspiramide verjongen. Gemeenten met 
meer aantrekkingskracht voor gepensioneerden zien vaak jongere 
mensen vertrekken, waardoor de bevolking sneller vergrijst. 

Welke scharnierleeftijd leidt vaak tot een verhuis en geeft mee 
vorm aan de lokale leeftijdspiramide? Er bestaan 5 scharnier-
momenten in de levenscyclus van een gezin:

• De verhuis van jongeren (18-24 jaar) naar een universiteitsstad 
om er hogere studies te doen

• De migratie richting werkgelegenheidscentra (steden en hun
agglomeratie) bij het betreden van de arbeidsmarkt (tussen
24 en 31 jaar)

• De verhuis van jonge gezinnen bij gezinsuitbreiding. Het gaat 
hier dan meestal om dertigers met kinderen jonger dan 12 jaar 
en die eerder naar de stadsrand of woongemeenten uitzwer-
men.

• De verhuis van ouderen die de arbeidsmarkt verlaten (58-67
jaar) en op zoek zijn naar een aangenaam kader om te leven,
zoals kust-, landelijke of toeristische gemeenten.

• De migratie van ouderen die hun autonomie verliezen (mobi-
liteit) of alleen komen te staan. Deze mensen trekken eerder 
richting - kleinere – steden met comfortabele kleine wooneen-
heden, met allerlei diensten binnen bereik en opvang voor
ouderen.

De leeftijdsstructuur van een gemeente heeft tegelijkertijd ook 
effect op het natuurlijke saldo. Gemeenten waar veel jonge 
gezinnen naartoe trekken of die veel jongvolwassenen aantrekken 
via internationale migratie (zoals de Brusselse gemeenten nu en 
Limburg in de jaren 60), zien hun natuurlijk saldo aangroeien, met 
een versterking van het aantal jongeren. Heel landelijke of 
toeristische gemeenten daarentegen krijgen te maken met een 
negatief natuurlijk saldo, omdat ze vooral aantrekkelijk zijn voor 
ouderen en jongeren er vertrekken.

Migratie en de levenscyclus
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VERGRIJZING IS EEN GLOBALE 
TREND, ONDANKS STERKE 
LOKALE VERSCHILLEN

België bevindt zich net als de meeste westerse 
landen in een demografische overgangsfase 
door de combinatie van een lager geboortecijfer 
en een hogere levensverwachting. De 
demografische prognoses van het Federaal 
Planbureau1 voorspellen een transformatie van 
de leeftijdspiramide waarbij in 2070 – over 8 
lokale bestuursperiodes - 25% van de bevolking 
65 jaar of ouder zal zijn, terwijl dit nu 17% is. De 
sterkste stijging zal zich tussen 2020 en 2040 
voordoen, met een stabilisatie nadien (grafiek). 
Het is een illusie te denken dat die transformatie 
een ver toekomstbeeld is.

Vergrijzing als concept duidt relatief gezien sterk 
op een groeiende levensverwachting in goede 
gezondheid. In realiteit is het pas op de hoge 
leeftijd van 80 jaar en meer dat het risico op 
verlies van autonomie groeit. Momenteel maakt 
die leeftijdsgroep slechts 4,8% van de bevolking 
uit, maar dat cijfer zal bijna tot 1,2 miljoen 
inwoners verdubbelen of 9,1% van de bevolking, 
met een sterke groei in de periode 2035-2060. 

HET RITME VAN DE VERGRIJZING VERSCHILT STERK PER REGIO, NIET 
ALLEEN LOKAAL
Het ritme waarin de vergrijzing op ons afkomt verschilt per regio. Als we uitgaan 
van een wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar, dan toont de grafiek hoe de grens 
van 100% in Vlaanderen vanaf 2026 en in Wallonië vanaf 2034 overschreden wordt. 
Met een dalende vergrijzingsfactor zien we in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
een totaal andere evolutie. Pas vanaf 2023 zou deze terug stijgen. Op basis van de 
huidige cijfers komen we zelfs in 2060 nog niet aan 65% voor die regio. 
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1  Federaal Planbureau – FOD Economie: Bevolkingsvooruitzichten 2017-2070 – Februari 2018

Bron: Bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en de FOD Economie (Statbel)
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Vooruitzichten voor de evolutie van de vergrijzing2 per regio 
(2000-2060)

2  Vergrijzing berekenen we via de verhouding tussen het aantal ouderen (67 jaar en ouder) en het aantal jongeren (minder dan 18 jaar), zij vormen de top en de basis van de leeftijdspiramide. Van 
zodra deze berekening 100% of meer geeft, spreken we effectief over vergrijzing.

3  https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten/ 
    De sociaaleconomische typologie van gemeenten van Belfius is uniek. De bijgestuurde versie baseert zich op de meest recente statistieken (2017 en vroeger). Net zoals bij vorige edities van de 

Belfius-indeling (die van 1997 en van 2007) bestaat er een indeling van gemeenten per gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

Sociaaleconomische typologie van gemeenten3

Een synthetische indicator van de vergrijzingsgraad
Belfius herwerkte in 2017 de sociaaleconomische typologie van gemeenten, die een nieuwe kijk geeft op de verschillen tussen 
de gemeenten en hun geografische samenhang. Eén van de sleutelfactoren uit de analyse is de leeftijdspiramide van een 
gemeente: de vergrijzingstrend al dan niet in combinatie met een toenemend aantal jongeren. Beide trends kunnen zich name-
lijk tegelijkertijd voordoen, naargelang van het punt in de globale levenscyclus van de gemeente.

Heel wat elementen in deze analyse bepalen de factor vergrijzing-verjonging. Zo wordt vergrijzing onder meer gemeten aan de 
hand van het aandeel gepensioneerden in de bevolking, het aandeel 60- tot 79-jarigen, de ouderen onder de actieve bevolking… 
Verjonging dan weer komt tot uiting via de gemiddelde geboortegraad over de laatste 10 jaar, het aandeel 0-6-jarigen…

Op de kaart is deze factor geïllustreerd volgens de intensiteit van vergrijzing (grijstinten) en verjonging (roze tinten). In Vlaan-
deren zien we de laatste jaren de sterkste vergrijzing (met een score kleiner dan -1) in gemeenten met hogere inkomens rond 
grootsteden zoals Antwerpen en Gent, in Limburgse en Kempische gemeenten en in gemeenten rond Brugge, zoals de kustge-
meenten en sommige in de Westhoek.

Ondanks het feit dat Vlaanderen gemiddeld vergrijst, bestaat er toch een behoorlijk verschil van gemeente tot gemeente: vooral 
gemeenten in de Vlaamse ruit Leuven-Gent-Antwerpen-Mechelen kennen een verjonging tegenover het Vlaamse gemiddelde.  

Alle steden en gemeenten zullen hiermee geleidelijk aan te maken 
krijgen, hetzij tijdens de huidige, hetzij tijdens de volgende legis-
latuur. Dit wordt hoe dan ook een belangrijke uitdaging waar ze 
mee zullen moeten omgaan. 

Een vergrijzende bevolking houdt volgende 2 zaken in voor lokale 
besturen : 

• de basis voor de aanvullende personenbelasting (APB) verkleint 
stelselmatig, 

• terwijl de pensioenkost voor het lokaal overheidspersoneel nu 
al oploopt. 
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Typologie van de Vlaamse gemeenten – Verjonging (+)/vergrijzing (-) – Belfius 2017
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Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zien we enerzijds rijkere, verouderende gemeenten en anderzijds minder gegoede 
gemeenten met een verjongende bevolking. In tegenstelling tot de 2 andere regio’s waar ‘levensstandaard’ en ‘demografische 
dynamiek’ 2 verschillende factoren vormen, gaan deze 2 elementen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest als één sterke factor 
samen.

De volgende kaart illustreert de verdeling van de Brusselse gemeenten op basis van deze factor. Hoe hoger de levensstandaard 
en hoe nadrukkelijker de veroudering, hoe donkerder de kleur. Hoe lager de levensstandaard en hoe duidelijker de verjonging, hoe 
lichter de kleur. De 1e groep heeft als kenmerk een residentieel karakter en hoge huizenprijzen, die een rem vormen voor jonge 
gezinnen om er zich te vestigen. Kenmerkend voor de laatste groep zijn een hoge werkloosheidsgraad en een hoog geboortecij-
fer. Het gaat hier voornamelijk om buurgemeenten van de stad Brussel, met beter betaalbare woningprijzen voor jonge gezinnen 
met starterslonen, maar waar ook de internationale immigratiegolf het sterkst voelbaar is en de sociale uitdaging groot is (sociale 
bijstand).

Typologie van de Brusselse gemeenten – Verjonging (+)/vergrijzing (-) – Belfius 2017

BRUSSEL

Ukkel

AND,

WAT-B

OUDERG

St, P, WOL

SCHAARB

St, L, WOL

Vorst

St, J, MOL

JETTE

ELSENE

EVERE

ETTERB

BERCHEM

St GILLIS

GANSH

KOEK

St JOOST

Scores

[ -1,63 ; -0,75 [

[ -0,75 ; -0,25 [

[ -0,25 ; 0,25 [

[ 0,25 ; 1,25 [

[ 1,25 ; 1,76 ]

Niveau de vie (facteur 1)

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque



 7

DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE  

IMPACT VAN DE DEMOGRAFIE VOOR LOKALE 
BESTUREN

DEMOGRAFISCHE 
EVOLUTIE 

LOKALE FINANCIËN 
RUIMTELIJKE EN 

SOCIAALECONOMISCHE 
CONTEXT 

Lokaal beleid 
(gebiedsontwikkeling, 

huisvesting…)

Voor lokale besturen, en dan vooral voor gemeenten en OCMW’s, 
heeft de demografische evolutie een impact op de inkomsten 
(fiscaliteit en toelagen) én op de uitgaven (denk aan openbare 
dienstverlening, aanpassing van de infrastructuur en de pensi-
oenbijdragen voor de lokale mandatarissen). Omdat de demogra-
fische evolutie in elke gemeente anders is, zullen de budgettaire 
gevolgen sterk verschillen van gemeente tot gemeente.

BELANGRIJK OM WETEN
• Het aantal inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister 

is een belangrijk gegeven van een gemeente. Het bepaalt mee 
de interne organisatie, nl. de samenstelling van college en 
gemeenteraad, loonbarema’s, enz. Tegelijkertijd worden ver-
schillende financieringsbronnen (toelagen, dotaties) vaak 
afgestemd op het aantal inwoners. 

• De financiële en sociale impact van de demografische evo-
lutie hangt in feite nauw samen met het type migratie. Soci-
aaleconomische kenmerken zoals de leeftijd en de inkomens 
van de inwoners bepalen mee de fiscale basis en de behoefte 
aan openbare en sociale dienstverlening. 

• Verder is er een verschil tussen de bevolking die in de 
gemeente woont (ingeschreven in het bevolkingsregister) en 
het effectieve aantal mensen dat dagelijks op het grondge-
bied van de gemeente aanwezig is – denk aan pendelaars, 
studenten en mensen die niet ingeschreven zijn, maar wel in 
de gemeente verblijven. Gemeenten waar dit verschil belang-
rijk is passen dan ook hun infrastructuur en dienstverlening 
aan voor een grotere groep dan enkel de ingeschreven bevol-
king. 

ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking
Werkingssubsidies
Fiscale ontvangsten
Andere operationele ontvangsten
Financiële opbrengsten

Externe financiering

UITGAVEN

Werkingsuitgaven
Personeel
Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven

Sociale dienst
Individuele hulpverlening door het OCMW
Leefloon
Diensten
Gezinshulp
Thuisbezorgde maaltijden
Opvang
Woon- en zorgcentra
Leninglasten
voor nieuwe investeringen in zorginfrastructuur

GEMEENTE

OCMW

Nieuwe investeringsuitgaven

Uitdaging: evenwicht bewaren tussen het aanbod van openbare dienstverlening in verandering
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IMPACT OP HET BUDGET
De impact van de demografische evolutie is rechtstreekser en 
sneller te merken bij de ontvangsten (belastingen, toelagen, enz.) 
dan bij de uitgaven (personeel, werking, investeringen).

Een vergrijzende bevolking betekent voor lokale besturen stel-
selmatig dalende ontvangsten voor de aanvullende personenbe-
lasting (APB).

IMPACT OP DE BELASTINGONTVANGSTEN
Een verouderende bevolking betekent meer gepensioneerden en 
dus lagere bedragen in de aangifte van de personenbelasting. 
Voor de gemeenten komt dit neer op een verminderde fiscale 
basis voor de APB, tenzij de gemeente dit gecompenseerd weet 
door een toegenomen aantal inwoners of meer inwoners met 
hogere inkomens. Dit illustreert het belang van sociaaleconomi-
sche kenmerken van nieuwe inwoners in de gemeente en van zij 
die vertrekken. 

Steden krijgen vaak te maken met een lagere belastingbasis, omdat 
gezinnen met een gemiddeld goed inkomen er vertrekken en er 
zich eerder gezinnen vestigen met een hoog armoederisico (door 
de internationale immigratie). Gemeenten in de stadsrand daar-
entegen zien hun belastingbasis eerder toenemen, omdat er zich 
gezinnen met gemiddeld hogere inkomens vestigen.

In een aantal gemeenten speelt ook de aanwezigheid van inter-
nationale instellingen, waarvan de werknemers soms tot meer 
dan 10% van de bevolking van de Brusselse gemeenten uitmaken4  
en die niet bijdragen in de personenbelasting en dus ook niet in 
de gemeentelijke APB.

Omdat het aandeel gepensioneerden in het totaal van de bevolking 
de komende jaren sterk zal groeien, betekent dit een algemeen 
risico voor een sterke daling van de gemeentelijke inkomsten. 

Een Belfius-onderzoek heeft voor elke gemeente het effect van 
de ‘vergrijzing’ gemeten op het netto belastbaar inkomen voor 
de aanvullende personenbelasting. Gemiddeld leidt de demogra-
fische evolutie tegen 2030 tot een verlies van 14,24% opbreng-
sten aan personenbelasting5. Dit is een gemiddelde daling, want 
berekeningen per gemeente leren dat de impact voor sommige 
gemeenten minder sterk is, voor andere echter véél sterker. 

Over het algemeen ondervinden grote steden en de Brusselse 
gemeenten weinig impact, net omdat ze geen vergrijzende 
bevolking hebben en nog steeds meer jongeren tellen. Ook speelt 
voor hen de APB als belastingontvangst een minder belangrijke 
rol in het geheel van hun ontvangsten. 

Kanttekening: deze analyse op basis van de laatste bevolkings-
vooruitzichten gaat uit van onveranderde omstandigheden tegen 
2030, terwijl de bevolkingsevolutie en -structuur in realiteit nog 
wel kan wijzigen.

IMPACT OP TOELAGEN EN DOTATIES
Heel wat toelagen en dotaties worden toegekend volgens een 
verdeelsleutel die met het inwonersaantal rekening houdt. Toch 
vormt een dotatie niet noodzakelijk een perfecte afspiegeling 
van de verhouding tussen gemeenten. De toelagen uit het 
Gemeentefonds komen bijvoorbeeld uit een gesloten enveloppe 
en de bedragen variëren op relatieve wijze, niet op basis van abso-
lute aantallen. Om haar aandeel te behouden moet een gemeente 
eenzelfde evolutie optekenen die meegaat met de gemiddelde 
evolutie van de regio (ceteris paribus). Een minder sterke toename 
van het bevolkingsaantal in vergelijking met het gemiddelde, leidt 
voor een gemeente tot een lager aandeel in de toelage volgens 
de verdeelsleutel.

Voor een aantal Brusselse gemeenten met een heel sterke toe-
name van het bevolkingsaantal, werd daarom een nieuw mecha-
nisme voor het Gemeentefonds ingesteld. Het omvat voortaan 
een criterium dat specifiek verwijst naar de ‘demografische span-
ning’ en kent een dotatie toe in functie van de bevolkingsgroei 
over de laatste 10 jaar. Hierdoor zagen een aantal gemeenten hun 
dotatie proportioneel en exponentieel aangroeien. 

IMPACT OP DE UITGAVEN (EXPLOITATIE EN 
INVESTERINGEN)
De impact van een demografische evolutie op de uitgaven levert 
een meer diffuus beeld, omdat het verband minder mechanisch 
is dan bij de ontvangsten. Een tiental of zelfs een honderdtal 
inwoners meer dwingt een gemeente niet onmiddellijk tot het 
aanwerven van meer personeel en leidt evenmin snel tot meer 
werkingskosten. Maar houdt een demografische evolutie aan, 
dan komt de gemeente wel op een punt waarbij men de dienst-
verlening moet aanpassen of uitbreiden: meer klassen in de 
gemeenteschool, ruimere loketuren, bijkomende woonwijken... 
Het is belangrijk zo veel mogelijk te anticiperen op die evoluties 
om te weten waaraan de inwoners nood zullen hebben. In hoofd-
zaak is dat zo voor infrastructuurwerken, omdat die de nodige 
tijd vragen en vaak een relatief lange procedure doorlopen van 
ontwerp, planning, beslissingen, stedenbouwkundige toelating, 
marktbevraging, subsidies… 

4   Zie Focus N° 24 van het BISA: «De internationale tewerkstelling: eindelijk aanwezig in de 
arbeidsmarktstatistieken» - mei 2018.

5   Belfius Research : «De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende 
personenbelasting », juni 2017
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Een gemeente krijgt een goed zicht op mogelijke ontwikkelingen 
door regelmatig de bevolkingspiramide te analyseren en bevol-
kingsvooruitzichten te bekijken (zie sociaaldemografisch profiel).

Het is haast onmogelijk om een volledige lijst op te sommen van 
beleidsdomeinen waarop de demografische impact voelbaar is. 
Daarom halen we hieronder enkele domeinen aan met duidelijke 
uitdagingen.

 > Gebiedsontwikkeling en huisvesting 
Om een toename van het aantal gezinnen op te vangen, is het 
evident dat er op stedenbouwkundig vlak een structurele oplos-
sing voor voldoende bijkomende huisvesting komt. In steden vangt 
men dit vaak op met inbreiding, door een compacte wijk op open-
staande sites te ontwikkelen of door nieuwbouw tussen bestaande 
bebouwing in te planten. Niet alleen kwantiteit is van belang, ook 
de kwaliteit van nieuwe woningen, hun type en oppervlakte.

Landelijke en woongemeenten beschikken wellicht over meer 
ruimte voor uitbreiding en nieuwe woonontwikkelingen. Tegelijk 
kunnen zoals in de steden leegstaande gebouwen herbestemd 
worden en gerenoveerd.

 > Kinderopvang en scholen
Gemeenten met een toegenomen natuurlijk saldo en met steeds 
meer kinderen en jongeren, komen onvermijdelijk tot de vaststel-
ling dat de vraag naar kinderopvang en scholen het lokale aanbod 
overstijgt. Parallel hiermee is het nodig in speelpleinen, jeugdwer-
king en sportinfrastructuur voor die jongeren te voorzien. Op 
basis van de bevolkingsvooruitzichten voor 2025 becijferde het 
BISA6  voor de Brusselse gemeenten hoeveel bijkomende plaatsen 
in het onderwijs nodig zijn.

 > Diversiteit en sociale cohesie
Grootsteden en de Brusselse gemeenten in het bijzonder krijgen 
niet alleen met meer jongeren te maken, maar ook met een steeds 
meer diverse internationale bevolking. Tegelijk zien ze een uittocht 
van de meer bemiddelde gezinnen. Grote stedelijke centra zijn in 
vele gevallen ook plaatsen waar vluchtelingen toestromen. De 
sociaaleconomische mix in steden leidt tot een grote diversiteit 
in de bevolkingsgroepen: studenten hoger onderwijs leven er 
naast internationale werknemers, ouderen leven in armoede, er 
zijn laaggeschoolden van buitenlandse afkomst, veel gezinnen 
met kinderen versus heel wat alleenstaanden ... Naast de proble-
matiek rond huisvesting en schoolinfrastructuur, dwingen cultu-
rele diversiteit en hogere armoederisico’s de lokale besturen tot 
het inzetten op sociale cohesie die zowel discriminatie als werk-
loosheid en schooluitval kan tegengaan.

 > Veroudering van de bevolking
Een groot deel van de kosten die de vergrijzing van de bevolking 
met zich meebrengt, zoals pensioenen en gezondheidszorg, zullen 
door de sociale verzekeringsinstellingen van de overheid worden 
gedragen. Maar ook gemeenten en OCMW’s moeten in hun soci-
aal beleid een tandje bijsteken. Vooral voor de uitbouw van de 
nodige lokale infrastructuur en zorgformules. Ook kunnen lokale 
besturen op andere domeinen aan het comfort voor hun verou-
derende bevolking bijdragen, bijvoorbeeld door aangepaste 
straatinrichting en huisvesting, vervoersalternatieven en thuis-
diensten.

6   De Cahiers van het BISA, N°7, juli 2017
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Sociaaldemografisch profiel (SDP Belfius) 

Belfius Bank stelt al heel wat jaren een sociaaldemografisch profiel ter beschikking van elk bestuur, een cijferoverzicht bestemd 
voor de beleidsmakers van gemeenten en OCMW’s. Dit profiel bundelt een hele serie van bevolkingsstatistieken en sociaaleco-
nomische data, die iets vertellen over de inwoners van een gemeente: hoe hoog zijn de inkomens en de pensioenen, hoeveel 
inwoners leven met een sociale uitkering, wat is de activiteitsgraad, wat is de gemiddelde gezinsgrootte, wat beweegt er op de 
woningmarkt, enz. 

De cijfers over de bevolkingsevolutie en -vooruitzichten worden ook gelinkt aan het aantal plaatsen voor zorgopvang en geven 
een overzicht van het bestaande zorgaanbod binnen een gemeente.

Naast de gemeentecijfers bevat het document ook andere benchmarks,  zoals een regionaal en provinciaal cijfer en de soci-
aaleconomische cluster als relevante referentiegroep. Op die manier biedt dit nuttige referentiekader een aanzet om een lokaal 
beleid uit te werken en om een specifieke uitdagingen voor de bevolkingsevolutie van gemeenten op te vangen.

2006 2016 Evol. 06-16 Evol. in %

Minder dan 15 jaar
15-39 jaar
40-65 jaar
65-79 jaar
80 jaar en meer
Totaal

2.417 2.153 -264 -10,9%
 4.487 4.081 -406 -9,0%
 5.358 5.285 -73 -1,4%

1.749 2.197 448 25,6%
614 778 164 26,7%

 14.625 14.494 -131 -0,9%

Evolutie van de bevolking
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DUURZAME ONTWIKKELING, EEN ZAAK VAN 
IEDEREEN

Met de wereldwijde klimaatuitdaging waar we met z’n allen voor 
staan, is het debat over duurzame ontwikkeling de laatste jaren 
alleen maar intenser geworden. Samen actie ondernemen is hoog-
nodig. Lokale besturen staan dan ook niet alleen met hun beleids-
keuzes rond duurzame ontwikkeling. Globale internationale doel-
stellingen bieden een universele basis om samen – lokaal, regionaal 
en (inter)nationaal – een kader te scheppen voor duurzame ont-
wikkeling. Als overheid geeft een lokaal bestuur een dubbele 
stimulans: het creëert de omgeving om iedereen bij de zaak te 
betrekken en stelt tegelijk een inspirerend voorbeeld door zelf 
actie te ondernemen. Dat stimuleert burgers en bedrijven!

DUURZAAM ONTWIKKELEN

INTERNATIONALE RAPPORTEN TONEN AAN DAT DE TIJD DRINGT

Volgens nieuwe berekeningen van het wereldklimaatpanel IPCC zullen landen hun huidige klimaatinspanning moeten 
verdrievoudigen om de wereldwijde opwarming van de aarde tussen 2030 en 2052 onder de kritieke drempel van 2 
graden te houden. De rol van de mens is een bepalende factor in die opwarming die over de hele aarde gevolgen heeft 
voor het zeeniveau en andere meteorologische fenomenen. Het IPCC wil dan ook alles uit de kast halen om over diezelf-
de periode de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Dit kan door de uitstoot van broeikasgassen 
volledig terug te dringen tegen 2050, met als streefcijfer 45% minder tegen 2030.

Tegelijkertijd trekt het WWF via het ‘Living Planet report 2018’ aan de alarmbel omdat de voorbije 4 decennia liefst 
60% van de wilde diersoorten uitgestorven is. Dit verlies aan biodiversiteit wordt veroorzaakt door menselijke activi-
teiten zoals intensieve landbouw, overbevissing, klimaatontregeling en plasticvervuiling. Net als het IPCC roept het 
WWF de overheden op een beleid te ontwikkelen voor het duurzame beheer van onze natuurlijke rijkdommen. 

Ook in de publieke opinie zien we steeds meer sensibilisering voor 
de klimaatuitdaging en voor duurzame ontwikkeling. Zo veroor-
zaakte de ‘dieselgate’ een heuse vertrouwenscrisis bij consumen-
ten van wagens op dit type brandstof. Maar ook het vertrouwen 
in de overheid kwam onder druk te staan: kan die een gezonde 
omgeving garanderen? 

De ecologische uitdagingen zijn dus groot, ook op lokaal vlak. 
Tegelijk gaat duurzame ontwikkeling over goed bestuur, samen 
met de strijd tegen ongelijkheid, tegen honger en tegen armoede… 
thema’s die ook op lokaal vlak aangepakt moeten worden. In dit 
dossier beperken we ons tot het ecologische aspect. 
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WAT HOUDEN DE RECENTE ONTWIKKELINGEN 
ROND DUURZAME ONTWIKKELING IN VOOR DE 
GEMEENTEN?

 > Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de VN met horizon 
2030 

Lokale besturen kunnen hun beleidskeuzes rond duurzame 
ontwikkeling baseren op de 17 SDG’s (Sustainable Development 
Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Die werden 
in september 2015 ondertekend door alle 193 VN-lidstaten in een 
nieuwe Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met horizon 2030. 
Die agenda koppelt 169 doelstellingen aan de 17 SDG’s tot een 
actieplan. Doel is de armoede uit te roeien en de planeet op de 
koers richting duurzaamheid te zetten en zo de belangrijkste, 
globale uitdagingen aan te pakken op economisch, sociaal én 
ecologisch vlak. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, 
gaat dat ten koste van de planeet en haar bevolking en dus vooral 
ook van de volgende generaties. 

De verschillende overheden nemen de globale SDG’s op in hun 
beleidsvisies. Steden, gemeenten en provincies kunnen in hun 
meerjarenplanning aan de slag met de SDG’s1. Deze beleidsplanning 
voor de bestuursperiode en langer, vormt een vast onderdeel van 
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse gemeenten. 
Door de integratie van OCMW en gemeente in Vlaanderen zit ook 
het sociaal beleid integraal ingebed in de lokale planning.  

De Vlaamse overheid verwerkte de SDG’s in haar langetermijn-
strategie2 (Visie 2050) en daarin formuleert ze concrete 
beleidskeuzes voor de economie en samenleving binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Die keuzes vertalen zich in 
een omwenteling op verschillende vlakken: 
• circulaire economie
• slim wonen en leven
• een vlot mobiliteitssysteem
• energietransitie
• zorg en welzijn… 

Om die transities te voltrekken is in een hechte coördinatie van 
de beleidsinspanningen voorzien tussen meerdere ministers (en 
beleidsdomeinen) en tussen meerdere beleidsniveaus, zowel 
regionaal als lokaal. 

Brussel wil als Hoofdstedelijk Gewest een duurzame stad zijn. 
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP), dat in juli 2018 werd 
goedgekeurd, legt de doelstellingen en de ontwikkelingsprioriteiten 
van het Gewest vast. Het is afgestemd op Europese regels en 
internationale klimaatakkoorden en werkt concrete plannen en 
programma’s3 uit.

Die omvatten een uitgebreid gamma aan beleidsdomeinen zoals 
leefmilieu, duurzame (circulaire) economie, ruimtelijke ordening 
& wonen en natuurlijk ook mobiliteit. 

Brusselse gemeenten en OCMW’s getuigen al meer dan 10 jaar 
van hun langetermijnengagement via de Agenda’s 21, met allerlei 
door het Gewest gesteunde initiatieven en projecten voor een 
duurzaam leefmilieu. De lokale Agenda 21 is een project waaraan 
inwoners en ondernemingen deelnemen, zowel bij de follow-up 
als bij de evaluatie. Het project leidt tot een nieuwe lokale dynamiek 
van duurzame ontwikkeling. 16 gemeenten en 7 OCMW’s konden 
zo een beroep doen op de financiële steun van het Gewest en 
kregen methodologische hulp van Leefmilieu Brussel en de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).

1 https://www.sdgs.be
2 https://do.vlaanderen.be/hoe-gaat-vlaanderen-de-sdgs-realiseren
3 https://leefmilieu.brussels/guichet/plans-et-programmes
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 > De klimaatconferentie van Parijs 

Nog een belangrijk internationaal akkoord dat omgezet wordt op 
lokaal vlak is de klimaatconferentie van Parijs van december 
2015 waarop 195 landen tot een akkoord kwamen om de 
temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden tegen 
2100. De Europese landen overwegen zelfs de uitstoot van 
broeikasgassen volledig terug te dringen tegen 2050, wat 
aangewezen is om de opwarming te beperken tot anderhalve 
graad.

Het akkoord van Parijs voorziet ook dat de landen de opwarming 
van de aarde blijven opvolgen. Met de top COP24 van december 
2018 in Polen in zicht, kwam het wereldklimaatpanel IPCC met 
vaststellingen naar buiten die worden bekeken om de doelstellingen 
voor 2020 eventueel bij te stellen. 

Elke overheid kan echter op eigen niveau een strategie ontwikkelen 
binnen zijn eigen beleidsdomeinen en bevoegdheden. Gemeenten 
maken dan ook hun eigen klimaatplan en tekenen hun duurzaam 
energiebeleid uit. Zo nam de stad Antwerpen het initiatief om de 
CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels op haar 
grondgebied drastisch te verminderen4.

De verschillende overheden werken samen om universele 
doelstellingen waar te maken en een stimulerend kader te 
scheppen. Lokale projecten kunnen na selectie financiële steun 
krijgen van de regionale overheid5. 

Het bekendste voorbeeld van hoe gemeenten zich in deze context 
verenigen is het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie. Al meer dan 7.000 Europese lokale besturen hebben de 
doelstelling ondertekend. Ze verbinden zich ertoe om het CO2-
niveau tegen 2020 met 20% te doen dalen (tegenover 
referentiejaar 2005) en gaan voor een koolstofvrije omgeving 
tegen 2050. Brussel ondertekende het pact als Hoofdstedelijk 
Gewest.

2020

2023

Vanaf 2050

Tegen 2100

2015
Conferentie van Parijs

2018
Eerste analyse van de 
ontwikkelingen richting 
doelstellingen.

Herziening verbintenissen;
Begin van hulp aan de meest 
kwetsbare landen.

Eerste balans v/h akkoord;
Een herziening gebeurt van-
af nu om de 5 jaar.

Snelle daling van broeikas-
gassen.

Limiet klimaatopwarming
2°C t.o.v. het pre-industriële
tijdperk.

4 https://samenklimaatactief.be
5 http://www.burgemeestersconvenant.be
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WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE ECOLOGISCHE 
UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTEN?

Gemeenten kunnen ongetwijfeld een rol spelen voor de duurzame 
ontwikkeling op hun grondgebied. Een hele reeks beleidsdomeinen 
en bevoegdheden lenen zich daartoe. Volgende thema’s vormen 
veruit de meest belangrijke uitdagingen voor de volgende 
legislatuur:

• de strijd tegen schadelijke uitstoot en broeikasgassen 
• een duurzame ruimtelijke ordening 

DE STRIJD TEGEN SCHADELIJKE UITSTOOT EN BROEIKAS-
GASSEN

Het gemeentelijke grondgebied bestaat uit open ruimte en 
verschillende soorten wegen en bebouwing (residentieel, 
landbouw, industrie, commercieel…). Wegverkeer en gebouwen 
kunnen in meer of mindere mate schadelijke gassen of 
broeikasgassen uitstoten. Gemeenten spelen een rol in het 
beperken van deze uitstoot. 
Ze zijn immers onder toezicht van de regionale overheid bevoegd 
voor het al dan niet toekennen van milieuvergunningen voor 
landbouw en commerciële of industriële activiteiten. Daarnaast 
reiken ze ook residentiële bouwvergunningen uit en kunnen ze 
mee sturen in de richting van lage-energiewoningen.

In welke domeinen kunnen gemeentelijke initiatieven echt het 
verschil maken in de strijd tegen de uitstoot van schadelijke 
gassen? 

 > Duurzame mobiliteit

België telt 118.542 km wegen waarvan de gemeenten er 87% 
beheren. De laatste 30 jaar is het gebruik van die wegen bijna 
verdubbeld: van 53.644 miljoen voertuigkilometer in 1985 tot 
meer dan 100.000 miljoen voertuigkilometer in 2015.

Energie Industrie Transport Landbouw Ontbossing Gebouwen Water en afval

35% 18% 14% 14% 10% 6% 3%

49 Gt

Evolutie van het aantal voertuigkilometer op de Belgische wegen 
tussen 1985-2015 
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Wegtransport veroorzaakt ongeveer 25% van de uitstoot van 
broeikasgassen en, naargelang van de regio, 50 tot 70% van de 
totale uitstoot van stikstofoxiden in België. Recentere voertuigen 
zijn milieuvriendelijker, maar de impact daarvan zal pas stelselmatig 
voelbaar zijn naarmate het huidige wagenpark wordt vervangen. 
De gemiddelde tijd dat het wagenpark meegaat bedraagt 7 jaar.

Het wegverkeer in gemeenten is dus een belangrijke bron van 
uitstoot, zeker in grote stedelijke centra. Maatregelen kunnen de 
overgang naar een schonere mobiliteit stimuleren. Zo voerde stad 
Antwerpen als eerste in 2017 de Lage Emissie Zone (LEZ) in. 
Brussel volgde in 2018. Gent heeft sinds 2017 zijn circulatieplan 
en voert in 2020 ook een LEZ in. Andere steden en gemeenten 
zullen ongetwijfeld volgen. Een gemeentelijk mobiliteitsplan kan 
immers in deze maatregelen voorzien. Concreet bepaalt de 
euronorm van het voertuig of het al dan niet, of tegen een 
vergoeding, in de LEZ mag rijden. 

Gemeenten kunnen in samenwerking met de privésector het 
gedrag van automobilisten beïnvloeden en het gebruik van 
emissievrije of -arme vervoersmiddelen stimuleren. Enkele 
mogelijke maatregelen: 

•  de installatie van snellaadpalen voor elektrische en hybride 
wagens

•  de aanleg van fietspaden en fietsparkings
•  aparte rijstroken voor het openbaar vervoer en emissievrije 

of -arme wagens zoals in Noorwegen
•  goedkoop en aangepast openbaar vervoer
•  parkings met voorbehouden plaatsen en voordelige tarieven 

voor emissievrije of -arme wagens
•  shuttlebusvervoer tussen stadsrand en centrum
•  carpoolparkings
•  groene deelwagens
•  het stimuleren van deelfietsen, elektrische fietsen en 

elektrische steps en de infrastructuur (voertuigen en 
laadstations) ervoor voorzien – het succes van 
deelfietssystemen zoals in Antwerpen, Mechelen en Brussel 
wordt steeds groterLow

Emission
Zone
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 > Energie-efficiëntie van overheidsgebouwen6 

In Vlaanderen dateert 23% van de overheidsgebouwen van vóór 
1930, en werd 40% gebouwd of gerenoveerd tussen 1930 en 
1975. Het totale lokale patrimonium, voornamelijk in handen van 
de Belgische gemeenten, werd in 2016 berekend op 12 miljard 
euro, wat neerkomt op 25% van de totale balans van de lokale 
besturen. Algemeen genomen is het gemeentelijk patrimonium 
verouderd, slecht geïsoleerd en verbruikt het zeer veel energie.

De energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren levert evidente 
ecologische voordelen maar gebouwen energiezuinig maken 
kan ook zeer interessant zijn voor de lokale financiën. Het laat 
immers toe de exploitatiekosten te drukken. Tegelijkertijd worden 
lokale besturen hiermee minder afhankelijk van de soms sterk 
schommelende energieprijzen. 

Belfius heeft 2 specifieke producten waarop besturen een beroep 
kunnen doen bij investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie: Belfius Energy Efficiency Package (BEEP) 
en Smart Building & Renovation Solution (SBRS). Het eerste is 
een pakket rond financiering en waarborg, in samenwerking met 
een energiedienstenbedrijf (ESCO). Met het tweede biedt Belfius 
een unieke all-informule voor een duurzaam en compleet 
projectmanagement met financiering. Belfius heeft hierin 
jarenlange ervaring met eigen vastgoedspecialisten en de 
expertise van gespecialiseerde, innovatieve partners. 

De Smart Belgium-strategie van Belfius reikt veel verder dan 
enkel het aanbieden van bancaire oplossingen. Onder het motto 
‘samen bouwen aan de oplossingen van morgen’, neemt de bank 
een actieve rol op om samen met haar partners in de bedrijfswereld 
bij overheidsinstanties oplossingen aan te bieden die bijdragen 
tot een duurzame, veilige en slimme samenleving.  

De laatste jaren is de reglementering rond energie-efficiëntie van 
gebouwen strenger geworden. Naar aanleiding van de akkoorden 
van Parijs heeft de Europese Unie haar beleid rond energie-
efficiëntie herzien en wil ze de renovatie van bestaande gebouwen 
versnellen. Doel is te komen tot een koolstofarm patrimonium in 
2050 met specifieke mijlpalen in 2030. Deze EU-reglementering 
werd omgezet in nationale of regionale wetgeving die de lokale 
besturen zeer concrete doelstellingen oplegt voor de komende 
jaren. 

Daarom voorzien de gewesten subsidies voor de lokale besturen 
en ook technische en methodologische ondersteuning. 
Daarenboven is energie-efficiëntie van gebouwen een prioriteit 
in het nationale investeringspact.

6 Cf. Belfius-paper over de energie-efficiëntie van lokale overheidsgebouwen: een noodzaak en een opportuniteit – Januari 2018
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 > Gemeentelijk wagenpark met lage emissie

Nu de dieselmotor in een slecht daglicht staat vanwege de uitstoot 
van fijn stof, heroriënteren de traditionele autoconstructeurs 
zich meer en meer in de richting van hybride en elektrische wagens. 
In hun strategische programma’s streven constructeurs ernaar 
om een groot gamma betaalbare elektrische wagens aan te bieden 
tussen 2020 en 2025. Tegen dan moeten gemeenten samen met  
de energiedistributiemaatschappijen een snellaadinfrastructuur 
ontwikkelen. 

Ook voor zwaardere bedrijfsvoertuigen is de elektrische revolu-
tie begonnen. De eerste elektrische, stille vuilniswagens rijden 
overal in Europa uit. 

Gemeenten beschikken zelf, in aankoop of leasing, over een voer-
tuigenpark van zowel bedrijfsvoertuigen als personenwagens, 
dat voortdurend wordt vernieuwd. Zo is Belfius Auto Lease een 
merkonafhankelijke leasingmaatschappij die kostenefficiëntie 
en kwaliteit voorop stelt.
Het bestaande aanbod aan zero-emissie voertuigen is beperkt, 
maar het is er en het komt bovenop een gamma lage-emissievoer-
tuigen. Bovendien zal het zero-emissiegamma snel groter en 
goedkoper worden. 
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DUURZAME RUIMTELIJKE ORDENING 

Ruimtelijke ordening is een bevoegdheid van de gemeente onder 
toezicht van het gewest. Gemeenten kunnen hun uitrusting en 
infrastructuur voortdurend verbeteren om duurzamer te worden. 
Dit omvat heel wat mogelijke toepassingsgebieden. 

 > Openbare verlichting

In 2016 spendeerden de gemeenten 5% van hun totale 
werkingskosten aan openbare verlichting op hun wegen. Er is een 
permanente technologische evolutie aan de gang waarbij LED-
lampen, performante reflectoren en hernieuwbare energie 
gemeenten toelaten hier een mooie, duurzame besparing te 
realiseren. Ook parkeermeters e.d. kunnen vervangen worden 
door ‘intelligente’ alternatieven op zonne-energie. 

info

Elektriciteitskast
voor beheer van

de sensoren

Sensor

Detector
vervuiling

Wifi
Spot

Digitaal
reclamebord

Videobewaking

Opladen
elektrische
voertuigen

Aanpasbare 
lichtintensiteit

(zebrapad,
mindervaliden)

Beheer
afvalophaling
via sensoren

Beheer
parkings dankzij

sensoren
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 > Riolering

Het rioleringsnetwerk voortdurend evalueren en optimaliseren 
om zo veel mogelijk afvalwater naar waterzuiveringsstations te 
leiden: ook dat is een lokale opdracht voor de gemeenten!

 > Watergebruik

Klimaatadaptatie is nodig om de belangrijkste gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen. Die brengt meer hitteperiodes 
en minder waterreserves, ondanks hevigere neerslag. Waterveilig 
bouwen en het hergebruik van regenwater vormen de meest voor 
de hand liggende opties, samen met betere bodeminfiltratie om 
water te kunnen opvangen. Ook groendaken en groengevels 
helpen waterafvoer vertragen en isoleren tegelijk tegen warmte.

 > Braakliggende terreinen

Sommige gemeenten hebben nog verlaten industrieterreinen of 
bedrijfsterreinen. Als de mogelijkheid zich aanbiedt om die te 
verkopen, dan kan de privésector deze terreinen opwaarderen. 
Zo niet is dit misschien een opportuniteit voor de gemeente om 
een duurzame oplossing uit te werken. Maar ook ruimer genomen 
kan een gemeente een bepaald terrein ontwikkelen volgens een 
duurzaam plan.

 > Landschappelijke structuur en open ruimte

Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is het landschap 
dat we nalaten aan de volgende generaties. Zal dit nog een 
authentiek en karakteristiek landschap zijn? De gemeenten zijn 
hierbij verantwoordelijk voor de plattelandsontwikkeling. 
Duurzaam beleid betekent dan ontwikkeling van landelijke zones 
binnen een opgelegd kader met oog voor het behoud van 
historische landschappen en patrimonium.

 > Natuurlijke rijkdommen

De oppervlakte van bossen, binnenwateren en open ruimte beslaat 
25% van de totale Belgische oppervlakte van 30.528 km². Een 
deel van die open ruimte valt onder gemeentelijk beheer. Dat 
beheer moet in het teken staan van respect voor het milieu en 
biodiversiteit.
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DIGITALE (R)EVOLUTIE 
SLIMME GEMEENTEN EN DIGITALE 
DIENSTVERLENING

DE DIGITALE MAATSCHAPPELIJKE EN 
TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE

Gemeenten en steden zijn mee met de digitalisering. Digitalisering 
is een breed maatschappelijk gegeven en een échte technologi-
sche  (r)evolutie. Sinds de introductie van computers op de werk-
vloer in de jaren 90 namen lokale besturen al verschillende stap-
pen, om te beginnen door processen te automatiseren. 

Digitalisering kan worden omschreven als het toepassen van 
computertools en digitale technologie op een proces of een metier, 
om dit performanter te maken en in staat te stellen een afgewerkt 
product (goederen of diensten) van betere kwaliteit af te leveren, 
dat compatibel is met de evolutie van de informatie- en commu-
nicatietechnologie (ICT).

De 4 etappes van de digitale revolutie en hoe dit samengaat met 
de maatschappelijke ontwikkelingen.

 > Toenemend gebruik van het internet
De veralgemening van het internet en de omslag naar elektroni-
sche briefwisseling betekenen een eerste gigantische stap in de 
digitale revolutie. In 2017 zei 87% van de Belgen dagelijks gebruik 
te maken van het internet en 92% te communiceren via e-mail
(cijfers uit de enquête rond het ICT-gebruik bij gezinnen1). Van de 
Belgische ondernemingen heeft 99,6% toegang tot het internet2.

Internet en elektronische mail bieden besturen en bedrijven een 
heel breed platform om digitale dienstverlening te ontwikkelen. 
Zo kan men bijvoorbeeld de database consulteren van de openbare 
bibliotheek, die op haar beurt dan een herinneringsmail kan sturen 
als de uitleentermijn van een boek is verstreken.

1  Statbel.fgov.be, “De sociale netwerken behoren tot het dagelijks leven van 62% van de Belgische internauten”
2  Statbel.fgov.be, “ICT in de bedrijven”

100%89% 55%65%

Use Internet regularly Have a mobile subscriptionUse Social Networks regularly Use Social Networks on 
their mobile regularly

Digital use in Belgium - Digital is eveyone - everywhere
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 > De ontwikkeling van e-commerce
Naarmate het internet verder doordringt in privéwoningen en 
bedrijven, wordt het een nieuw kanaal voor transacties en uit-
wisseling. Momenteel verklaart 60% van de Belgen internetaan-
kopen te hebben gedaan tijdens de 12 maanden die voorafgingen 
aan de enquête over het gebruik van ICT bij gezinnen. Meer dan 
de helft van de Belgen gebruikt het internet voor reisgebonden 
activiteiten. Parallel daarmee gebruikt 76% van de Belgen online-
bankdiensten en maakt 40% gebruik van onlinebetaaldiensten 
(bv.: PayPal)3. In de bedrijfswereld verloopt momenteel 1 op de 5 
bestellingen via een website4.

 > De gemeenschap is online via sociale netwerken
Eén Belg op de twee consulteert minstens één keer per dag soci-
ale media waarop hij actief is. Bij jongeren ligt dat aandeel nog 
hoger - 80% in de leeftijdscategorie 16-24 jaar3. Parallel daarmee 
gaan bedrijven zich bewust positioneren via het mediatieke ven-
ster van sociale netwerken: 58% van de Belgische ondernemingen 
is aanwezig op die sociale netwerken, en zelfs 88% van de grote 
bedrijven met op zijn minst 250 werknemers4.

Sociale media zorgden voor een intensievere interactie tussen 
overheid en burger, want hierdoor kan een overheid sneller op 
maat communiceren met digitale burgers3. Gemeenten pasten 
hun organisatie aan om interne processen te verbeteren4. Zo 
kwamen er bijvoorbeeld digitale loketten om documenten op te 
vragen en apps om een afspraak te maken. Sinds lokale besturen 
steeds meer ‘paperless’ werken, staat er meer informatie digitaal 
beschikbaar: dossiers, commissieverslagen en rapporten werden 
digitaal, gemeentebestuurders werken met hun onmisbare smart-
phone en tablet, enz.

 > De mobiliteit van verbonden processen (via smartphone)
Zo’n 73% van de Belgische bevolking vertelt een smartphone te 
hebben gebruikt tijdens de 3 maanden die voorafgingen aan de 
enquête door Statbel. Dat aandeel daalt met de leeftijd, nl. 92% 
in de leeftijdstranche 16-24 jaar, tot 32% in de leeftijdsgroep 
65-74 jaar. De bedrijfswereld paste zich aan door steeds meer 
apps aan te bieden, elektronische microprogramma’s die hen met 
hun klanten in contact stellen via hun smartphone of tablet3.

Elke dag bruist het van de ideeën om die digitale revolutie te 
voeden, die momenteel aan het begin staat van de zgn. toege-
voegde realiteit of kunstmatige intelligentie, de toekomstige grote 
digitale uitdagingen van de 21e eeuw.

3  Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor buurten. Het platform is sinds 2014 actief en focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Een lokale overheid bereikt via 
dit platform heel gericht de bewoners uit de diverse wijken.

4  BrightKnight, een dochteronderneming van Belfius, is een professionele IT-dienstenverlener, die automatiseringsoplossingen aanbiedt. BrightKnight bundelt Robotic Process Automation (RPA) 
technologie en expertise met technologie zoals OCR, NLP om compleet geautomatiseerde oplossingen te ontwikkelen.

80%
Use a  

smathphone

27%
Use a  

smathphone only

57%
Use more than 

one type of 
device

14%
Use a  

computer only

DIGITALISERING HELPT MEE HET BELEID TE REALISEREN 
De logische volgende stap voor lokale besturen is om helemaal te 
evolueren naar een slimme gemeente of stad. Door een doorge-
dreven koppeling van informatietechnologie en objecten (het 
‘internet of things’) kan de digitale interactie met de burger nog 
meer op maat en verder uitbreiden. 

Het is de bedoeling om via die interactie data in te zamelen en 
informatie beschikbaar te stellen voor toepassingen die het dage-
lijkse leven burgers makkelijker maken. Hoe kan dit? Door infor-
matie te combineren uit bijvoorbeeld sensoren die bewegingen 
registreren en door objecten te voorzien van elektronische chips 
die gemonitord worden. 

Een datagedreven bestuur is vervolgens in staat om beleidsbe-
slissingen te nemen op basis van een analyse en het koppelen van 
al die data. Denk bijvoorbeeld aan een real time mobiliteitsapp die 
de drukte in een gemeente monitort, die verkeersstromen omleidt, 
alternatieve routes en vervoerswijzen aangeeft en vrije parkeer-
plaatsen vindt. Besturen kunnen aan de hand van doorgedreven 
informatie het lokale mobiliteitsbeleid gericht uitwerken. Digita-
lisering helpt dan mee het beleid te realiseren.

Blockchaintechnologie biedt daarbij de mogelijkheid om proces-
sen veilig te structureren. Het is toch fantastisch als een mobili-
teitsplatform data kan inzamelen over bijvoorbeeld fietsende 
schoolkinderen, om vervolgens fietsers te belonen met een digi-
tale munt die ze daarna gebruiken om in de gemeente te winkelen 
of te sporten. Een lokaal bestuur maakt met een dergelijk project 
het beleid tegelijkertijd concreet op verschillende domeinen: duur-
zame ontwikkeling, minder CO2-uitstoot, burgers sporten, meer 
fietsers zorgen voor minder en veiliger verkeer en de lokale eco-
nomie krijgt een extra stimulans.
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ALLE BESTUREN EN OVERHEDEN RADICAAL 
DIGITAAL 

 > Europa als motor van de digitale modernisering van de 
 overheid

Europa werkte groeidoelstellingen uit voor de lidstaten tegen 
20205 in het kader van de digitale agenda. Die wil alle Europese 
actoren, waaronder lokale besturen, aanzetten om informatie- en 
communicatietechnologie in te zetten in het kader van een ‘smart 
city’, een (slimme) gemeente die duurzame actie ontwikkelt. Om 
de uitvoering van de digitale agenda te beoordelen, werkte Europa 
een meetinstrument uit, de zogenaamde Digital Economy and  
Society Index (DESI). Dit is een samengestelde index met 34 rele-
vante indicatoren in 5 domeinen, nl. connectiviteit, menselijk 
kapitaal, gebruik van internetdiensten, integratie van digitale 
technologie en digitale overheidsdiensten. België staat momenteel 
8e en mikt tegen 2020 op de 3e plaats. Digitale diensten vormen 
de huidige struikelsteen, waardoor België op de 15e plaats staat. 
E-government is in deze Europese context een uitdaging van 
formaat voor al onze overheden. 

Omdat Europa over de middelen beschikt, kan het via een beleid 
van financiële toelagen de ontwikkeling van digitale toepassingen 
bij lokale besturen stimuleren. Zo is er het Europese programma 
Wifi4EU dat Europese gemeenten ondersteunt bij het aanbieden 
van gratis wifi-infrastructuur in openbare ruimten, zowel voor 
burgers als voor bezoekers. Het aanvankelijke budget van WiFi4EU 
bedraagt 120 miljoen euro voor de periode 2017-2019. De pro-
jecten worden individueel ondersteund voor maximaal 15.000 
euro6. Al 365 Belgische gemeenten dienden projecten in om te 
subsidiëren, waarvan er ondertussen X aantal werden geselec-
teerd in een eerste ronde. 

Europa ziet er overigens met alle wetgevende middelen op toe 
dat de digitale groei die ze aanmoedigt er wel degelijk komt. Zo 
moeten lokale besturen zich houden aan een reeks recente Euro-
pese maatregelen die werden omgezet in onze nationale en regi-
onale wetgeving, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

Hiertoe behoren de uitwerking van een ‘opengegevensbeleid’ 
(Open data) en het beschikbaar stellen van overheidsinforma-
tie. Zo moeten openbare besturen op hun website hun boekhoud-
kundige staten publiceren (budgetten en rekeningen).

Europa werkte eveneens de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG of GDPR) uit waaraan lokale besturen zich 
moeten houden bij de implementatie van digitale processen. Ze 
moeten voortaan een afgevaardigde voor de gegevensbescher-
ming aanstellen of zorgen voor een classificatie van de persoons-
gegevens en voor een register voor het verwerken van die gege-
vens.

Tot slot is er ook een recente richtlijn die voor een betere toe-
gankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van de 
overheid voor personen met een beperking moet zorgen. Vanaf 
september 2020 moeten alle overheidswebsites beschikbaar zijn 
voor personen met een visuele of auditieve beperking. Hetzelfde 
geldt vanaf september 2021 voor de mobiele toepassingen.

 > Digitalisering op alle bevoegdheidsniveaus
Om de Europese digitaliseringsdoelstellingen te behalen, keurde 
de federale overheid een eigen programma goed: Digital Belgium7. 
Het gaat om een federaal actieplan als eerste aanzet voor de 
digitale langetermijnvisie van België. Het plan is opgebouwd rond 
5 steundomeinen: Digital Economy, Digital Infrastructure, de ont-
wikkeling van Digital Skills & Jobs, Digital Government en Digital 
Confidence & Digital Security. Het onderdeel ‘Digital Government’ 
weerspiegelt de ambities voor de digitalisering van federale over-
heidsdiensten, met 3 pijlers nl. mobiele identificatie (de itsme app), 
de totstandkoming van een openbare cloud  
(G-cloud) en de ontplooiing van open data.

5  https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/europe2020strategy.
6  http://www.uvcw.be/espaces/international/appel-projet-495.htm.
7  http://digitalbelgium.be/, Brochure “Digital Belgium”, juni 2017
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De gewesten gingen eveneens aan de slag met initiatieven voor 
het digitaliseren van hun eigen bevoegdheidsdomeinen. 

“Een overheid die je beter begrijpt” vormt de rode draad bij de 
digitalisering van de Vlaamse overheid8. Het gaat erom dat bur-
gers informatie gemakkelijker terugvinden en dat overheid en 
burger elkaar digitaal beter begrijpen. Maar ook door bijvoorbeeld 
formulieren kort te houden en al zoveel mogelijk in te vullen met 
bekende informatie. Een recente realisatie is de site Mijn Burger-
profiel9, met een persoonlijk overzicht met alle overheidszaken 
en documenten die de overheid over een burger consulteert, 
conform de Europese GDPR-regels.

In 2015 werd Informatie Vlaanderen opgericht met als opdracht 
de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedre-
ven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. Via een cohe-
rent informatiebeleid ondersteunt het besturen bij het in de markt 
zetten, digitaliseren en verbeteren van de dienstverlening. Het 
Smart Flanders-programma10 werd specifiek in het leven geroe-
pen om samen met ICT-kennisbedrijven lokale besturen te onder-
steunen in hun zoektocht naar real time data en mogelijke toe-
passingen.

Het programma focust op de centrumsteden en de Vlaamse 
gemeenschapscommissie in Brussel. Want steden vormen door 
hun omvang interessante laboratoria om technieken en initiatie-
ven uit te werken, die daarna elders kunnen worden toegepast. 
Maar ook een kleinere gemeente kan aan de slag met eigen op 
maat uitgewerkte projecten die een invulling geven aan het con-
cept ‘slimme gemeente’. Het is steeds ideaal en efficiënt dat 
uitgewerkte projecten elders kunnen worden overgenomen op 
grotere schaal, of dat ze via een onderlinge samenwerking tussen 
besturen tot stand komen op verschillende bevoegdheidsniveaus. 
Zo kreeg in Limburg een gemeenschapsmunt vorm en volgde het 
betaalplatform Limbu11. De munt wil positieve acties rond duur-
zaamheid, gemeenschapszin en lokale producten of de lokale 
economie stimuleren.

De Brusselse regering werkt ook aan een ambitieuze en gecoör-
dineerde digitale strategie via Digital.Brussels. Het concept Smart 
City vormt de spil van dit project, dat zich richt op het verbeteren 
van een aantal cruciale elementen zoals de connectiviteit, inzet 
op menselijk kapitaal, internetgebruik en de digitalisering van 
overheidsdiensten. 

Lokale besturen en met name gemeenten moeten net zoals 
andere bevoegdheidsniveaus de Europese doelstellingen halen, 
die omkaderd zijn door de federale en de gewestelijke wetgeving. 
Ze werken dus in de richting van een digitale omslag die de kwa-
liteit van hun dienstverlening op een duurzame wijze verbetert 
aan de hand van nieuwe technologie. Dat zegt eigenlijk alles over 
het begrip ‘smart cities’ of ‘slimme’ steden of gemeenten. 

De jaarlijkse barometer van het Smart City Institute (SCI) houdt 
de vinger aan de pols voor de ontwikkeling van slimme gemeenten, 
welke thema’s er spelen en hoe de gemeente dit aanpakt. Voor 
een ‘smart’ oriëntatie kunnen gemeenten rekenen op de steun 
van dit SCI, “een originele samenwerking tussen de Universiteit 
van Luik en de daaraan verbonden École de Gestion (HEC Liège), 
5 privébedrijven en Wallonië in het kader van het Marshallplan 
4.0 van Digital Wallonia”. Het “ontwikkelt onder meer diverse 
didactische projecten om Belgische gemeenten te motiveren mee 
te stappen in de dynamiek van Smart Cities (bv. de Praktische 
Gids van de Smart City)”12. Allerlei ’smart’ wedstrijden zetten 
eveneens aan tot de digitale en duurzame revolutie van gemeen-
ten. 

8  https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/vlaanderen-radicaal-digitaal
9  overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/ontdek-mijn-burgerprofiel
10  smart.flanders.be
11  Limbu - ontwikkeld door The Studio, het innovatielab van Belfius.
12  Smart City Institute, labos.ulg.ac.be/smart-city/barometre-belge-2018
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 > Voornaamste realisaties rond de digitalisering van de over-
heid

Nagenoeg alle gemeenten beschikken ondertussen over een 
website. Die waren in het begin eerder statisch, maar ze bevatten 
steeds meer functies die de interactie met de burger, verenigin-
gen en bedrijven bevordert.

Toch zit de voornaamste vooruitgang rond lokale e-governance 
in een grondige digitale hervorming van de communicatie met de 
regionale overheid. De Vlaamse overheid beschikt al over een 
portaalsite voor ‘open data’ met de financiële gegevens van lokale 
entiteiten, waarin cijferrapporten per gemeente te vinden zijn, 
zoals een financieel profiel13. Voor een uitgebreide set van alge-
mene cijfers per gemeente is er verder de centrale website van 
Statistiek Vlaanderen14 met o.a. de gemeentemonitor. Voor Brus-
selse gemeenten15 zamelt het Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse (BISA) lokale cijfers tot zelfs op wijkniveau in. Het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest creëerde een Open Data-por-
taal16 dat data vrij toegankelijk beschikbaar stelt om innovatie te 
stimuleren en nieuwe diensten te ontwikkelen.

In de opdrachten die de gemeente uitvoert samen met de toe-
zichthoudende overheden, is de elektronische modernisering 
eveneens ingezet. Zo is voor de burgerlijke stand de invoering 
van de elektronische identiteitskaart een grote stap voorwaarts, 
net zoals het elektronische rijbewijs.

Gemeenten dragen met hun creativiteit en vooruitstrevendheid 
stuk voor stuk bij aan de digitale revolutie. Veel gemeenten enga-
geren zich in vernieuwende projecten. Enkele voorbeelden:

• De gemeente Ukkel lanceert zijn eigen app ‘Uccle 1180 Ukkel’ 
die in real time informatie geeft over de gemeente. Je vindt er 
de contactgegevens van de dienst Bevolking, de kostprijs van 
een identiteitskaart, de status van wegenwerken, de evene-
mentenagenda enzovoort.17 De gemeente Ganshoren lanceerde 
met ‘Ganshoren Mobile’18 een vergelijkbare app. 

• Kortrijk ligt aan de basis van diverse smart cities-projecten19. 
De stad gaat nu nog verder met een Smart City Toolbox, een 
project om data te verzamelen en te gebruiken voor het beleid 
en voor nieuwe toepassingen.

DIGITALISERING ALS UITDAGING VOOR DE 
GEMEENTE

Een nieuwe bestuursperiode leent zich ertoe om digitale innova-
tie op te nemen in de beleidsprogramma’s. Digitaliseren is geen 
doel op zich, maar biedt mogelijkheden en uitdagingen om de 
beleidsanalyse te maken en concrete acties uit te werken. De 
digitale evolutie gaat immers hand in hand met maatschappelijke 
veranderingen. Voordeel is dat digitaliseren kostenbesparend 
werkt, waardoor middelen efficiënter ingezet kunnen worden.

WELKE STRATEGIE VOOR HET IT-MATERIAAL VAN DE 
GEMEENTE?
Lange tijd bouwden gemeenten afzonderlijk hun IT-infrastructuur 
uit, waarbij elke gemeente eigen materiaal aankocht en liet behe-
ren door eigen informatici. De digitalisering heeft evenwel gezorgd 
voor een versnelling in de technologische innovatie en vereist 
een diversifiëring van de nodige kennis.

Tegen die achtergrond neemt het aantal onderaannemers toe dat 
gespecialiseerd is in kant-en-klare toepassingen en in de ontwik-
keling van apps of software. Om van schaalvoordelen te genieten 
voor vaak dure technologische toepassingen, hebben gemeenten 
er alle baat bij hun inspanningen en middelen te bundelen.

WELKE PERSONEELSOMKADERING VOOR EEN DIGITALE 
GEMEENTE?
Beschikken over materiaal of software is één ding. Je hebt ook 
competente mensen nodig om dit te installeren en te gebruiken. 
Om het huidige personeel door de digitale transitie te loodsen, 
moet een gemeente eveneens de nodige opleiding en middelen 
voorzien. Het consultancyaanbod in het domein groeit echter snel 
en zal als katalysator dienen. Ten slotte moeten lokale besturen 
ook een afgevaardigde voor de bescherming van de persoonsge-
gevens aanstellen (door de invoering van de AVG-GDPR).

13 https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat
14 https://www.statistiekvlaanderen.be
15 http://plaatselijke-besturen.brussels/statistieken
16  Opendatastore.brussels
17  RTBF, 9/11/2016, De gemeente Ukkel lanceert zijn mobiele app
18  La DH, 22/02/2017, De gemeente Ganshoren lanceert zijn mobiele app
19  Al in 2014 won het de Belfius Smart City award met een project waarmee bezoekers of leveranciers in Kortrijk een half uur lang gratis kunnen parkeren. Dankzij een systeem van draadloze 

sensoren in de grond, volgen parkeerwachters de parkeerduur van automobilisten in het stadscentrum op.
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TRANSITIE NAAR MULTIKANAAL- DIENSTVERLENING
Door de digitale revolutie staan lokale besturen in contact met 
andere bevoegdheidsniveaus (toezichthoudende overheid, soci-
ale zekerheid enzovoort), verenigingen, bedrijven en burgers. Die 
betrokken partijen zijn ‘connected’ via uiteenlopende kanalen: 
websites, e-mail, instant messaging, blogs, mobiele apps, sociale 
netwerken enz. In een dergelijke context is een interactieve web-
site een minimumvereiste. Naast een verplichte evolutie in de 
richting van open data (met name het online plaatsen van finan-
ciële rapporten, gemeentebesluiten enz.) kan zo een site ook een 
elektronisch loket omvatten (om documenten te bestellen), maar 
ook een pagina voor burgerparticipatie.

Bovendien ligt het voor de hand dat een lokaal bestuur eveneens 
haar dienstenaanbod aanpast aan de opmars van 2 fenomenen:

• De sociale netwerken. Voor bepaalde ‘connected’ gebruikers 
vormen sociale media het contactpunt bij uitstek op het inter-
net. Kunstenaars stellen er tentoon en bedrijven maken er hun 
officiële etalage, meer nog dan via klassieke websites. Een
lokaal bestuur kan dit fenomeen niet negeren en zal zich ook
op die netwerken zichtbaar maken. Zo voorzien heel wat
gemeenten een live uitzending van hun gemeenteraad, die
openbaar is voor iedereen, zodat burgers hun verkozenen aan 
het werk zien.

• Mobiele toepassingen. Via smartphone en tablet worden apps 
opgeladen waarmee een hele reeks diensten worden aange-
boden. Voor de gebruikers is het een reflex om een specifieke 
app op te zoeken als ze iets nodig hebben. De gemeente kan
niet zonder dergelijke toepassingen in haar evolutie naar
e-government.

GEMEENTEN SPELEN EEN ROL OM DE DIGITALE KLOOF TE 
DICHTEN
Naast haar eigen werking en haar relatie met actoren in de samen-
leving speelt de gemeente eveneens een rol om haar bevolking 
de toegang te verlenen tot digitale kanalen en hen hierin te 
vormen. De digitale kloof is een feit, zowel in Vlaanderen als in 
Brussel. Zo’n 11% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar heeft 
immers nog nooit het internet gebruikt20. Digitale uitsluiting ver-
scherpt de bestaande sociale ongelijkheid. Een basiskennis van 
ICT is nodig om deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving. 
Indien digitale oplossingen de toekomst zijn en digitale dienst-
verlening voordelen en comfort bieden, dan moet iedereen er 
toegang toe hebben: jongeren, werkzoekenden, laagopgeleiden, 
ouderen en mensen met een handicap.

Wil de overheid kwetsbare groepen betrekken bij de communi-
catie met de overheid, dan is het belangrijk de technologische 
drempel weg te nemen en een beleid te ontwikkelen dat digitale 
inclusie nastreeft. Concreet ziet Vlaanderen21 een rol weggelegd 
voor het onderwijs en de vorming van werkzoekenden. 

In Brussel ondersteunt het Gewest lokale actoren22 die een Open-
bare Computer Ruimte (OCR) inrichten. Die openbare informati-
caruimtes liggen lokaal gespreid over verschillende gemeenten 
en geven ook training en coaching aan burgers die ICT-kennis 
wensen op te doen met het daarvoor geschikte materiaal. Zo is 
de gemeente een onontbeerlijke actor in het verkleinen van de 
digitale kloof. Dat kan onder meer via het voorzien van gratis 
wifihotspots (cf. Wifi4EU, zie hierboven).

CYBERVEILIGHEID BEHEREN
Het toenemend gebruik van ICT door lokale besturen confronteert 
hen onvermijdelijk met het toenemend inherent risico van de 
digitale samenleving, nl. de cybercriminaliteit.

Uit politiebronnen blijkt dat criminaliteit via computer tijdens 2014-
2017 werd geraamd op bijna 2% van de totale criminaliteit. Tussen 
2005 en 2014 is het aantal inbreuken in ons land op het vlak van 
witteboordencriminaliteit verviervoudigd tot meer dan 16.500 
gevallen.

Voor een krachtige cyberveiligheid zette Europa de toon door in 
2001 de Conventie van Boedapest over cybercriminaliteit goed 
te keuren, samen met de Europese richtlijn 2013/40 over aanval-
len op informatiesystemen. België werkt sinds dan aan de omzet-
ting van die Europese normen en zorgde voor een aantal preven-
tieve instrumenten om de strijd aan te gaan met deze vorm van 
criminaliteit. Zo keurde ons land in 2012 de nationale strategie 
rond cyberveiligheid goed en werd in één adem ook het Centrum 
voor Cybersecurity België (CCB) opgericht, verantwoordelijk voor 
de coördinatie, het Cyber Emergency Team (CERT) en de techni-
sche ondersteuningsdienst voor bedrijven en organisaties.

Meer concreet kunnen gemeenten zich in overleg met andere 
bevoegdheidsniveaus wapenen tegen de 3 huidige grote trends 
van cybercriminaliteit: veralgemeende hacking van IT-systemen, 
digitale afpersing (onder meer in het kader van elektronische 
betalingen) en zgn. malware op mobiele apparaten.

Hierdoor moet er permanent geïnvesteerd worden in materiaal 
(hardware), updates (software), beschermingssoftware (firewalls) 
en IT-kennis. De omkadering van de IT-technologie in gemeenten 
moet up-to-date blijven en regelmatig worden geëvalueerd (char-
ter voor internetgebruik, voor het e-mailverkeer en controle op 
het gebruik van websites met illegale content zoals kinderporno).20 www.armoedebestrijding.be/cijfers_digitale_kloof.htm

21 www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/digitaal-actieplan-vlaanderen
22 Brussels platform in de strijd tegen digitale uitsluiting: caban.be
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DE MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT 
BEÏNVLOEDT DE LOKALE BEGROTING 

Bij het opstellen van een begroting spelen in grote mate econo-
mische factoren. Dat geldt voor elke overheid, zowel voor de 
federale als de regionale, maar nog meer voor lokale besturen.

Sinds de start van de eurozone voeren deelnemende landen, 
waaronder België, geen monetair beleid meer. De uitstippeling 
ervan gebeurt bij de Europese Centrale Bank. Dit is eveneens het 
geval voor het wisselkoersbeleid, waar de euro onderhevig is aan 
de financiële markten. Regeringen beschikken nog wel over de 
fiscale politiek om hun nationaal beleid te sturen, maar de marge 
voor het begrotingsbeleid werd sterk ingeperkt. Zeker nadat 
Europa in 2011 maatregelen trof om het economische beleid in 
de eurozone te versterken.

Tegen die achtergrond is het duidelijk dat gemeenten rechtstreeks 
en onrechtstreeks beïnvloed worden door het federale en regio-
nale begrotingsbeleid, dat op zijn beurt onder invloed staat van 
de economische context en van de evolutie van de rentevoeten. 
Zowel de belastinginkomsten (personenbelasting en onroerende 
inkomsten) en de overdrachten (voornamelijk van Gemeenschap-
pen en Gewesten) als de uitgaven (lonen, rentelasten, sociale 
bijstand, investeringen) ondervinden hiervan de impact.

De voornaamste factoren van het macro-economisch klimaat

Inflatie 
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Heel concreet beïnvloeden diverse macro-economische fenome-
nen het beleid van lokale besturen.

DE INFLATIE

Terwijl de media vooral focussen op wat de inflatie voor de koop-
kracht van gezinnen betekent, heeft deze ook invloed op de uit-
gaven en inkomsten van gemeenten.

Aan de uitgavenzijde volgt een indexering van de lonen van lokale 
ambtenaren van zodra de spilindex overschreden wordt. Twee 
maand na het overschrijden van de spilindex (berekend op basis 
van de gezondheidsindex) stijgen de wedden dan met 2%, terwijl 
heel wat werkingsuitgaven (zoals uitgaven voor energie) recht-
streeks de gevolgen ondervinden van die aangepaste marktprij-
zen.

Aan de ontvangstenzijde houden de dotaties, waaronder hoofd-
zakelijk het Gemeentefonds, en bepaalde toelagen rekening met 
de inflatie (zij het met 1 jaar vertraging). In Vlaanderen kreeg het 
Gemeentefonds in 2013-2019 echter een vast jaarlijks stijgings-
percentage van 3,5%, hoger dan de inflatie.

De inflatie heeft ook zijn weerslag op de evolutie van de belas-
tingontvangsten. De groei van de personenbelasting (PB) hangt 
sterk af van de loonindexering, alleen is dat voor gemeenten pas 
voelbaar met een doorsnee vertraging van 2 jaar. Dit is te wijten 
aan het systeem van inkohiering en aan het inningstempo. In de 
onroerende voorheffing volgt het inflatie-effect 1 jaar later. 
Lokale besturen merken die impact dan in de ontvangsten van de 
opcentiemen die ze op de onroerende voorheffing heffen.

Globaal ondervinden de uitgaven vlugger de impact van infla-
tie-opstoten (in jaar N) dan de ontvangsten (in jaar N+1 en zelfs 
N+2). Dit verschil zorgt voor een tijdelijke begrotingsdruk.
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De evolutie van de inflatie in België is sterk onderhevig aan de 
oplopende grondstof- en energieprijzen. Dat komt vooral door de 
automatische indexering. Zo voelen alle activiteitssectoren snel-
ler de gevolgen van prijsschommelingen. Voor openbare besturen 
geldt de gezondheidsindex als de relevantste index, die officieel 
als referentie dient voor het berekenen van de loonindexering, 
sociale uitkeringen en huurprijzen. De prijsevolutie voor tabak, 
alcohol, benzine en diesel is niet in deze index opgenomen.

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert op regelmatige basis 
de inflatievooruitzichten op basis van de waarnemingen van de 
FOD Economie. Maandelijks1 actualiseert het FPB de ramingen 
voor de inflatie en de gezondheidsindex en schat het ook in wan-
neer de spilindex op basis van de afgevlakte gezondheidsindex 
zal overschreden worden.

ECONOMISCHE GROEI

Begrotingen van lokale besturen zijn eveneens gevoelig voor de 
conjunctuur en de economische dynamiek, zowel op internationaal 
als op nationaal vlak, met soms heel grote gevolgen voor het lokale 
niveau.

In tegenstelling tot de inflatie laat de impact van de economische 
groei zich veel trager voelen en is er minder rechtstreeks verband 
met de meeste begrotingsrubrieken van lokale besturen. Weinig 
ontvangsten van lokale besturen zijn immers rechtstreeks gekop-
peld aan de evolutie van het bbp (in tegenstelling tot de financie-
ringswet voor gefedereerde entiteiten en in tegenstelling tot 
bepaalde fiscale systemen die op lokale besturen in Duitsland of 
Frankrijk van toepassing zijn).

De impact van de economische groei is over het algemeen sneller 
en intenser te voelen bij de ontvangsten (vooral de belastingont-
vangsten) dan bij de uitgaven.

1  Economische vooruitzichten 2018-2023, Federaal Planbureau 
2  De vooruitzichten voor de inflatie (en de gezondheidsindex) worden de 1e dinsdag van elke maand (behalve in augustus) geactualiseerd op basis van de recentste informatie (die beschikbaar is tot 

de maand die voorafgaat aan de publicatie).

Inflatie: recente evolutie en prognose voor de volgende bestuursperiode 

Na een heel rustige inflatieperiode vanaf 2013 (o.m. als gevolg van de loonmatiging), nam de inflatie in 2016 toe, om in 2017 
door de hogere energieprijzen tot 2,1% op te lopen. Dat niveau lijkt in 2018 aan te houden, met een bijna stabilisering van de 
inflatie (2%).

De prognoses van het Federaal Planbureau (2018-2023)2 tonen aan dat de inflatie in 2019 door de lagere olieprijzen tot 1,7% 
zou terugvallen. Vanaf 2020 zou de onderliggende inflatie nagenoeg stabiliseren, net als de evolutie van de eenheidskostprijs 
van arbeid, terwijl de olieprijs geleidelijk zou stijgen. Hierdoor zou de inflatie tegen 2020-2023 uitkomen op een jaarlijks gemid-
delde van 1,7%.

De gezondheidsindex, die geen rekening houdt met de prijsevolutie voor benzine en diesel, zou in 2018 lager blijven (1,7%) dan 
de inflatie. Beide zouden in 2019 praktisch even snel evolueren (1,8%). Volgens maandelijkse vooruitzichten voor de gezond-
heidsindex zou in december 2019 de spilindex voor de lonen van ambtenaren en de sociale uitkeringen (107,20) overschreden 
worden.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Consumptieprijsindex
Gezondheidsindex

 2,1 2 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7
 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7

Evolutie van de inflatie en de gezondheidsindex 

Bron: Federaal Planbureau Index van de consumptieprijzen / Gezondheidsindex
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Aan de ontvangstenzijde beïnvloedt de economische conjunctuur 
vooral de opbrengst van gemeentebelastingen.

De belastbare basis van de aanvullende belasting op de PB hangt 
duidelijk rechtstreeks samen met de economische groei. Bij een 
economische crisis vormen het toenemend aantal werklozen en 
de loonmatiging een rem op de stijging van de inkomstenbelasting. 
Bij hoogconjunctuur daarentegen zorgen stijgende inkomsten bij 
de gezinnen doorgaans voor een meer dan proportionele toename 
van de belastingopbrengsten (grotere elasticiteit per eenheid, 
onder meer als gevolg van de progressiviteit van de belastingen).

Rekening houdend de inkohiering van de aanvullende belasting 
op de PB en de doorstorting ervan aan de gemeenten, volgt het 
effect van economische conjunctuur op de ontvangsten van de 
gemeenten met bijna 2 jaar vertraging.

De evolutie van de grondbelasting (aanvullende belasting op de 
onroerende voorheffing) vertoont doorgaans een minder uit-
gesproken verband met de economische groei, maar toch kunnen 
er lokaal heel grote verschillen voorkomen. Bij hoogconjunctuur 
neemt het ritme van bouwactiviteit en van bebouwde ruimte 
(zowel voor nieuwe gezinswoningen als voor nieuwe bedrijfsge-
bouwen) toe, wat voor een toenemende belastbare basis 
(kadastraal inkomen) zorgt. Omdat de realisatie van vastgoedpro-
jecten tijd vergt, kent de evolutie van de grondbelasting t.o.v. de 
economische conjunctuur toch een grote vertraging, zowel in 
opwaartse als in neerwaartse zin.

Een achteruitgang van het economische klimaat kan lokaal gezien 
tot sterk verlaagde belastinginkomsten voor gemeenten leiden, 
die rechtstreeks te maken kunnen krijgen met bedrijfssluitingen 
of met het vertrek van bedrijven (bv. autoassemblage, staalnij-
verheid).

Ook lokale belastingen zijn conjunctuurgevoelig, al verschilt dit 
heel sterk naargelang het type belasting. Voor belastingen op 
bedrijven is de impact beslist meer uitgesproken dan voor die op 
gezinnen, die relatief stabiel zijn (met hoofdzakelijk lokale belas-
tingen voor huisvuil en het gebruik van het openbaar domein).

Voor alle aangehaalde belastingen veronderstellen we eveneens 
dat de effectieve inning lager ligt dan normaal bij economische 
recessie, als gevolg van het groter aantal onbetaalde inkohierin-
gen (bij insolvabiliteit, faillissement enz.).

Aan de uitgavenzijde zijn de gevolgen van een economische crisis 
doorgaans goed te merken bij de kosten voor de sociale dienst, 
zowel via de hulp aan kwetsbare bevolkingscategorieën als voor 
de administratieve kosten van het personeel, die het hoofd bieden 
aan de toenemende vraag naar hulp.

Groei: recente evolutie en prognose voor de volgende bestuursperiode 

In 2018 zou de groei van het Belgisch bbp moeten uitkomen bij het percentage van 2017 (1,6% tegenover 1,7%). Het Federaal 
Planbureau voorspelt een stabilisatie in de groei van 1,6% voor 2019 en 2020. De bijdrage van de netto-export aan de groei zal 
voor een licht negatief effect zorgen, maar een iets dynamischere binnenlandse vraag moet dit effect compenseren. Vanaf 
2021 zou de economische groei in België geleidelijk vertragen, namelijk van 1,4% in 2021 tot 1,2% in 2023. In de volgende 
bestuursperiode en verder (2018-2023) zou de gemiddelde groei evenwel veel beter evolueren in vergelijking met 2012-2017, 
nl. 1,5% tegenover 1,1%.

Evolutie van het bbp (in %) – Vooruitzichten Federaal Planbureau
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RENTEVOETEN

Het financieel beheer van lokale overheden hangt eveneens samen 
met de beweging op de financiële markten, meer bepaald met het 
rentepeil voor de korte en lange termijn. Omdat werkings- en 
investeringsuitgaven belangrijk zijn en besturen hiervoor finan-
cieringen afsluiten, bepaalt de evolutie van de langetermijnrente 
mee de financiën van lokale besturen. De kortetermijnrente 
speelt hier in mindere mate, namelijk voor het thesauriebeheer, 
zowel via kortetermijnkredieten als via de vergoeding op beleg-
gingen.

Een stijgende of dalende rente-evolutie laat zich slechts gelei-
delijk en met een zekere vertraging voelen. De impact komt enkel 
tot uiting bij een renteherziening van leningen (jaarlijks, om de 3 
of 5 jaar) of bij nieuwe leningen tegen nieuwe marktvoorwaarden.

De voorbije 15 jaar is de langetermijnrente structureel tot een 
historisch dieptepunt gedaald. Volgens statistieken van de nati-
onale rekeningen komen de rentelasten van lokale besturen (op 
basis van de ESR-perimeter) voor 2017 uit op 336 miljoen EUR. 
In absolute cijfers zijn ze in vergelijking met 2003 met bijna 50% 
gedaald. Toen bedroegen de rentelasten meer dan 630 miljoen 
EUR. In verhouding tot de totale uitgaven van lokale besturen 
vertegenwoordigen ze nog slechts 1,1%, tegenover een percen-
tage van 3,2% in 2003. In dezelfde periode bedraagt de gemiddelde 
impliciete rentevoet (de rentelast in verhouding tot de uitstaande 
schuld) vandaag 1,4%, tegenover een percentage van 3,7% 15 
jaar geleden.

Rentevoeten: voorspelde evolutie voor de volgende bestuursperiode 

Momenteel staat de herfinancieringsrente van de 
ECB op het allerlaagste peil (0%). Een verhoging van 
die rentevoet lijkt op korte termijn weinig waarschijn-
lijk, ook al werd het maandelijkse nettobedrag voor 
de aankoop van staatsobligaties en andere activa al 
aanzienlijk teruggeschroefd.

Volgens de meest recente prognoses van de NBB1 
gaan de marktrentevoeten in de eurozone geleidelijk 
stijgen, maar zal deze stijging de 1e jaren heel beperkt 
blijven. Ondanks het einde van het uitermate soepel 
monetair beleid, de lage inflatie, het gematigde eco-
nomische klimaat en het forse spaaroverschot, zullen 
de langetermijnrentetarieven niet meer terugkeren 
naar het niveau dat voorheen als normaal werd 
beschouwd. 

Onder meer door een uitermate soepel monetair beleid 
van de ECB en de overvloed aan liquide middelen dat 
daaruit voortkomt, blijft de gemiddelde hypothecaire 
rente heel laag, maar in 2021 zou die terug tot gemid-
deld 2,4% stijgen. De langetermijnrente op Belgische 
overheidsobligaties zou ook opnieuw toenemen, nl. 
van gemiddeld 0,8% in 2018 tot 1,6% in 2021.

1  NBB, Economische prognose voor België - December 2018.

Langetermijnrente in de eurozone en de Verenigde Staten -  
Rente op 10-jarige staatsobligaties (in %)

Bron: NBB – Eurosysteem

1,2%

2,4%

0,6%

1,8%

0,0%
2019 2020 2021

Kredieten aan bedrijven
Hypothecaire kredieten

OLO-rente - 10 jaar



 6

MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT  

In de voorbije bestuursperiode speelde de structurele daling van 
de rentelasten in het voordeel van lokale besturen. Het gaf 
hen extra begrotingsruimte, waardoor ze gemakkelijker de toe-
name van andere uitgaven konden opvangen (personeelskosten, 
toelagen aan het OCMW en de politiezone…). Omdat de rentevoe-
ten de voorbije jaren een dieptepunt kenden, dreigen lokale bestu-
ren eerder te maken te krijgen met toenemende rentelasten.

Evolutie van de rentelasten van de lokale besturen (2003-2017)

Bron: INR-NBB
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OVERHEIDSFINANCIËN EN 
BEGROTINGSDOELSTELLINGEN

Lokale besturen leven niet op een budgettair eiland. Er gelden 
Europese begrotingsnormen voor alle openbare besturen, meer 
bepaald voor de federale overheid, sociale verzekeringsinstellin-
gen, gefedereerde entiteiten en natuurlijk ook voor lokale bestu-
ren. Voor Europa zijn enkel de geconsolideerde resultaten van de 
overheidsfinanciën van belang. Het komt de lidstaten toe om in 
het kader van interne stabiliteitspacten zelf te bepalen hoe de 
budgettaire inspanningen tussen diverse entiteiten van de over-
heidssector moeten worden verdeeld (subsidiariteitsprincipe). De 
coördinatie tussen de deelsectoren van de overheid krijgt in het 
Belgische recht concreet haar beslag in de samenwerkingsover-
eenkomst van 13 december 20133.

In het stabiliteits- en groeipact vormt het structurele saldo van 
de overheid voortaan het referentieconcept als begrotingsdoel-
stelling. Concreet betekent dit dat elke lidstaat zichzelf een begro-
tingsdoelstelling op middellange termijn oplegt (medium-term 
objective, MTO) uitgedrukt in structurele termen, d.i. het nomi-
nale financieringssaldo gecorrigeerd met conjuncturele schom-
melingen (‘output gap’) en eenmalige (‘one shot’) maatregelen.

De MTO-doelstelling van België ligt momenteel op 0,0% van het 
bbp. Met het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 verbindt de rege-
ring zich ertoe een convergentietraject te volgen om die doel-
stelling vanaf 2020 te halen.

Spreiding van de financieringsbehoefte (2014-2017) en het 
begrotingstraject (2018-2021) tussen Entiteit I en II - (minimaal 
saldo in % van het bbp)
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Bron: INR (2014-2017) - Stabiliteitsprogramma van België (2018-2021) – april 2018

Entiteit 2
Entiteit 1

Om een evenwicht te bereiken houdt het goedgekeurde traject 
in structurele termen een verbetering in van het saldo met 0,2% 
van het bbp in 2019 en van 0,6% in 2020. Dat traject is het resul-
taat van de dynamiek van Entiteit I (federale staat en sociale 
zekerheid) en Entiteit II (gefedereerde entiteiten en lokale bestu-
ren).

3  Samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de inwerkingtreding van artikel 3, 1e paragraaf van het 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 
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Stabiliteitspact: gevolgen voor de lokale besturen 

Vrij recent en onder impuls van Europa werden de Belgische lokale besturen formeel opgenomen in de strategie voor het sane-
ren van de Belgische overheidsfinanciën. Tot de eurocrisis bestond een pragmatische benadering er enkel in om het begrotings-
saldo van lokale besturen te beschouwen als louter één van de bijsturingsvariabelen in het geheel van de resultaten van alle 
bestuursniveaus van het land4. De samenwerkingsovereenkomst van 13 december 2013 nam de lokale besturen evenwel formeel 
op in de procedure voor de coördinatie en het programma van de begroting.

Het Stabiliteitspact 2018-2021 voorziet voor de lokale besturen in de handhaving van een structureel evenwicht (MTO) gedu-
rende de volledige periode van het traject.

In de praktijk gaat het om een macrobudgettair streefdoel dat volgens de ESR-normen wordt uitgedrukt. Want individueel moet 
elk lokaal bestuur de begrotingsvereisten volgen die haar toezichthoudende overheid oplegt (en die omschreven staan in het 
boekhoudkundig kader van lokale besturen).

In praktijk moeten de Gewesten als toezichthoudende overheid ervoor zorgen dat lokale besturen op hun grondgebied de 
begrotingsdoelstellingen naleven. De samenwerkingsovereenkomst voorziet immers dat «elke contracterende partij zich ertoe 
verbindt om tijdens de uitoefening van haar bevoegdheden en/of van haar toezichtstaak alle nodige maatregelen zal nemen, 
opdat de lokale besturen zich houden aan de begrotingsdiscipline en zo hun begrotingsdoelstellingen kunnen halen».

Om zich te kunnen houden aan de bestaande macrobudgettaire doelstellingen volgens de ESR-normen, heeft de regionale 
toezichthoudende overheid de evenwichtsregels van de lokale besturen verstrengd. Zo moeten alle gemeenten in Wallonië, het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap een evenwicht bereiken voor het eigen dienstjaar (NGB). 
In Vlaanderen moeten de lokale besturen zich houden aan nieuwe evenwichtsregels, die opgelegd zijn binnen de sterk hervormde 
rapporteringscyclus van de lokale besturen (BBC). Die legt een evenwicht op voor zowel het jaar zelf (beschikbaar budgettair 
resultaat) als voor een periode van meerdere jaren (een niet-negatieve autofinancieringsmarge (AFM)). BBC maakt naar het 
voorbeeld van de ESR-normen geen onderscheid meer tussen het klassieke financieringssaldo voor de exploitatie (gewone 
dienst volgens NGB) en dat van de investeringen (buitengewone dienst volgens NGB).

Parallel met het aanscherpen van de evenwichtsregels hebben de toezichthoudende overheden ook nieuwe bepalingen goed-
gekeurd om zowel de evolutie van de investeringen (die het ESR-saldo van de lokale besturen bepalen) als de schuldgraad 
onder controle te krijgen. Concreet gaat het bij die nieuwe beperkingen in Wallonië onder meer over een maximumbedrag voor 
het aangaan van nieuwe leningen (in EUR per inwoner). In Brussel mag het bedrag aan lasten voor nieuwe leningen maximaal 
gelijk zijn aan het volume van de kapitaalaflossingen tijdens het jaar. 

Om ten slotte te voldoen aan de nieuwe ‘vereisten voor het budgettaire kader van de lidstaten’ van de richtlijn van 8 novem-
ber 20115, leggen lokale besturen op regelmatige tijdstippen een financiële rapportering voor (zoals driemaandelijkse stuur-
tabellen), informatie over ‘voorwaardelijke verplichtingen’ zoals de toegekende waarborgen, een lijst van de publiek-private 
samenwerkingen (PPS), en meerjarenprojecties (doorgaans voor 5 jaar). 

4  Husson JF, “Le modèle belge de concertation budgétaire et les pouvoirs locaux”, Reflets et perspectives de la vie économique, 2008, N°4, pp. 33-48
5  Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van de Europese Unie
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Tot slot is de overheidsschuld gedaald van 107,6% van het bbp 
in 2014 tot 103,4% van het bbp in 2017. In 2018 komt ze wellicht 
uit op 101,2% van het bbp en zal ze verder dalen tot onder de 
95%, volgens het traject dat de voorkeur wegdraagt van de Hoge 
Raad van Financiën (HRF).

Evolutie en traject van de overheidsschuld (in % bbp)
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Bron: Advies van de HRF over het begrotingstraject in voorbereiding 2018-2021 – maart 2018
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SAMENVATTING 

De macro-economische context zal net zoals de voorbije jaren in 
de nieuwe bestuursperiode wellicht voor geen grote omwente-
lingen zorgen. Volgens de projecties van het Planbureau zal de 
inflatie wellicht beperkt blijven (<2% per jaar), terwijl de gemid-
delde groei lichtjes zal toenemen (1,5% tegenover +/-1%). Wel 
zullen de begrotingsvereisten en de naleving ervan in het kader 
van het Stabiliteitspact waarschijnlijk voor aanhoudende druk op 
de overheidsfinanciën zorgen. De voornaamste en meest relevante 
evolutie zal vermoedelijk komen van een geleidelijke stijging van 
de rentevoeten na een periode met een historisch lage rentestand. 

Uiteraard bestaan er nog diverse andere risico’s6 in dit basis-
scenario:

• handelsconflicten en -barrières die de wereldwijde economische 
groei vertragen en het vertrouwen van consumenten in onder-
nemingen ondergraven

• geopolitieke spanningen die leiden tot een forse stijging van de 
olieprijs

• de onzekerheid rond de brexit en politieke onzekerheid in 
bepaalde landen van de eurozone, die tot een fikse verhoging 
van de langetermijnrente leiden met heel negatieve gevolgen 
voor landen met een hoge schuld en tot een mogelijke euro crisis 

Bestuursperiode 2013-2018
(vastgestelde evolutie)

Bestuursperiode 2019-2024
(verwachte evolutie)

Inflatie
Groei
Rentevoeten
Begrotingsdoelstellingen voor de overheidsfinanciën

 laag stabiel
 laag lichtjes hoger
 heel laag lichtjes hoger
 fors hoger stabiel

6  Federaal Planbureau – Economische vooruitzichten 2018-2023
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VAN GOVERNANCE NAAR GOED BESTUUR

‘Governance’ en ‘goed bestuur’ duiden op hetzelfde concept, 
namelijk besturen in de ruime zin. De precisering met het bijvoeg-
lijk naamwoord ‘goed’ legt dan de nadruk op wat burgers ver-
wachten van een overheid. Burgers verwachten van hun gemeente 
als meest nabije overheid waarmee ze in het dagelijkse leven mee 
in contact komen, dat ze doeltreffend handelt in een open sfeer 
en een transparant beleid voert.

Soms komt de geloofwaardigheid van lokale bestuurders en 
verkozenen in het gedrang, zoals in 2018 bij de ophef en verwik-
kelingen rond Publifin in Wallonië, Samusocial in Brussel en Publi-
part in Vlaanderen. Deze affaires leidden tot een vertrouwenscri-
sis bij de burgers tegenover hun overheid en ze brachten zwakke 
plekken aan het licht in de regels rond het opeenstapelen van 
mandaten en de transparantie van vergoedingen.

Naast de deontologisch-ethische dimensie slaat goed bestuur 
vooral op efficiënt en coherent beleid van de bestaande over-
heidsstructuren. Belgische burgers worden geconfronteerd met 
een complexe overheid met meerdere geledingen, waardoor belas-
tingbetalers niet zien aan welk overheidsniveau of voor welk 
beleidsdomein ze bijdragen. Het politieke debat gaat vaak over 
de staatshervorming en over de toekomst van die gelaagde struc-
turen zoals het voortbestaan van de provincies en hun taken, het 
stroomlijnen van de wirwar aan bovengemeentelijke structuren, 
het transparant maken van de relatie tussen gemeenten en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden, de tweeledige structuur 
van gemeente t.o.v. OCMW, enzovoort. 

We zien een trend in de interactie tussen overheid en burger om 
nog slechts één aanspreekpunt voor de burger met de overheid 
te hebben, iets waarop digitaal wordt ingezet. Dit is een duurzame 
ontwikkeling die lokale besturen in hun werking opnemen. Gege-

vens zijn immers breed beschikbaar in de hele overheidsorgani-
satie. Via het lokale loket, al dan niet digitaal, staat de gemeente 
in contact met de burger. De regionale overheid levert diezelfde 
burger informatie via haar digitale loket, net zoals de verschillende 
federale overheidsdiensten. 

Governance duidt op een manier van besturen en dit zowel 
op het vlak van de regels als op de uitvoering en het 
bestuursproces, maar ook op het vlak van het toezicht op 
organisaties, in dit geval lokale besturen. Governance 
wordt in verband gebracht met het nemen van beslissin-
gen en met het beheren of managen van een organisatie, 
met verantwoording afleggen, maar ook met (maatschap-
pelijk) resultaat behalen. Bij de overheid heeft het als doel 
de democratie te versterken.

Voor ‘goed bestuur’ zijn 3 aspecten van belang:

• het verbeteren van de efficiëntie van het bestuursproces,
d.w.z. de beschikbare overheidsmiddelen optimaal inzetten
voor het beste maatschappelijk resultaat. Dit gaat onder meer 
over samenwerking en hoe die te organiseren

• het ontwikkelen van een coherent beleid voor de middellange
termijn dat de hele bestuursperiode overspant

• het herstellen van het vertrouwen van burgers in de overheid
via een deontologische code voor verkozenen, transparant
bestuur en meer burgerparticipatie

Aan de vooravond van de nieuwe bestuursperiode rijst dan 
ook de vraag: hoe die aspecten verder ontwikkelen en de 
beleidsbeslissingen richting geven?
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OVER ORGANISATIE EN SAMENWERKING 

Deze tekst behandelt 2 thema’s van efficiënt besturen:

• in de 1e plaats werken de Gewesten hieraan, want zij houden 
toezicht op de organisatie en (samen)werking van lokale bestu-
ren

• voor de lokale besturen zelf bestaat één van de toekomstige 
uitdagingen erin om de beschikbare middelen efficiënt in te 
zetten met een duidelijk aangepaste HR-politiek 

NAAR EEN VERDER DOORGEDREVEN ORGANISATIE VAN DE 
LOKALE DIENSTVERLENING
Niet alleen gemeenten zijn bezig met lokaal beleid. OCMW’s staan 
in voor sociaal beleid en dienstverlening. Autonome gemeente-
bedrijven (AGB) kregen specifieke taken die vroeger door de 
gemeente zelf werden uitgevoerd. Net zoals politiezones en hulp-
verleningszones die voor de veiligheid van meerdere gemeenten 
instaan. En dan zijn er nog de intercommunales met hun specifieke 
opdrachten van openbaar nut (gemeentelijke samenwerkings-
verbanden). 

Daarnaast omvat het lokale bestuurlijke landschap in Vlaanderen 
ook de provincies die als bestuursniveau een reeks bevoegdheden 
hebben tussen gemeenten en Gewest. Efficiënt werken bestaat 
in deze context dan vooral in samenwerking en het vermijden van 
overlappende taken.

GROTERE GEMEENTEN, EFFICIENTERE WERKING
 > Vrijwillige fusies van gemeenten

Sinds de grote fusieoperatie in 1977 en de fusie van de stad 
Antwerpen in 1983 is het aantal gemeenten in ons land terugge-
bracht van meer dan 2.700 naar minder dan 600. Toen ondergin-
gen gemeenten een belangrijke schaalvergroting en bleven ze 
een belangrijk bestuursniveau dat toch dicht bij de lokale bevolking 
kon staan.

Een nieuwe stap volgt in 2016 met het decreet over vrijwillige 
samenvoeging van Vlaamse gemeenten in het Vlaams Parlement1. 
Dit decreet verduidelijkt het kader om vrijwillige fusies te sti-
muleren. Vanaf januari 2019 blijven er nog 581 Belgische gemeen-
ten over, waarvan 262 in Wallonië, 19 in Brussel en 300 in Vlaan-
deren, waar 15 Vlaamse gemeenten op vrijwillige basis in een 
nieuwe fusie stappen en 7 nieuwe gemeenten vormen. 

Vlaanderen stimuleerde die trend met een financiële ondersteu-
ning, nl. een schuldovername tot 500 euro per inwoner met een 
maximum van 20 miljoen EUR per fusie. Er is ook voorzien in een 
waarborgregeling waarbij de fusiegemeente minstens evenveel 
uit het gemeentefonds ontvangt als de fuserende gemeenten 
samen en in overgangsmaatregelen voor het aantal uitvoerende 
mandatarissen. 

Het uiteindelijke doel van deze fusies is niet per se van financiële 
aard. Uit onderzoek blijkt immers dat een fusie niet zozeer finan-
ciële voordelen biedt, maar dat de winst vooral in grotere bestuurs-
kracht2 te vinden is. Grotere gemeenten hebben met andere 
woorden meer slagkracht qua dienstverlening aan hun inwoners. 
Met die idee startte Vlaanderen de bestuurskrachtmonitor3 en 
stelde het daarbij ook een draaiboek vrijwillige fusies ter beschik-
king van de steden en gemeenten.

 > Fusies in Wallonië en Brussel?
In Wallonië heeft de regering ondertussen besloten om gemeen-
tefusies op vrijwillige basis aan te moedigen met een financiële 
stimulans die vergelijkbaar is met die van Vlaanderen. Om derge-
lijke fusies effectief rond te krijgen tegen de volgende lokale 
verkiezingen (2024), wordt gemeenten gevraagd om ten laatste 
op 1 mei 2023 een beslissing te nemen.

In Brussel duikt regelmatig weer het idee van een zogenaamd 
‘stadsgewest’ op via een fusie van de bestaande 19 gemeenten. 
Concreet is er het eindrapport over governance in Brussel4 dat 
de juridische haalbaarheid van verschillende fusiescenario’s onder-
zocht.

De vraag naar de optimale grootte van een gemeente komt tijdens 
de volgende bestuursperiode zeker aan bod. Niet alleen de Gewes-
ten die de fusieprocedure bepalen, maar ook de gemeenteraden 
zullen hierover praten, om een positie in te nemen in het uit te 
stippelen beleid. 

1  www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/beslissing-vlareg/decreet-met-regels-voor-de-vrijwillige-samenvoeging-van-gemeenten-definitieve-goedkeuring
2   Bestuurskracht is de capaciteit om als bestuur de eigen organisatie zodanig uit te bouwen dat een beleid wordt gevoerd dat aan de verwachtingen van de burgers tegemoet komt. Het is de 

mogelijkheid om als bestuur een zelfstandige politieke rol te spelen t.o.v. de gemeenschap die het bestuur verkozen heeft. Het gaat om het vermogen om als bestuur de eigen mogelijkheden zelf 
krachtig te ontwikkelen. (www.vvsg.be)

3  www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-bestuurskracht
4  Gerealiseerd door Joint Research Group DEGO – The Politics of Democratic Governance de l’ULB et de la VUB – 30 september 2018
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EEN EENVOUDIGERE ORGANISATIE VAN HET LOKALE 
LANDSCHAP

 > Vlaanderen en het Decreet Lokaal Bestuur
Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van december 2017 legt in de 
eerste plaats de basis voor een integratie van de gemeente en 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), 
die tot eind 2018 georganiseerd werden als een tweeledige struc-
tuur. Op 1 januari 2019 zal die integratie tot lokaal bestuur in 
Vlaanderen een feit zijn. Hoewel het bestuur daarna een geza-
menlijk beleidsplan zal voorleggen, zullen gemeente en OCMW 2 
aparte rechtspersonen blijven. Het gaat dus niet om een juridische 
samensmelting van 2 besturen, omdat het aanbrengen van wij-
zigingen in de OCMW-Wet een federale bevoegdheid is.

Samen met die integratie stuurt Vlaanderen ook de regels over 
de beleids- en beheerscyclus (BBC) bij om het bestuurlijke toezicht 
op de lokale besturen te hervormen en te vereenvoudigen.

Het Decreet Lokaal Bestuur heeft als doel om alle bestaande 
organieke regels over de gemeente, het OCMW en de interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden logisch en gestructureerd 
in één decreet onder te brengen, in een coherent en vereenvou-
digd pakket. Organieke regels gaan over verschillende aspecten 
van bestuursorganisatie zoals het aantal mandaten, benoeming 
en aanstelling, de functies van algemeen en financieel directeur, 
regelgeving rond personeel, verloning en vergoedingen, de audit 
van het werkingsproces en het toezicht op rapportering en cijfers. 
Tegelijk wil het decreet een aantal regels rond intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en hun filialen bijsturen of verstren-
gen.

 > Vernieuwde taakstelling van de provincies
Eerst wat geschiedenis: de provincies werden als overheidsin-
stelling opgenomen in de Grondwet. Na de staatshervorming van 
2001 ging het toezicht, de organisatie en de regelgeving als 
bevoegdheid naar de Gewesten. Zowel in Vlaanderen als in Wal-
lonië kwamen de provincies de laatste jaren in een storm terecht 
door het politieke debat over het hervormen van de taakverdeling 
en het afschaffen van de provincies.

Al in 2011 kwam de Vlaamse overheid met het Witboek Interne 
Staatshervorming5. Een regioscreening bracht het grote aantal 
samenwerkingsverbanden in kaart rond gemeenten en provincies 
en pleitte voor een vereenvoudiging van het lokale bestuursniveau, 
met het stimuleren van samenwerking en het bieden van structuur 
aan samenwerkingsverbanden als voornaamste doelstellingen. 
De klemtoon van die beleidsvorming lag zowel bij de gemeenten 
als bij Vlaanderen.

Hierop volgde een Vlaams decreet van november 2016 dat de 
taakstelling van de provincies verder aanscherpte. Provincie-
besturen kunnen sinds 2018 niet langer taken of dienstverlening 
aanbieden op het vlak van culturele en persoonsgebonden aan-
gelegenheden, wat het einde betekende voor het provinciaal beleid 
op het vlak van Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Maar provincies 
kunnen nog wel het provinciaal onderwijs blijven inrichten en 
grondgebonden taken uitoefenen. Het decreet regelde dan ook 
het financiële en juridische kader waarbinnen personeel, vastgoed 
en kunstcollecties konden worden overgedragen aan andere lokale 
besturen zoals gemeenten of aan agentschappen van de Vlaamse 
overheid, samen met de bijbehorende middelen.

De domeinen waarop de provincies voortwerken als bovenlokaal 
bestuur zijn een hele reeks grondgebonden bevoegdheden6 zoals 
mobiliteit, milieu, toerisme, provinciale recreatie- en groendomei-
nen, economische ontwikkeling… In de ambitienota van de pro-
vincies om te besturen ligt de nadruk op samenwerking en het 
ondersteunen van de lokale besturen. 

 > Reorganisatie van het bestuurlijke landschap gaat verder
Maar er beweegt meer en meer op het lokale niveau qua organi-
satie en samenwerking. Zo werden in 2003 de politiezones opge-
richt en in 2015 de hulpverleningszones (brandweer), beide 
geregeld via federale wetgeving in het kader van het veiligheids-
beleid. Die operatie lichtte de voormalige politie- en brandweer-
diensten uit de gemeentewerking. Ze werden als het ware zelf-
standige lokale actoren, aan wie gemeenten een toelage verplicht 
zijn om de werking te verzekeren.

Op zoek naar een optimale schaalgrootte fuseerden er ondertus-
sen al een aantal politiezones tot een zone met een groter wer-
kingsgebied. Daartegenover staat dat er ook ééngemeentezones 
bestaan, die voornamelijk centrumsteden bedienen en daardoor 
al een zekere schaalgrootte hebben.

Om het hoofd te bieden aan alle huidige en toekomstige noden, 
zien lokale besturen zich steeds meer genoodzaakt om zich te 
herorganiseren. Dat doen ze door bepaalde taken te verzelfstan-
digen, hetzij binnen het lokale bestuur, hetzij door de activiteit 
en de opdracht over te hevelen naar een nieuwe rechtspersoon. 
Denk hierbij aan interne en externe verzelfstandiging (IVA en EVA 
in Vlaanderen) of aan autonome gemeentebedrijven of provin-
ciebedrijven (AGB en APB). Bepaalde taken vragen immers een 
specifieke kennis, benadering en profielen. Zo zien we steeds 
meer rusthuizen, musea en zelfs sportinfrastructuur die verzelf-
standigen. 

5  lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/regiovorming
6  www.vlaamseprovincies.be
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Evengoed kunnen diverse OCMW’s zich verenigen om hun slag-
kracht te vergroten. De trend om specifieke activiteiten van 
openbare zorg - die het OCMW tot nu toe inrichtte - af te zonde-
ren in een OCMW-vereniging zet zich door in Vlaanderen. En dit 
parallel met de integratie van gemeente en OCMW. Zo’n 
samensmelting is mogelijk met lokale partners of samen met 
andere OCMW’s. Zorgbedrijf Antwerpen was de eerste en is nog 
steeds de grootste verzelfstandigde vereniging die het daglicht 
zag. Het groepeert o.m. woonzorg voor senioren, thuiszorgdien-
sten, hulp aan gezinnen, jeugdzorg, dienstencentra enz.

Ook het principe van forfaitarisering wordt hier toegepast, waar-
bij een zelfstandige entiteit een subsidie ontvangt van het 
gemeentebestuur en daarmee volledig autonoom moet kunnen 
draaien. De gemeente treedt hierbij op als verstrekker van de 
subsidie. De zelfstandige partner voert zijn taak uit naar best 
vermogen en de gemeente behoudt de controle dankzij een con-
trolemechanisme van deelname in de raad van bestuur van de 
partner.

 > Stads- en streekregio’s
Daarnaast zoeken lokale besturen ook naar samenwerkingsver-
banden. Dit kan gaan van losse samenwerkingsverbanden over 
regiowerking en intergemeentelijke samenwerking (zoals inter-
communales) tot een fusie van 2 of meer gemeenten.

Van oudsher spelen de steden een voortrekkersrol in de ontwik-
keling van een regio. Steden trekken mensen aan omwille van de 
werkgelegenheid en de uitgebreide culturele en sociale activitei-
ten. Tegelijkertijd is er nog steeds de omgekeerde beweging, 
waarbij jonge gezinnen de stad verlaten om in de rand of op het 
platteland van ruimte en rust te genieten. Om de baten en de 
lasten evenredig te verdelen, vormen stadsregio’s als samen-
werkingsverband tussen steden en gemeenten een logisch gevolg 
van deze dynamiek. Steden en gemeenten werken hier samen op 
gemeenteoverschrijdende bevoegdheden. 

In Vlaanderen zien we hiervan een officieel voorbeeld in de Stads-
regio Turnhout. Hier werkt de stad Turnhout samen met Oud-Turn-
hout, Beerse en Vosselaar op verschillende beleidsdomeinen zoals 
mobiliteit, zorg en sociale tewerkstelling. 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest groeit als stadsregio sterk 
aan, mede door zijn metropolitaan karakter. Zo leven er ruim 
277.000 burgers in Waalse gemeenten ten zuiden van de grote 
Brusselse stadsregio en ook in Vlaanderen reikt de invloed van 
Brussel heel ver, voornamelijk door de tewerkstelling in en rond 
de hoofdstad. 

Naast stadsregio’s zijn er ook streekregio’s, waarbij er niet per 
se met een stad wordt samengewerkt, maar waar gemeenten 
met gelijkaardige gemeenteoverschrijdende problematieken elkaar 
vinden in een streekoverleg. Een voorbeeld hiervan is het Mid-
westoverleg, waarbij 16 gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen 
en de provincie West-Vlaanderen samenwerken aan gezamenlijke 
projecten en ook intergemeentelijk gespecialiseerd personeel 
hebben. Zo delen enkele gemeenten een ICT-coördinator en nog 
enkele andere gemeenten een ICT-medewerker. De streekregio 
werkt samen op het vlak van o.a. cultuur en vrije tijd, ICT en digi-
talisering, economie, bestuurlijke samenwerking, mobiliteit en 
welzijn. 

 > Intergemeentelijke samenwerking (intercommunales)
Intercommunales werden opgericht door gemeenten om samen 
te werken rond diensten van openbaar nut zoals energie en afva-
lophaling, activiteiten die vanwege hun specifieke technische 
karakter efficiënter kunnen worden georganiseerd op een grotere 
schaal. Iedere burger en onderneming komt in contact met deze 
lokale overheidsbedrijven. Ze zijn actief op sterk uiteenlopende 
terreinen zoals elektriciteit, gas, water, afvalbeheer, economische 
ontwikkeling, crematoria enzovoort. Intercommunales vormen 
een niet te verwaarlozen economische en financiële factor met 
de gemeenten als aandeelhouder, met een balanstotaal van meer 
dan 21 miljard EUR in Vlaanderen en 4 miljard EUR in Brussel.

In Vlaanderen kunnen die samenwerkingsverbanden7 diverse 
vormen aannemen naargelang het doel van de samenwerking en 
de mate waarin beheer uit handen wordt gegeven. Vlaanderen 
telt een honderdtal intercommunales, Brussel een tiental.

7  lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/intergemeentelijke-samenwerking
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 > De Brusselse agglomeratie
De Brusselse gemeenten richtten in 1971 een agglomeratie van 
gemeenten op, namelijk een bovengemeentelijke instelling zoals 
de Grondwet die in 1970 voorzag (en geregeld door de Wet van 
26 juli 1971 over de ‘federaties van gemeenten en de agglome-
raties’). Deze instelling met eigen fiscale bevoegdheid nam toen 
een aantal gemeentetaken over zoals grondgebonden ontwikke-
ling, afvalbeheer, openbaar vervoer, brandweer en dringende 
medische interventie. Als gevolg van achtereenvolgende staats-
hervormingen zijn deze bevoegdheden en het bijhorende perso-
neel in feite overgenomen door het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest (maar werd de Brusselse agglomeratie niet formeel ont-
bonden).

Recent creëerde de speciale Wet van 19 juli 2012 de Hoofdste-
delijke gemeenschap van Brussel dat een overlegorgaan is voor 
belangrijke gewestoverschrijdende materies zoals mobiliteit, 
verkeersveiligheid en de grote wegenwerken vanuit, naar en rond 
Brussel. 

EEN HR-BEHEER AANGEPAST AAN TOEKOMSTIGE 
UITDAGINGEN
Efficiënt beheer van overheidsmiddelen heeft rechtstreeks te 
maken met personeel, een basisfactor in elke organisatie. Op 
financieel vlak vormt het personeel trouwens de grootste uitga-
venpost voor lokale besturen. Ze besteden er gemiddeld 50% van 
het budget aan. 

In een constant evoluerende samenleving moet een lokaal bestuur 
zich permanent aanpassen om de uitdagingen aan te pakken die 
taken met zich meebrengen, zowel op juridisch als op technolo-
gisch vlak. Zonder een aantrekkelijk HR-beheer afgestemd op 
de functievereisten en de motivatie van de werknemers zou een 
gemeente dus niet goed kunnen besturen. 

Dit personeelsbeheer zal voor heel specifieke uitdagingen komen 
te staan tijdens de komende bestuursperiode.

 > Prestatiegericht HR-beheer gekoppeld aan een soepeler 
statuut

Een lokale administratie telt onder zijn personeel de zogenaamde 
wettelijke graden zoals de algemeen directeur (gemeentesecre-
taris in Brussel) die instaat voor het dagelijkse beheer en de finan-
cieel directeur (gemeenteontvanger in Brussel) die specifiek met 
financieel beheer bezig is. Over alle verschillende gemeentedien-
sten heen werken heel wat lokale besturen sinds een aantal jaren 
met een management team (MAT), dat een collegiaal georganiseerd 
orgaan vormt. 

Uiteraard gaat het telkens om ambtenaren die zijn aangeworven 
volgens diverse formules (contractueel, statutair, contractueel 
in het kader van gesubsidieerde tewerkstelling). Hoewel een vaste 
benoeming als ambtenaar oorspronkelijk de regel was bij de aan-
werving van lokaal personeel, is dit ondertussen eerder de uit-
zondering geworden. De statutairen of vastbenoemden vormen 
nog slechts een derde van het gemeentepersoneel en bij OCMW’s 
slechts nog maar 20%.

Dit brengt niet alleen een onevenwicht mee voor het financie-
ringsmechanisme van de pensioenen van het vastbenoemd 
personeel (zie ‘financieel evenwicht’ waar deze problematiek aan 
bod komt), maar het verschillende statuut leidt eveneens tot 
ongelijke behandeling qua pensioenbedrag, de loopbaanperspec-
tieven, flexibiliteit in de functies... Het ambtenarenstatuut ver-
soepelen, een gemengde loopbaan bevorderen of een tweede 
pensioenpijler aangaan voor werknemers op contractuele basis 
vormen een mix van oplossingen om de verschillen tussen con-
tractuele en statutaire stelsels op elkaar af te stemmen. Zelfs 
indien een volledige gelijkschakeling er niet inzit, kan een inspan-
ning om deze verschillen enigszins te overbruggen motiverend 
werken voor ambtenaren.

 > Een goed evenwicht tussen eigen en externe medewerkers
De lokale besturen moderniseren hun arbeidsorganisatie (met 
nieuwe werkvormen zoals telewerk en gedecentraliseerd werken) 
en digitaliseren hun diensten. Het is noodzakelijk om beide con-
cepten in hun humanresourcesbeleid te integreren om:

• de nodige talenten binnenshuis aan te trekken en te behouden 
zoals informatici, communicatiegerichte profielen, gespecia-
liseerde profielen (milieuadvies, mobiliteit enz.)

• een beroep te kunnen doen op externe medewerkers om heel 
specifieke opdrachten rond te krijgen en bij te blijven met 
ontwikkelingsprocessen.

Op die manier zal de kwaliteit van lokale openbare dienstverlening 
gelijke tred blijven houden met de technologische innovatie en 
met wat burgers en bedrijven nodig hebben.
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 > Zorgen voor diversiteit bij het lokale personeel
Volgens Statbel “immigreerden in 2017 163.918 personen in België 
via verschillende administratieve wegen; daartegenover staat 
een emigratiebeweging van 119.382 personen. Het migratiesaldo 
(= het verschil tussen de internationale immigratie en emigratie 
komt uit op 44.536 personen en verklaarde meer dan 4/5 van de 
bevolkingstoename in België”. Dit is maar één aspect dat wijst op 
de maatschappelijke en culturele diversiteit als kenmerk voor de 
Belgische samenleving. Daarnaast valt bv. de toename op van het 
aantal inwoners ouder dan 45 jaar in verhouding tot de basis van 
de leeftijdspiramide.

Gemeenten moeten hiermee bij hun personeelsbeleid dus rekening 
houden. Enerzijds verbiedt het Belgische arbeidsrecht elke vorm 
van discriminatie bij de aanwerving op basis van individuele ken-
merken zoals leeftijd, seksuele geaardheid, religieuze, levensbe-
schouwelijke of politieke overtuigingen, nationaliteit, huidskleur 
enzovoort.

Anderzijds beschikken zowel Belgische als buitenlandse burgers, 
jong of oud, met of zonder een beperking, over complementaire 
vaardigheden die ze ten dienste kunnen stellen van de samenle-
ving.

Zo keurde het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een ordon-
nantie goed rond maatregelen om diversiteit binnen het Brusselse 
openbare ambt te bevorderen. Brusselse lokale besturen moeten 
een diversiteitsplan uitwerken om de heterogene samenstelling 
van de samenleving te weerspiegelen in het personeel: Belgen en 
personen van vreemde afkomst, personen met een beperking, 
personen ouder dan 45 jaar, bevordering van de gelijkheid tussen 
man en vrouw enz.

Ook de Vlaamse overheid maakte een Strategisch Gelijkekansen- 
en Diversiteitsplan op en stelde een Diversiteitsambtenaar aan 
die de evolutie opvolgt. Als overheid die het goede voorbeeld wil 
geven, stuurt ze via plannen en actie aan op evenredige partici-
patie, gelijke kansen en diversiteit.

NAAR EEN VISIE OP MIDDELLANGE TERMIJN

Strategische planning van lokaal beleid is essentieel in termen 
van governance en goed bestuur, omdat het toelaat langeter-
mijnacties uit te lijnen in een steeds complexere samenleving met 
steeds striktere regelgeving en een veranderende economische 
context. 

Op lokaal vlak bestaat een bestuursperiode uit 6 jaar en wordt er 
voor elk kalenderjaar een begroting gestemd. 

 > Beleidsplannen maken voor meerdere jaren
De nieuw verkozen lokale mandatarissen zetten eerst de grote 
lijnen uit van het beleid voor de eerstvolgende 6 jaar. Die visie op 
middellange termijn wordt in concrete doelstellingen vertaald in 
de jaarbegrotingen die ze opstellen voor een periode van 12 maan-
den.

Hun toezichthoudende overheid heeft hen daarvoor diverse 
instrumenten aangereikt.

In Vlaanderen is sinds 2014 de BBC van toepassing, een beheers- 
en beleidscyclus. Deze rapporteringscyclus gaat uit van een meer-
jarig beleidsplan (voor 2020-2025, na dat van 2014-2019). Zodra 
de nieuwe bestuursploeg van start gaat in 2019, stelt ze eerst 
het voorlopige budget bij voor dat jaar. Daarna gaat ze aan de slag 
op basis van een interne en externe omgevingsanalyse om een 
beleidsvisie af te toetsen voor de lange termijn, het meerjarenplan. 
Beleidsdoelstellingen worden vertaald in actieplannen en gekop-
peld aan budgetten.

Wanneer de integratie van gemeente en OCMW in 2019 een feit 
is, vertaalt dit beleid zich in een gezamenlijk (financieel) meerja-
renplan. Dat loopt tot het jaar na de volgende lokale verkiezingen 
van 2024 en het moet garanderen dat de volgende bestuursploeg 
zonder financiële kater aan de slag kan. Na elk werkjaar - d.i. een 
budgetjaar - wordt het meerjarenplan geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd voor de volgende jaren. De weerslag van het gevoerde 
beleid komt in de jaarrekening, zowel qua beleidsopvolging – zijn 
de doelstellingen bereikt? - als qua financiële insteek – wat is het 
budgettaire resultaat?
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Niet alleen de werking van het OCMW zit in die cijfers vervat, ook 
de toelagen die het lokale bestuur toekent aan andere besturen 
die het al dan niet verplicht ondersteunt zoals de politiezone, 
hulpverleningszone, AGB, APB, intercommunale, kerkbesturen...

Nieuw vanaf 2020 is dat er een globaal beeld moet worden weer-
gegeven om het financiële evenwicht na te gaan. De bijdrage van 
gelinkte lokale besturen (AGB en districten) moet tot uiting komen 
in de globale autofinancieringsmarge (AFM).

In Wallonië moeten gemeenten naast de voorstelling van het 
gemeentelijk beleid, zoals voorzien in de zgn. code wallon pour la 
démocratie locale, vanaf 2019 een programme stratégique 
transversal (PST) uitwerken.

De vereniging van Waalse steden en gemeenten omschrijft dit 
document als “een instrument dat het speerpunt vormt van het 
lokale beleid, met de uitvoering ervan via projecten, een beleids-
evaluatie en de jaarlijkse bijsturing”. Het is een uniek beleidsin-
strument waarin ze hun politieke project vertalen in operationele 
doelstellingen en vervolgens in concrete stappen die ze uitein-
delijk koppelen aan het financiële plaatje. Het wil eveneens het 
belangrijkste beleidsinstrument van de gemeente zijn dat tegelijk 
andere specifieke instrumenten meeneemt, zoals het gemeen-
telijke plan voor landelijke of rurale ontwikkeling (PCDR of pro-
gramme communal de développement rural), het gemeentelijke 
mobiliteitsplan (PCM of plan communal de mobilité), het plan voor 
maatschappelijke samenhang (PCS of plan de cohésion sociale) 
enzovoort.

De gemeente ziet er als centrale actor voor het lokale beheer 
tevens op toe dat in haar PST ook rekening wordt gehouden met 
de langetermijndoelstellingen bv. voor het OCMW (strategisch 
plan voor het OCMW) of het veiligheidsplan van haar politiezone.

 > De begroting opstellen
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moeten de gemeenten 
elk jaar een begroting opstellen en goedkeuren om te kunnen 
werken. Zo kunnen ze tijdens dat jaar de strategische doelstel-
lingen verwezenlijken die ze in het begin van de bestuursperiode 
hebben vooropgesteld. Volgens de nieuwe Europese verplichtin-
gen volstaat dit annaliteitsbeginsel echter niet. Richtlijn 2011/85 
verplicht de overheid immers tot het vastleggen van meerjaren-
begrotingen met een projectie van de financiële vooruitzichten 
in grote lijnen.

In Brussel komt men aan die verplichting tegemoet via driejaren-
plannen (2 per bestuursperiode) die de raad goedkeurt. Ze bevat-
ten een financieel plan met het resultaat dat de projecties van de 
grote ontvangsten- en uitgavenrubrieken opleveren.

In elk gewest geeft de toezichthoudende overheid richtlijnen rond 
de hypotheses voor die projecties op basis van macro-economi-
sche indicatoren. Deze verplichten gemeenten om in hun begro-
tingstraject ook rekening te houden met hun gelinkte instellingen 
(OCMW’s, politiezones enz.) en om te streven naar een begroting 
in evenwicht.

 > De financiering van projecten
De meeste politieke projecten worden op een bepaald moment 
vertaald in nieuwe investeringen. Sommige daarvan zullen kunnen 
worden gesubsidieerd door de toezichthoudende overheid.

Terwijl de enveloppes op jaarbasis worden gebruikt, neemt de 
praktische uitvoering van het subsidiebeleid meer en meer de 
vorm aan van meerjarenplannen.

In Brussel omvatten de driejarenplannen van de gemeenten (zie 
hoger) een onderdeel dat is gewijd aan de buitengewone dienst 
van de begroting: het economische driejarenplan van de investe-
ringen. Dit document verplicht de gemeenten om hun investerin-
gen over 3 jaar op te geven en de manier uit te stippelen waarop 
ze die willen financieren. Het gewest bepaalt immers zijn eigen 
subsidiebeleid in een investeringsplan over 3 jaar, waarop de lokale 
besturen dan aanspraak kunnen maken. 
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HET VERTROUWEN VAN DE BURGER 
VERDIENEN DOOR GOED BESTUUR

Zowel de regionale toezichthouder als de lokale besturen kunnen 
aan verschillende aspecten van transparantie werken om het 
vertrouwen te verdienen van de burger.

 > Transparantie van bestuur en het beschikbaar stellen van 
open data

De lokale besturen moeten zich houden aan bepaalde regels van 
openbaarheid en toegankelijkheid.

Daarom is het een logische stap om nieuwe communicatiekanalen 
in te zetten voor het bewerkstelligen van openbaarheid van 
bestuur tussen burger en overheid. Zo lenen internet, mobiele 
toepassingen en de sociale media zich voor optimale communi-
catie rond lokale beslissingen. Vlaanderen stelt daarenboven een 
hele reeks informatie vrij beschikbaar voor externe belangheb-
benden (burgers, ondernemers enz.). Zowel de financiële rappor-
ten van lokale besturen vallen te consulteren via open data8, als 
de gepubliceerde beleidsrapporten9. 

Een ander project dat in 2019 van start gaat is ‘Lokale besluiten 
als gelinkte open data’ (LBLOD), dat informatie over beslissingen 
beschikbaar stelt voor burgers, ondernemers, organisaties en 
andere besturen. Lokale besluiten, zoals bijvoorbeeld een overzicht 
van geplande wegenwerken, moeten via een tool op een gestruc-
tureerde manier worden ingevoerd, zodat de informatie erin vlot 
in andere softwaretoepassingen kan worden hergebruikt.

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) vervangt op die manier de 
huidige inzendingsplicht van besluitenlijsten van de gemeenteraad 
e.a. vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht op de website 
van de gemeente. De methode van gelinkte data laat immers toe 
informatie digitaal te verbinden, zodat zoekmachines de gegevens 
juist kunnen interpreteren en weergeven. 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd een besluit goed-
gekeurd om de openbaarheid te versterken van de administratieve 
documenten van alle gewestelijke besturen (inclusief de interge-
meentelijke en paragemeentelijke instellingen).

 > Deontologische code
Welk minimum- en maximumbedrag aan zitpenningen lokale raads-
leden krijgen, wordt bepaald door de regionale overheid. In Vlaan-
deren regelt een besluit van 2004 de controle hierop, ook voor 
presentiegelden die vertegenwoordigers van gemeenten in inter-
communales toegekend krijgen. De regionale overheid houdt 
toezicht op de lokale besturen, keurt beslissingen goed en bakent 
de grenzen en voorwaarden10 af. Intercommunales moeten een 
jaaroverzicht van de presentiegelden voorleggen aan het Agent-
schap Binnenlands Bestuur Vlaanderen. 

In de bestuursraden van intercommunales en andere semipublieke 
structuren zetelen politieke mandatarissen als vertegenwoordi-
ger van de gemeenten-aandeelhouders. Kritiek punt is dat de 
onderliggende structuren van die bedrijven vaak vrij complex zijn, 
verbonden via holdings met een private rechtspersoonlijkheid 
zoals nv’s en cvba’s en die dus niet binnen de regelgeving op 
intercommunales vallen. Dat verklaart waarom de vertegenwoor-
diging in zo’n verbonden bedrijven (cf. Publipart) omwille van hun 
structuur ontsnapt aan de (reeds strenge) regels van het Vlaamse 
decreet op intercommunales.

De context van de affaires in het zuiden van het land dwingt tot 
een verdere rationalisering van de sector. Centraal hierbij is de 
bekommernis over de wirwar van publieke mandaten binnen de 
intercommunales en de toegekende vergoedingen. Het is in die 
zin dat het Waalse Gewest in januari 2017 bekendmaakte om 
een kadaster van de intercommunales in Wallonië uit te werken.

In het Waalse gewest komt het antwoord op de situatie via 2 
decreten van 29 maart 2018. Die teksten vormen de formele 
weergave van heel duidelijke standpunten over:

• de toekenning van voordelen in natura aan mandatarissen
• verwantschapscriteria die uitsluiten dat bepaalde personen 

worden aangeworven in de secretariaten van de leden van het 
college

• onverenigbaarheden tussen een politiek mandaat en een direc-
tiefunctie in de intercommunales

• de uitbreiding van het cumulverbod van mandaten in inter-
communales en andere vennootschappen met een overheer-
sende lokale openbare participatie

• een versterking van het systeem voor het aangeven van man-
daten, functies en bezoldigingen via een kadaster van manda-
ten dat gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad

8    www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten
9    www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/data-en-analyses/bbc-data-op-maat
10  https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving
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OVER ORGANISATIE EN GOED BESTUUR 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werden als vervolg op 
een werkgroep rond ‘governance’ in het Brusselse parlement 
nieuwe maatregelen uitgevaardigd over de omkadering van de 
bezoldiging en de transparantie rond openbare mandaten. De 
tekst over de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen 
werd uitgebreid tot de leden die zitting hebben in de bovenge-
meentelijke organen en openbare vzw’s. De tekst voorziet even-
eens een maximumbedrag en zelfs een aantal verbodsbepalingen 
voor vergoedingen in welomschreven gevallen met (financiële en 
openbare) sancties. Er werd eveneens een Brusselse deontolo-
gische commissie opgericht.

 > Toegankelijke dienstverlening
Gemeenten moeten waken over de fysieke toegang van de bur-
gers tot hun dienstverlening, hun gebouwen moeten toegankelijk 
zijn maar ook bereikbaar. Naast de organisatie van haar centrale
diensten, kan gemeentelijke dienstverlening bijvoorbeeld ook in
wijkantennes. Bovendien mag er ook niets de toegang tot offici-
ele documenten in de weg staan, ook niet voor ouderen en mensen 
met een beperking. Het toegankelijkheidsbeleid van een gemeente 
kent dus vele facetten.

In de lijn van het Vlaamse beleid rond Radicaal Digitaal bewaakt 
de dienst Diversiteitsbeleid de toegankelijkheid van websites met 
informatie voor bezoekers met een taal- en leesbeperking. Het 
gaat om websites met een loketfunctie en websites die vermoe-
delijk bezocht worden door ouderen, werkzoekenden, zieken, 
personen met een handicap en personen van buitenlandse origine.

 > Burgerparticipatie
De gemeentedecreten leggen op dat burgers bij het beleid betrok-
ken moeten worden. Het lokaal bestuur kiest zelf hoe het dat
doet, het is een autonome lokale bevoegdheid. Een bestuur kan
bv. infoavonden organiseren waar burgers vragen kunnen stellen.
Of wijkcomités komen bij elkaar voor overleg en voorstellen. Of
een bestuur kan zijn burgers rechtstreeks via (digitale) enquête
bevragen. Ook bij vrijwillige fusies beslist het bestuur zelf in welke 
mate het burgers bij dit fusietraject betrekt.
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FINANCIEEL EVENWICHT 

FINANCIEEL EVENWICHT

WELKE BEPERKINGEN ZIJN ER VOOR HET 
BUDGETTAIR EVENWICHT?

Elk jaar keurt de gemeenteraad een budget goed, of een aanpas-
sing van het lopende meerjarenplan. Dit is nodig voor de goede 
werking van een gemeente als lokaal bestuur. Het goedgekeurde 
beleidsdocument bevat immers niet alleen een overzicht van het 
geplande beleid, maar ook een financiële raming van de middelen 
die hiervoor nodig zijn. Het is de financiële vertaling van het poli-
tieke programma van de bestuursmeerderheid en het geeft aan 
voor welke uitgaven de gemeente kiest en met welke ontvangsten 
ze die uitgaven zal financieren.

Hebben lokale besturen veel marge bij die keuze? Ja en neen. 
Beleid uittekenen en hiervoor uitgaven voorzien kan natuurlijk 
heel breed gaan, want er zijn voldoende maatschappelijke uitda-
gingen (cf. vorige fiches). Om een sluitend evenwicht te vinden 
tussen die uitgaven en ontvangsten moeten keuzes worden 
gemaakt, want er duiken snel beperkingen op. De lokale speel-
ruimte blijkt vrij krap, omdat er elementen en tendenzen mee-
spelen waar de gemeente geen vat op heeft. Denk aan de 
macro-economische context en het stabiliteitstraject voor de 
overheidsfinanciën, maar ook aan maatregelen van andere over-
heidsniveaus waaraan lokale besturen moeilijk ontsnappen (bv. 
pensioenhervorming, sociale maatregelen, subsidiebeleid…).

Een bestuur ondervindt dus beperkingen om het gemeentebud-
get in evenwicht te brengen. Welk evenwicht dit concreet moet 
zijn, wordt verschillend gedefinieerd voor de Brusselse en de 
Vlaamse lokale besturen.

WELK EVENWICHT?
Boekhoudkundig bekeken geldt voor lokale besturen in Brussel 
en Wallonië dat “het uitgaven- en ontvangstenbudget in geen 
geval een deficitair saldo of een fictief overschot mag vertonen, 
zowel het gewone als het buitengewone budget”. Dit principe van 
evenwicht werd ingeschreven in de wet1 en het vertaalt de 
bezorgdheid voor een gezond beheer van de financiën zoals een 
‘goede huisvader’. 

Maar om welk budgettair evenwicht gaat het precies? Het saldo 
voor het eigen dienstjaar? Of dat voor het algemeen totaal na 
afloop van meerdere dienstjaren? Met inbegrip van de investe-
ringsuitgaven en/of de terugbetaling van de schuld? De begro-
tingsdiscipline hiervoor werd de laatste jaren aangescherpt 
(cf. § Verscherpte begrotingsdicipline). 

In Vlaanderen gelden nieuwe bepalingen voor de lokale besturen 
in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het evenwicht 
dat men voortaan nastreeft, is gespreid over meerdere jaren en 
maakt geen onderscheid tussen exploitatie- en vermogensver-
richtingen (cf. didactische fiche). 

De rapporteringscyclus (BBC), die de Vlaamse lokale besturen 
sinds 2014 volgen, vormt daarmee op vele vlakken een stijlbreuk 
met het verleden en verschilt dan ook sterk van die in de andere 
gewesten. Concreet vertrekt de BBC vanuit de strategische 
beleidsvisie over meerdere jaren – het meerjarenplan - met telkens 
een financiële vertaling per jaar. 

1  Deze bepaling over het naleven van het budgettair evenwicht was opgenomen in de nieuwe gemeentewet (via artikel 252) en is nog steeds van kracht voor Wallonië (art. L1314-1. van de ‘Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation’) en het Brusselse Gewest. 
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Daarbij waakt men over een dubbel evenwicht:

• Op lange termijn: na de gemeentelijke legislatuur moet een 
niet-negatieve AutoFinancieringsMarge (AFM) ervoor zorgen 
dat besturen over voldoende middelen beschikken om rente-
lasten en afbetalingen van aangegane leningen te dekken. Dat 
garandeert dat de volgende bestuursploeg geen financiële put 
aantreft bij de start van de legislatuur. 

• Op korte termijn: via de verplichting dat elk jaar het beschikbaar 
budgettair resultaat positief moet zijn.

Grote verschilpunt met de traditionele benadering is dat Vlaamse 
lokale besturen het budget/meerjarenplan globaal bekijken vanuit 
boekhoudkundig opzicht en dat ze een eventueel globaal budget-
tair tekort financieren via leningen. Iets wat onmogelijk is bij de 
klassieke opdeling tussen de zogenaamde gewone en buitenge-
wone dienst, waarbij exploitatieverrichtingen gescheiden blijven 
van vermogensverrichting. Die opdeling laat immers niet toe om 
de lopende uitgaven te financieren met leningen of met de 
opbrengst van de verkoop van activa, omdat die uitsluitend 
bestemd zijn om de investeringen te financieren.

De grafiek voor het BBC-budget toont hoe belangrijk de exploi-
tatieverrichtingen zijn ten opzichte van investeringen en finan-
ciering. Het verschil tussen al die uitgaven en ontvangsten levert 
het jaarlijks budgettair resultaat. Met de gecumuleerde resultaten 
van vorige jaren erbij, verminderd met de reservemiddelen, bekomt 
men het totaal beschikbaar budgettair resultaat (niet afgebeeld). 

Wel blijft het zo dat in zowel het klassieke als het nieuwe boek-
houdkundige kader het financiële evenwicht rekening houdt met 
de rente en aflossing van aangegane leningen. 

Financiële indeling van een jaarlijks budget van de Vlaamse 
gemeenten – Budget 2018 (BBC) in miljoen EUR
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VERSCHERPTE BEGROTINGSDISCIPLINE
Door een strakker begrotingsbeleid vlak na de eurocrisis (cf. fiche 
macrobudgettaire omgeving) is sinds enkele jaren ook voor de 
lokale besturen de begrotingsdiscipline verder aangescherpt. 

Voor de Brusselse gemeenten geldt voortaan de beperking dat 
het evenwicht moet bereikt worden voor het eigen dienstjaar zelf, 
in plaats van voor het algemeen totaal (waarin ook nog de over-
schotten van vorige jaren meetelden). Ook de schuldgraad moet 
onder controle blijven: nieuwe leningen kunnen maar worden 
aangegaan, op voorwaarde dat ze niet tot méér kapitaalaflossin-
gen leiden.

Om de impact van de aangegane schuld correct te tonen bij 
Vlaamse lokale besturen en een fictief evenwicht te vermijden, 
voegt het Decreet Lokaal Bestuur nieuwe indicatoren toe aan de 
evenwichtscriteria: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
(GAFM) en de geconsolideerde AFM (cf. didactische fiche 11). 

Ten slotte is het begrip budgettair evenwicht in de gemeente-
boekhouding niet te verwarren met het evenwicht volgens de 
nationale boekhouding ‘ESR-2010’, waarmee het Belgische over-
heidstekort wordt uitgedrukt. Het saldo stemt volgens die termi-
nologie overeen met “een financieringsvermogen of –behoefte”. 
De ESR-regels maken evenmin onderscheid tussen de exploitatie- 
en investeringsuitgaven, maar houden tegelijk geen rekening met 
financiële verrichtingen (zoals nieuwe leningen en terugbetaling 
van de schuld). Deze set van regels is niet van toepassing op 
individuele lokale besturen (cf. Paper). 

PROBLEMATIEK VAN GEMEENTEN ONDER BEHEERSPLAN
Het is niet meer aan de orde in Vlaanderen, maar gemeenten 
gelegen in de andere gewesten kunnen financiële steun inroepen 
van een sanerings- of thesaurielening. Bereikt een gemeente 
onmogelijk nog een budgettair evenwicht met maatregelen om 
haar financiële situatie te herstellen, dan kan ze financiële steun 
inroepen bij het Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) 
voor Wallonië of het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds 
van de Gewestelijke Thesaurieën (BGHGT) voor Brussel.

Als tegenprestatie moet de gemeente een beheersplan opstellen 
met aanvullende verplichtingen rond personeelsuitgaven, werking, 
investeringen en de schuldevolutie, wat de speelruimte van de 
gemeente nog sterker aan banden legt. Het naleven van een 
beheersplan loopt over meerdere jaren en valt onder een dubbel 
financieel toezicht. 
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Heel wat Waalse en Brusselse gemeenten zijn onderworpen aan 
een dergelijk regime (en soms al sinds vele jaren). Doordat de 
meeste grote steden in dit geval verkeren, is het aandeel van de 
bevolking ‘onder beheersplan’ vrij aanzienlijk (45% voor Wallonië 
en 58% voor Brussel). In Vlaanderen is de aflossing van de laatste 
saneringslening van de jaren 80 ondertussen geschiedenis. De 
Vlaamse Executieve heeft toen een lening aan 32 Vlaamse 
gemeenten en steden met financiële moeilijkheden voorgescho-
ten. Stuk voor stuk trokken ze hun financiële situatie recht.

WELKE MARGE HEEFT EEN BESTUUR AAN DE 
ONTVANGSTENZIJDE?

Indeling van de exploitatie-ontvangsten van de Brusselse en 
Vlaamse gemeenten – Budget 2018
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BELASTINGEN 
Belastingen leveren gemiddeld al snel de helft van de middelen 
voor het jaarlijks exploitatiebudget van een gemeente. Inwoners 
van de gemeente en bedrijven actief op het gemeentelijk grond-
gebied dragen deze middelen af. Het gaat om een belangrijke som 
die bestuurders financieel verantwoord moeten aanwenden. 

Dat gemeenten en provincies belastingen heffen op bronnen van 
inkomsten van belastingplichtigen (gezinnen, ondernemingen, 
verenigingen…) symboliseert bij uitstek hun fiscale autonomie. 
Ze voeren daarmee een lokaal beleid voor vele opdrachten van 
algemeen belang die aan gemeenten zijn toegekend. Ze heffen 
doorgaans aanvullende belastingen, nl. een belasting bovenop 
een andere belasting. De belangrijkste zijn de gemeentebelasting 
op de federale personenbelasting en de gemeentelijke opcentie-
men op de regionale belasting voor de onroerende voorheffing. 

Hoeveel de belastingheffing wel degelijk opbrengt, wordt bepaald 
door 2 factoren: de belastingbasis en de aanslagvoet van de 
gemeente. Theoretisch kunnen gemeentebestuurders jaarlijks 
de aanslagvoeten wijzigen. Dat is eenvoudiger dan de belasting-
basis (lonen en kadastraal inkomen) beïnvloeden, want de marge 
daarvoor is immers vrij beperkt.

De effectieve inning van belastingen hangt niet af van de gemeen-
ten, maar van de federale en regionale overheid en van de snelheid 
waarmee die belastingen inkohiert en doorstort aan de 
gemeenten (de federale overheid voor de personenbelasting en 
de regionale overheid voor de onroerende voorheffing). Tijdens 
vorige bestuursperiodes schommelde het tempo van inkohiering 
van de aanvullende personenbelasting sterk (-22% in 2015 en 
+44% in 2016), wat het ontvangstenpeil voor de gemeenten 
instabiel maakte en een weerslag kreeg op de geboekte resulta-
ten. Vooral Waalse en Brusselse gemeenten ondervonden hier 
hinder van.
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 > Steeds meer vrijgesteld kadastraal inkomen 
De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing (OVH) zijn de voorbije jaren heel beperkt gestegen. Nochtans 
neemt het kadastraal inkomen (KI), waarop die inkomsten geba-
seerd zijn, continu toe (België: toename in 2007 van 7,6 miljard 
tot 8,6 miljard euro in 2017). Tegelijkertijd wordt er steeds meer 
KI van bedrijven vrijgesteld voor nieuw materieel en outillage. De 
regionale overheid stelt bedrijven vrij van heffing, om ze op die 
manier aan te zetten om meer te investeren en meer werkgele-
genheid te scheppen. Hierdoor mislopen de gemeenten wel steeds 
meer belastinginkomsten. Daarenboven werd de uitbetaling van 
de compensatiebedragen aan gemeenten volledig stopgezet door 
de Vlaamse overheid. Ook woningen die beantwoorden aan de 
nieuwe strenge milieunormen worden tijdelijk vrijgesteld van 
onroerende voorheffing. 

In Vlaanderen liep het aandeel van de vrijstelling van het KI op 
van 11,9% in 2007 tot 17,3% in 2017. In het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest bleef de mate waarin het belastbaar kadastraal 
inkomen werd vrijgesteld min of meer op hetzelfde niveau. Het 
KI groeit er voornamelijk door de bouw van nieuwe woningen en 
kantoorgebouwen.

 >   Effect van de taxshift 
Er zijn 2 oorzaken waarom de besturen de komende bestuurs-
periodes in principe op minder belastinginkomsten uit de perso-
nenbelasting zullen kunnen rekenen: de federale taxshift die op 
kruissnelheid komt en de vergrijzing van de (Vlaamse) bevolking 
die zich steeds verder doorzet. 

Gemeentebesturen voelen nu al dat de federale taxshift het 
volume aan ontvangen bedragen steeds sterker afremt. De impact 
van de federale maatregelen cumuleert de komende jaren tot 
219 miljoen euro minder aanvullende personenbelasting (APB), 
middelen die Vlaamse gemeenten zullen mislopen, of 11% van 
hun huidige APB-ontvangst. De taxshift heeft sinds het aanslag-
jaar 2016 een geleidelijke uitwerking en ook de komende jaren 
treden aanvullende maatregelen in werking, waardoor de 
opbrengst van de personenbelasting die aan gemeenten wordt 
doorgestort verder daalt. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brusselse gemeenten
Waalse gemeenten
Vlaamse gemeenten
Totale impact  
van de taxshift

 0,8 4,5 8,6 11,0 18,1 22,9
 3,3 18,5 35,5 45,4 74,8 94,3
 6,9 38,0 72,7 93,0 153,4 193,2
 
 11,0 61,0 116,8 149,3 246,4 310,3

Raming FOD Financiën van de minderinkomsten voor de 
gemeenten uit de aanvullende personenbelasting door de taxshift:

WAT IS DE VERWACHTE EVOLUTIE?
A) DE BELASTINGBASIS STIJGT ZWAK

 >   Economische groei blijft vermoedelijk beperkt
Volgens de extrapolaties van het Planbureau (cf. fiche macro-eco-
nomische omgeving) zal de economische groei vermoedelijk aan 
de lage kant blijven (+/-1,6%), met zelfs tussen 2021 en 2023 
een vertraging (tot ongeveer 1,4% à 1,2%). Dergelijke economi-
sche conjunctuur biedt geen garantie op een sterke stijging van 
de loonmassa en de kadastrale inkomens (de 2 belangrijkste belas-
tinggrondslagen voor gemeenten).

Indeling van de belastingontvangsten – Budget 2018 

BR
US

SE
LS

E 
GE

M
EE

NT
EN

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Andere aanvullende belastingen
Lokale belastingen

VL
AA

M
SE

 G
EM

EE
NT

EN

44,9%

38,7%

14,2%
2,2%

19%

57%

21%

3%



 6

FINANCIEEL EVENWICHT  

Het principe van meer mensen aan het werk (het zogenaamde 
terugverdieneffect) zal die geraamde minderontvangsten op 
termijn enigszins compenseren, alleen valt af te wachten of dit 
in elke gemeente te merken zal zijn. Op basis van de gegevens 
van het Planbureau is het momenteel niet mogelijk om dit al vast 
te stellen.

 >   Vergrijzing van de bevolking (cf. Paper)
De opmars van de vergrijzing van de bevolking en het toenemend 
aantal gepensioneerden leiden tot een ‘vergrijzing’ van de inkom-
stenbelasting. Vertrekt de groep babyboomers binnenkort met 
pensioen, dan worden inkomens uit werk geleidelijk aan omgezet 
in pensioenen, wat tot lagere inkomsten leidt en bijgevolg minder 
inkomstenbelasting. Deze impact leidt tot een erosie van de belas-
tingbasis voor gemeenten, wat sommige gemeenten nu al begin-
nen te voelen. Het globale effect zal nog toenemen en sterk 
verschillen van gemeente tot gemeente, afhankelijk van de lokale 
verhouding tussen actieven en gepensioneerden (cf. fiche ‘demo-
grafie’).

Een Belfius-onderzoek2 heeft het effect gemeten van wat de 
‘vergrijzing’ van het netto belastbaar inkomen voor een gemeente 
betekent. Gemiddeld levert de demografische evolutie een verlies 
van 14,24% op van de opbrengst aan de personenbelasting tegen 
2030 (ten opzichte van 2015). Dit is een gemiddelde daling, want 
berekeningen per gemeente leren dat de impact voor sommige 
gemeenten helaas véél sterker is dan 14%. En voor andere 
gemeenten gelukkig minder sterk. Het resultaat van dit econo-
metrisch onderzoek gaat ervan uit dat de situatie in een gemeente 
in theorie in de loop van de jaren niet fundamenteel wijzigt door 
ingrepen zoals bv. een uitbreiding van woonwijken met meer wer-
kende inwoners en dus een grotere belastbare inkomensmassa.

Grosso modo mogen gemeenten zich dus tegen het einde van de 
legislatuur 2019-2024 verwachten aan zo’n 11% minder ontvang-
sten uit de aanvullende personenbelasting (APB) door de taxshift 
en zelfs nog meer door de oplopende vergrijzing.

B) PASSEN LOKALE BESTUREN DE AANSLAGVOETEN AAN?
Lokale besturen hebben in theorie een grote speelruimte om de 
aanslagvoet van de aanvullende belastingen te verhogen of te 
verlagen. Ze zullen deze aanslagvoet verlagen, als ze zonder die 
extra middelen beleid kunnen voeren. In de praktijk aarzelen bestu-
ren vooral uit politieke overweging om deze aanslagvoet te ver-
hogen en dit als hefboom voor méér ontvangsten te gebruiken. 

Al bij al trokken de voorbije bestuursperiode relatief weinig 
Vlaamse gemeenten hun aanslagvoet op. Iets meer dan 1 op de 
10 gemeenten deden dit voor de personenbelasting (APB) en 1 
op de 8 voor de onroerende voorheffing (OVH). Vooral in 2014 bij 
aanvang van de bestuursperiode trokken ze die tarieven op. 
Logisch, want bij de start van het meerjarenplan 2014-2019 
schatte men in hoeveel extra middelen nodig zouden zijn voor het 
uitgestippelde beleid. 

Evolutie gemeentelijke aanslagvoeten APB en OVH
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2  Zie Paper “De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (APB)”, juni 2017
3  Herrekend in 2018 na de verhoging van 2,5% tot 3,97% van het regionaal tarief dat de basis vormt. De Brusselse regionale overheid heft 1,25% OVH, wat een lagere grondslag levert en dan ook 

de hogere aanvullende tarieven verklaart van de Brusselse gemeenten.
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• Regelgeving bepaalt het evolutiemechanisme: soms kiest 
men uitdrukkelijk voor een jaarlijkse evolutie van de werkings-
subsidie of het fonds (bv. afhankelijk van de inflatie, de reële 
groei van de economie of een forfaitair bepaalde groei…). Deze 
coëfficiënten garanderen lokale besturen voorzienbare mid-
delen, een voorzien bedrag dat de evolutie van de uitgaven 
volgt..

• Criteria eigen aan de gemeente: toelagen zoals het Gemeen-
tefonds worden toegewezen op basis van verdelingscriteria 
die specifiek zijn voor de gemeente (bevolkingsaantal, fiscale 
draagkracht…) en die in de loop van de jaren kunnen verande-
ren. Ze kunnen resulteren in een op- of neerwaartse bijsturing 
of zelfs afschaffing (in het geval van voorwaardelijke criteria). 

Het Gemeentefonds ligt al een tijdje ter discussie. Sommige 
gemeenten voelen zich namelijk benadeeld door steden of 
gemeenten die een merkelijk hoger bedrag per inwoner ontvangen. 
Vooral grotere gemeenten, vaak in de nabijheid van een stad, die 
aan steeds meer stedelijke uitdagingen het hoofd moeten bieden, 
vragen om de verdelingscriteria van het Gemeentefonds te her-
bekijken. Ze ondervinden niet de lusten maar eerder de lasten van 
een (nabijgelegen) stad, zoals extra en zwaar verkeer dat sluip-
routes opzoekt en de stadsvlucht van gezinnen. 

Men mag zich natuurlijk niet blind staren op het bedrag per inwo-
ner dat gemeenten uit het fonds ontvangen. Het Gemeentefonds 
is en blijft een solidariteitsmechanisme om de financiële slagkracht 
van gemeenten op peil te houden. Een gemeente met weinig 
fiscale draagkracht door een gemiddeld laag inkomen van haar 
inwoners, wordt terecht anders ingeschaald volgens de verde-
lingscriteria dan een gemeente die bewust de aanslagvoeten laag 
houdt omdat de draagkracht ruim genoeg is. Bovendien is het ook 
heel moeilijk om de verdelingscriteria te wijzigen, want eventuele 
extra’s voor de ene gemeente worden weggehaald bij een andere 
gemeente. Voer tot discussie. 

Ook andere fondsen pakken specifieke situaties aan. Sinds de 
overheveling van het grotestedenbeleid naar de gewesten maken 
in Vlaanderen het Stedenfonds en het Plattelandsfonds als inves-
teringsfonds deel uit van het Gemeentefonds. In Brussel wordt 
het grotestedenbeleid toegespitst op kansarme wijken via de 
contracten ‘Duurzame Stad’, zo genoemd sinds de integratie van 
huisvestingsprogramma’s. 

Na die aanvankelijke verhoging bleef de gemiddelde aanslagvoet 
voor de OVH vrij stabiel. Halfweg de periode en naar het einde 
toe verlaagden meer gemeenten hun aanslagvoet, vooral die voor 
de APB. De grafiek geeft de evolutie van de gemiddelde aanslag-
voet weer. Om een idee te geven van de verschillen in de aanslag-
voeten: 3 Vlaamse gemeenten heffen geen APB, terwijl 9% het 
hoogste tarief is in Vlaanderen. Het gemeentelijke tarief voor de 
OVH schommelt tussen 400 en 1.400 opcentiemen3.

Hoewel er niet echt maximumtarieven bestaan, ondernam de 
toezichthoudende overheid wel pogingen om de belastingdruk 
via een zogenaamd pact van ‘fiscale vrede’ onder controle te 
krijgen. Bij de Brusselse gemeenten is het contrast tussen de 2 
belastingen zeer groot: 17 op de 19 gemeenten hanteren een 
tarief voor de aanvullende OVH dat hoger ligt dan 2.600 opcen-
tiemen, terwijl geen enkele gemeente voor de personenbelasting 
een aanslagvoet van meer dan 8% toepast. De gemiddele aan-
slagvoet voor de APB ging trouwens lichtjes naar beneden tijdens 
de vorige bestuurperiode, terwijl die van de OVH opliep.

WERKINGSSUBSIDIES - GEMEENTEFONDS
De gemeenten hangen sterk af van de financiële middelen die de 
regionale overheid hen toekent. Met gemiddeld zo’n 40% van de 
exploitatieontvangsten van de gemeenten (zonder de toelagen 
voor het onderwijzend personeel) vormen die werkingssubsidies 
en fondsen de 2e belangrijkste financieringsbron. Het Gemeen-
tefonds levert de Vlaamse gemeenten al een kwart van hun mid-
delen. Het gaat om 2,6 miljard euro in 2018, met een stijgingsper-
centage van 3,5% per jaar. Voor de Brusselse gemeenten gaat het 
om 500 miljoen euro. 

Welke evolutie zien de gemeenten bij deze financiële middelen 
en vooral: hoe worden ze bepaald?

• Of financiële werkingssubsidies kunnen toenemen, hangt in 
de 1e plaats af van de financiële situatie van de overheid 
die deze subsidies verstrekt. Omdat gewesten en gemeen-
schappen onderworpen zijn aan de alsmaar toenemende finan-
ciële verplichtingen van het budgettair stabiliteitspact, wordt 
subsidieverlening steeds meer een delicate evenwichtsoefe-
ning (cf. fiche ‘macrobudgetttaire context’). Bovendien wijzigt 
de speelruimte van lokale besturen wanneer nieuwe decreten 
bijvoorbeeld de taakstelling tussen regionale en lokale bestu-
ren reorganiseert. Vaak volgen financiële overdrachten dan 
niet meer. Dit was het geval voor de Vlaamse provincies bij de 
recente nieuwe taakstelling, nadat ze eerder geen bijdragen 
meer uit het Provinciefonds ontvingen.
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ONTVANGSTEN UIT DE WERKING (PRESTATIES) EN 
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Lokale besturen genereren eigen ontvangsten door een prijs aan 
te rekenen voor hun dienstverlening. Ze rekenen ook op ontvang-
sten uit het gemeentelijk vermogen (vastgoed of financieel). 
Boekhoudkundig kunnen die ontvangsten in 2 groepen worden 
onderverdeeld: de ontvangsten uit werking en de financiële 
opbrengsten. Samen zorgen ze gemiddeld voor 11% van de finan-
ciering van het exploitatiebudget, maar dit verschilt sterk per 
gemeente. In de loop van de jaren zijn de ontvangsten uit werking 
sterk gestegen (+5,8% per jaar), in tegenstelling tot de financiële 
opbrengsten die in volume minderden (-3,1% per jaar). 

 > Ontvangsten uit werking
De ontvangsten uit werking komen bijvoorbeeld uit huurop-
brengsten, verhuur van materiaal en uit dienstverlening (zoals 
administratieve kosten voor opzoekingen in de bevolkingsregis-
ters, kosten voor schoolopvang…). 

Op het vlak van prijsbeleid beschikken gemeenten over relatief 
grote speelruimte om hun ontvangsten uit prestaties aan te 
passen, zoals bij het bepalen van de toegangsprijs van het lokale 
zwembad, de verhuurprijs van sportzalen, het bewaarloon, prijs 
van parkeertickets... Omdat de marge op fiscaal vlak eerder aan 
de krappe kant is, gaan gemeenten over tot dit soort ingrepen. 
Aangeboden diensten worden hoger aangerekend, waardoor de 
gebruiker/vrager de kosten voor de prestatie van de openbare 
dienstverlening draagt en niet alleen de belastingplichtige. Inwo-
ners kunnen dan bijvoorbeeld korting krijgen op toegangsprijzen. 
Dit biedt gemeenten die met sterke negatieve externaliteiten 
(zoals in de steden) te kampen hebben de mogelijkheid om gebrui-
kers van buitenaf een gedeelte van de kosten te laten dragen. 

Hetzelfde geldt voor lokale belastingen en retributies. De 
gemeente kan vrij bepalen welke vergoedingen ze instelt en tegen 
welk tarief. Denk aan de prijs van huisvuilzakken, het tarief voor 
een standplaats op de wekelijkse markt, een nieuwe aansluiting 
op het rioleringsnet...

Bij aanvang van de vorige bestuursperiode stelden gemeenten 
duidelijk allerhande tarieven bij, iets wat inderdaad nodig kan 
blijken na een aantal jaren. Als hefboom leveren deze ontvangsten 
slechts een kleiner bijkomend volume in vergelijking met een wij-
ziging aan de aanslagvoeten van de aanvullende belastingen. Maar 
alle beetjes helpen om een budget in evenwicht te brengen. 

 > Financiële opbrengsten
Financiële opbrengsten (schuldontvangsten) zijn inkomsten uit 
financiële activa, zoals participaties van gemeenten (die dividen-
den opleveren), verworven interest op belegde fondsen en de 
winst van gemeentebedrijven. In de klassieke boekhouding gaat 
het ook om terugbetalingen van leningen die de gemeenten ten 
gunste van derden aangingen. 

De speelruimte bij de financiële opbrengsten is uiteraard heel 
beperkt. Dit type opbrengsten hangt sterk af van ofwel de inter-
nationale financiële context ofwel van reglementaire bepalingen. 
In de energiesector bijvoorbeeld, die vroeger belangrijke dividen-
den genereerde voor de gemeenten, spitst de rol van de gemeen-
ten zich voortaan toe op de activiteit van netwerkbeheerder, 
waarvan de vergoeding strikt door de CREG wordt geregeld (op 
basis van tariefrichtlijnen).

Volgens de ramingen van het Planbureau zal het geleidelijke her-
stel van de rente vanaf 2020 vermoedelijk een iets gunstiger 
rendement opleveren in vergelijking met de voorbije bestuurspe-
riode.
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 > Het personeelsbestand breidde uit, maar krimpt ook
Lokale besturen gingen steeds meer personeel aanwerven, voor 
steeds meer en complexere opdrachten. Het toenemende tech-
nische karakter van opdrachten rond ruimtelijke ordening, leef-
milieu (afvalverwerking, beheer van de watercyclus…) en e-go-
vernment, vraagt immers om meer gekwalificeerd en 
gespecialiseerd personeel (zoals juristen, architecten, eco-advi-
seurs, mobiliteitsadviseurs, informatici…). Ook opdrachten rond 
sociaal beleid en veiligheid breidden steeds verder uit en zorgden 
voor een forse aangroei van het personeelsbestand bij OCMW’s 
en politie- en hulpverleningszones. 

Evolutie 2012-2017 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

Contractuelen
Statutairen
Totaal
Evolutie over de periode
Gemiddelde jaarlijkse evolutie

 651 863 460 1.974
 -28 -2.814 149 -2.692
 623 -1.951 609 -719
 3,9% -3,6% 1,6% -0,7%
 0,8% -0,7% 0,3% -0,1%

Evolutie van de tewerkstelling (in VTE, voltijds equivalent) bij de 
gemeenten – 2012-2017

Tijdens de voorbije bestuursperiode kwam er een keerpunt in die 
evolutie en daalde voor het eerst het aantal VTE. Die krimp kwam 
vooral tot uiting in Vlaanderen (-3,6%), terwijl er in Wallonië een 
nog lichte (+1,6% of 0,3% op jaarbasis) en in Brussel een sterke 
stijging (+3,9%) was, omdat de gemeenten er met een forse bevol-
kingsexpansie te maken hebben.

KAN ER NOG VERDER BEZUINIGD WORDEN? 
Heel wat werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd berei-
ken zullen de komende jaren op natuurlijke wijze afvloeien. In 
2017 was 18% van het gemeentepersoneel in Vlaanderen 55+. 
Volgens de OESO ligt de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd 
in België nog altijd onder de 61 jaar. Volgens de leeftijdspiramide 
(cf. grafiek p.14) was in 2017 al 35% van het personeel 50+, tot 
zelfs 44% van het vastbenoemd personeel. Ook hier zal gekozen 
moeten worden of het afvloeiende personeel al dan niet vervan-
gen wordt. Een nog verregaandere digitalisering (cf. fiche ‘digitale 
evolutie’) kan het verminderde personeelsbestand voor een deel 
opvangen. 

Tegelijkertijd veranderen de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
voor het lokale overheidspersoneel van morgen. Gemeenten 
moeten daarom steeds meer investeren in opleiding, heroriënte-
ring, maar evengoed in nieuwe mensen met specifieke profielen. 
Denk aan IT-ers, specialisten in gegevensbescherming, personeel 
voor de zorgnetwerken…

WELKE SPEELRUIMTE HEBBEN BESTUREN 
AAN DE UITGAVENZIJDE?

Indeling van de exploitatie-uitgaven van Brusselse en Vlaamse 
gemeenten – Budget 2018
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PERSONEELSUITGAVEN 
Personeelsuitgaven vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen 
gedeelte van het gemeentebudget. Alleen al de bezoldigingen, 
sociale lasten en pensioenen op zich zijn goed voor bijna 40% van 
de totale exploitatie-uitgaven. Daarenboven vloeit een deel van 
de toegestane werkingssubsidies aan andere lokale besturen 
(OCMW’s, politie- en hulpverleningszones enz.) ook naar perso-
neelsuitgaven, waardoor het totale gewicht van deze uitgaven 
vlot boven de 50% gaat. Het is dan ook cruciaal om de toename 
van personeelsuitgaven onder controle te houden, zodat het 
budget in evenwicht blijft.

De personeelsuitgaven evolueren onder invloed van een volu-
me-effect (het personeelsbestand) en een kosteneffect (lonen 
en diverse bijdragen).
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KOSTENFACTOREN
 >   Verbintenissen via sociale akkoorden

Lokale besturen beslissen autonoom over hun personeelsbeheer, 
maar wel binnen de krijtlijnen van een reeks verbintenissen (inter-
sectorale akkoorden, sectorale overeenkomsten, pact voor een 
sterk en solidair openbaar ambt, sociale charters...). Bepaalde 
daarvan hebben een dwingend karakter, andere leggen eerder 
een gedragslijn vast. Kortom, deze akkoorden resulteren in een 
continue stijging van de personeelslasten via baremaverhogingen, 
de toekenning van premies en diverse tegemoetkomingen.

 >   Indexeringsmechanisme
De lonen en bijdragen van de lokale ambtenaren worden 2 maan-
den na de overschrijding van de spilindex (berekend op basis van 
de gezondheidsindex) met 2% geïndexeerd (cf. fiche ‘macro-eco-
nomische omgeving’). Volgens de maandelijkse prognoses voor 
de gezondheidsindex zou de huidige spilindex voor de lonen van 
het openbaar ambt en de sociale uitkeringen (107,20) in december 
2019 opnieuw worden overschreden. Volgens de prognoses van 
het Federaal Planbureau voor de langere termijn (2018-2023) zou 
de gezondheidsindex zich stabiliseren en met 1,6% per jaar toe-
nemen, zodat de spilindex tijdens de volgende bestuursperiode 
slechts telkens na gemiddeld 15 maanden zou worden overschre-
den.

 >   Pensioenproblematiek
Voor lokale bestuurders wordt de financiering van pensioenlasten 
de komende jaren ongetwijfeld de centrale financiële uitdaging. 

In tegenstelling tot de werkgevers van de privésector of de ove-
rige overheidsniveaus, dragen de provinciale en lokale besturen 
integraal de pensioenlasten van hun vastbenoemde ambtenaren 
zelf, zonder tegemoetkoming van de federale sociale verzeke-
ringsinstellingen. 

Het pensioenstelsel van lokale besturen is een omslagstelsel: de 
jaarlijkse pensioenuitkeringen worden gefinancierd door een pen-
sioenbijdrage op de loonmassa van de statutaire personeelsleden 
in dienst. Dit systeem geldt enkel voor het vastbenoemde perso-
neel van lokale besturen. Die groep is de jongste jaren echter 
structureel kleiner geworden en vormt daarom een vrij beperkte 
basis van bijdragebetalers in verhouding tot het aantal gepensi-
oneerden.

De structurele afname van het aantal statutaire ambtenaren ten 
opzichte van de contractuele ambtenaren (cf. grafiek) zorgt 
immers voor een minder gunstige situatie voor de financiering 
van de pensioenen van het statutair personeel. Eind 2017 verte-
genwoordigden de statutaire werknemers nog slechts 34% van 
het totale personeel in de gemeenten en amper 22% in de OCMW’s. 
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Evolutie van het aantal statutairen en contractuelen in VTE 
tewerkgesteld bij de lokale besturen (1995-2017)

Minder vastbenoemd personeel zorgt voor een kleinere financie-
ringsbasis van de pensioenen. Dit proces zal zich nog versnellen 
wanneer er steeds minder nieuwe benoemingen bijkomen, zoals 
de leeftijdspiramide van het statutair personeel aantoont (cf. 
grafiek p.14). Heel wat statutaire ambtenaren gaan de komende 
jaren met pensioen, waardoor de pensioenlasten zullen toenemen 
en de financieringsbasis gelijktijdig zal verkleinen. 

Leeftijdspiramide van het personeel van de lokale besturen 
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Om het hoofd te bieden aan dit structureel en toenemend oneven-
wicht tussen de pensioenlasten en de bijdragen, heeft de regering 
via de wet van 24 oktober 2011 een nieuw pensioenmodel voor 
lokale besturen uitgetekend, dat op 1 januari 2012 van kracht 
werd. (cf. kaderartikel)

De hervorming herleidde het systeem tot één ‘gesolidariseerd 
pensioenfonds’ met een mechanisme van dubbele bijdrage 
(basis en responsabilisering), dat de jaarlijkse pensioenuitgaven 
integraal moet dekken zonder jaarlijks tekort.

Dit mechanisme biedt als voordeel dat het financieel evenwicht 
van het gesolidariseerd fonds gevrijwaard is, maar het veronder-
stelt wel een vrijwel exponentiële stijging van de bijdragen die 
lokale besturen leveren.

Volgens de laatste extrapolaties (2017) zal de responsabilise-
ringsbijdrage die gemeenten betalen (naast de verhoogde basis-
bijdrage) van 168 miljoen euro in 2017 tot bijna 443 miljoen euro 
in 2023 toenemen. Houdt men verder rekening met de OCMW’s, 
de politie- en de hulpverleningszones waarvoor de gemeenten 
verplicht zijn om het exploitatietekort te dekken, dan zou deze 
bijdrage van 274 miljoen naar 743 miljoen euro stijgen, of meer 
dan verdubbelen.

Raming van de responsabiliseringsbijdrage voor de lokale besturen 
(2017-2023) - in miljoen EUR 
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De hervorming van het pensioenstelsel van het statutair personeel (wet van 24-10-2011)

Het nieuwe financieringssysteem van de pensioenen van het statutair personeel is gebaseerd op een evenwicht tussen 2 grote 
principes: solidariteit en verantwoordelijkheid. Bovendien bleek dat alleen via de grootst mogelijke solidariteit (door een veral-
gemeende en verplichte aansluiting) het laagste bijdragepercentage kon worden vastgelegd.

De solidariteitscoëfficiënt (basisbijdrage)
Een gedeelte van de pensioenuitgaven blijft in het nieuwe gesolidariseerde stelsel gedekt via de solidariteit tussen alle besturen 
die erbij zijn aangesloten. De basisbijdrage hiervoor convergeerde na een overgangsperiode tot een identiek percentage voor 
alle aangesloten werkgevers (namelijk 41,5%, sinds 2016).

Dit basisbijdragepercentage zal echter verder toenemen. Om besturen in staat te stellen deze evolutie in te plannen bij hun 
begrotingsopmaak, schrijft de wet voor dat het basisbijdragepercentage voor 3 opeenvolgende jaren uiterlijk op 1 oktober van 
het jaar aan lokale besturen zal worden meegedeeld. Volgens de laatste vooruitzichten zou het basisbijdragepercentage vanaf 
2019 op 43% uitkomen en in 2024 op 44,5% . 

De responsabiliseringscoëfficiënt
Pensioenuitgaven die niet via de solidariteit worden gedekt, komen van extra bijdragen om werkgevers individueel te responsa-
biliseren. Niet alle werkgevers moeten deze extra bijdrage betalen, enkel zij waarvoor de solidariteitsbijdrage (de inbreng van de 
actieve bijdragers in dienst) momenteel niet volstaat om de reële pensioenuitgaven voor hun gepensioneerde personeel te 
dekken.
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Deze responsabiliseringscoëfficiënt is identiek voor alle besturen en moet het mogelijk maken de financiering van het fonds 
rond te krijgen. Het dekt het nettotekort van het fonds dat niet kon worden gedekt door de gestorte basispensioenbijdragen en 
de tegemoetkomingen via de reserves. 

Deze responsabiliseringscoëfficiënt, die aanvankelijk op 50% werd vastgesteld, zal de komende jaren toenemen en vermoede-
lijk uitkomen op 70% in 2022 en op 81 % in 2024. Elk betrokken bestuur betaalt in functie van zijn individuele situatie. Het 
ontvangt hiervoor een afzonderlijke individuele factuur van extra pensioenbijdragen.

Als aanvulling op de pensioenhervorming voorzag de wet van 30 maart 2018 ook volgende maatregelen:

• De invoering van een gemengd pensioenstelsel (in de toekomst zal voor het openbaar pensioen enkel rekening worden 
gehouden met het aantal dienstjaren als definitief benoemd ambtenaar)

• De oprichting van een 2e pijler voor contractuele ambtenaren (om het verschil qua pensioen wat te verminderen tussen 
werknemers met een loopbaan als contractueel en die als statutair ambtenaar)

• De betaling van de responsabiliseringsbijdrage in jaar N (in plaats van N+1) in voorschotten zal vooruitgeschoven worden in 
de tijd. Dit zal progressief gebeuren en gedurende meerdere jaren een bijkomende uitgave vragen van lokale besturen, bovenop 
de huidige maandelijkse voorschotten. Na verloop van tijd is het de bedoeling om tot een systeem te komen waarin de bijdra-
gen betaald worden in het jaar waarop de responsabiliseringsbijdrage betrekking heeft.

Vermindering op de basisbijdrage Basisbijdrage Responsabiliseringsbijdrage

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

 3,0% 41,5% 50,0%
 3,0% 41,5% 50,0%
 3,0% 41,5% 53,0%
 3,0% 43,0% 70,0%
 3,0% 43,0% 74,0%
  44,5% 81,0%
  46,0% 85,0%
  47,5% 85,0%
  50,0% 85,0%
  51,4% 85,0%
  52,3% 85,0%

Tabel: Evolutie van de percentages voor de basis- en responsabiliseringsbijdragen (2019-2029)
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 >   Gesubsidieerd personeel
Gemeenten en OCMW’s nemen in vrij belangrijke mate hun toe-
vlucht tot allerlei formules van gesubsidieerd personeel (11% van 
de VTE voor de Brusselse gemeenten). Deze regionale systemen 
stimuleren de werkgelegenheid en vormen een kostbare finan-
ciële steun voor heel wat lokale besturen.

In het kader van een financiële opvolging is het van belang om 
een analyse van de nettopersoneelskosten te maken: het verschil 
tussen de totale personeelsuitgaven en alle ontvangsten die aan 
deze uitgaven gelinkt zijn. Het gebeurt immers vaak dat ontvan-
gen toelagen niet in hetzelfde tempo evolueren als de bruto-uit-
gaven (indexering, premies…) .

WERKINGSUITGAVEN – GOEDEREN EN DIENSTEN 
De groei in de werkingsuitgaven, die tussen 12% (Brussel) en 
22% (Vlaanderen) van de exploitatie-uitgaven vertegenwoordigen, 
blijft best verder onder controle zoals bij de vorige bestuurspe-
riode (+1,9% op jaarbasis volgens de rekeningen 2012-2017) . Of 
dit lukt, hangt grotendeels af van macro-economische parameters 
(zoals de inflatie, de olieprijs…), maar ook van initiatieven die 
gemeentebestuurders nemen. In die context vormt de invoering 
van aankoopcentrales ongetwijfeld een goede hefboom als bezui-
niging op het vlak van werkingskosten. Ook de organisatie ratio-
naliseren met aandacht voor digitalisering (cf. fiche ‘digitale evo-
lutie’) van bepaalde diensten en voor energie-efficiënte 
investeringen (cf. fiche ‘duurzame omgeving’) kan daarbij helpen.

TOEGEKENDE WERKINGSSUBSIDIES - OVERDRACHTEN
Bijna een derde van de exploitatie-uitgaven bestaan uit toelagen 
die gemeenten aan derden toekennen voor de werking van lokale 
instellingen of om hun budget in evenwicht te houden.

Tot deze zogenaamde overdrachtsuitgaven behoren wettelijk 
verplichte werkingssubsidies, zoals deze om het exploitatie-
tekort van andere lokale besturen (politiezones, OCMW’s, hulp-
verleningszones, kerkbesturen, openbare ziekenhuizen…) te 
dekken. Deze dotaties, waarvoor de speelruimte uiteraard heel 
beperkt is, vertegenwoordigen 85% van de totale overdrachts-
uitgaven. De overige 15% bestaan vooral uit toelagen of premies 
die op een facultatieve manier aan gezinnen (geboorte, huisves-
ting, energie…) en verenigingen (die actief zijn op het vlak van 
cultuur, sport, vrijetijdsbesteding, toerisme…) worden toegekend 
en slechts in heel beperkte mate aan ondernemingen. Gemeenten 
beschikken hier in theorie over een grote keuzevrijheid.

De voornaamste ‘verplichte’ dotaties zijn bestemd voor het OCMW, 
de politiezone en de hulpverleningszone (bijna 70% van de toe-
gekende werkingssubsidies), d.w.z. tegemoetkomingen voor soci-
ale bijstand en veiligheid, waaraan veel nood is bij de bevolking. 
OCMW’s krijgen immers tegelijk te maken met de gevolgen van 
de verpaupering van de bevolking (dringende hulp, opvang van 
migranten, schuldbemiddeling, sociaaleconomische reïntegratie…) 
en met de toenemende hulpvraag (thuishulpdiensten, tijdelijke 
opvang…) van ouderen door de vergrijzing van de bevolking (cf. 
fiche over de demografische evolutie). 

0%

Indeling van de toegestane werkingssubsidies – Budget 2018
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De speelruimte van gemeenten om deze dotaties aan te passen 
is uiterst beperkt. Ze evolueren immers sterk onder invloed van 
de personeelskosten (en de financieringsproblematiek van de 
pensioenen), die een doorslaggevend deel van het budget van 
deze lokale besturen vormt. Dat is vooral het geval voor de politie- 
en hulpverleningszones (met personeelslasten die 85% van de 
uitgaven vertegenwoordigen). Ze vormen grotendeels meer-
gemeentenzones, waarbij een vaste verdeelsleutel de dotatie van 
elke gemeente bepaalt (via overleg of aanvullend).

Om de kosten zoveel mogelijk onder controle te krijgen, pleit men 
voor de invoering van een budgettaire coördinatie tussen alle 
betrokken lokale besturen, voor een geconsolideerde vooruit-
ziende visie en voor een maximaal streven naar synergie om de 
werkingskosten evenredig te spreiden (cf. fiche ‘Governance’).

In de nieuwe bestuursperiode zullen Vlaamse gemeenten en 
OCMW’s voor het eerst samen een meerjarenplan opstellen. De 
facto valt dan de klassieke bijdrage aan het OCMW weg, maar dat 
ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, indien nodig, 
tussen te komen in de financiële verplichtingen van het OCMW.

Gemeenten en OCMW’s die bij het beheer betrokken zijn van 
openbare ziekenhuizen (in het kader van een intercommunale of 
een vereniging hoofdstuk XII), zullen ook aandacht moeten beste-
den aan de financiële situatie van de openbare ziekenhuizen.

De aanzienlijke verslechtering van hun financiële situatie (cf. 
Maha-studie) in de voorbije jaren, samen met de problematiek van 
de pensioenen van het statutair personeel (cf. kaderartikel hier-
boven), houdt immers het risico in dat gemeenten-aandeelhouders 
meer financiële steun zullen moeten verlenen.

FINANCIËLE KOSTEN 
De laatste jaren konden de lokale besturen voordeel halen uit een 
structurele daling van de rente, die een historisch laag punt heeft 
bereikt.

Tijdens de vorige bestuursperiode (2013-2018) zakten de rente-
lasten voor de Vlaamse gemeenten dan ook met 8,7% op jaarba-
sis, waardoor budgettaire ruimte vrijkwam voor de financiering 
van andere uitgavencategorieën (personeel, dotaties aan OCMW’s 
en politiezones…). De vooruitzichten van het Federaal Planbureau 
over de evolutie van de rente (cf. fiche ‘macro-economische omge-
ving), laat daarentegen vermoeden dat lokale besturen de komende 
legislatuur eerder met stijgende rentelasten zullen te maken 
hebben. Die impact zal wellicht vrij beperkt zijn, aangezien de 
verwachte hausse zwak zal zijn en de kosten slechts geleidelijk 
aan in de jaarlijkse betalingen zullen doorsijpelen, naargelang de 
uitstaande schuld wordt herzien.

BESTUREN IS VOORUITKIJKEN

Gemeenten hebben heel wat beleidsdomeinen met uitdagingen 
voor de nabije toekomst die om beslissingen vragen. Voor het 
financiële plaatje is het evengoed een zaak van vooruitkijken. Hoe 
evolueren de basisvolumes aan belastingontvangsten en fondsen 
de komende jaren? Hoe gaan het personeelsbestand en bijhorende 
loon- en pensioenlasten evolueren? Welke werkingssubsidies 
kennen we toe? Hoe kunnen we slim investeren?

De financieel directeur bewaakt hierbij de middelen en het finan-
cieel evenwicht. Hoeveel budgettair resultaat blijft er best 
beschikbaar? Wanneer gaan ze een beroep doen op bijkomende 
financiering, met welke formules? Wat is daarvan de impact op 
de evenwichtscriteria op korte en lange termijn? 

Ongetwijfeld veel uitdagingen en vragen waarmee beleidsmakers 
en management in deze nieuwe bestuursperiode aan de slag gaan!
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LOKALE BESTUREN EN HUN HISTORISCH LAGE 
INVESTERINGSNIVEAU 

Met gemiddeld 42% van alle overheidsinvesteringen spelen lokale 
besturen een centrale rol in Europa. In België investeerden de 
gemeenten bijna 3,1 miljard euro in 2017. Dat is 1/3e van alle 
overheidsinvesteringen. Net als in de andere federale landen is 
het aandeel van de Belgische lokale besturen lager, omdat ook de 
deelgebieden een aanzienlijk gedeelte van de overheidsinveste-
ringen voor hun rekening nemen.

Spreiding van de overheidsinvesteringen per overheidsniveau: 
vergelijking België – EU (2017)

Bron: Eurostat
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Heel wat landen met begrotingsproblemen moesten na de finan-
cieel-economische crisis hun overheidsinvesteringen sterk terug-
schroeven. Ook de lokale besturen in Ierland, Portugal en in de 
meeste landen rond de Middellandse Zee. Hoewel in Frankrijk en 
Nederland de lokale investeringen eveneens zijn teruggevallen, 
bleven ze toch een pak hoger dan het Europese gemiddelde (1,5 
à 2% van het bbp).

Volgens de NBB stond in België het investeringsniveau in 2016 
op zijn laagst sinds 30 jaar, nl. 0,6% van het bbp, wat net iets hoger 
was dan in Griekenland.

Evolutie van de investeringen van de lokale besturen in Europa in 
% bbp

Bron: Eurostat

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

3,0

België
ItaliëEU (28 landen)

Frankrijk
Spanje

Nederland

WAAROM DEDEN DE LOKALE BESTUREN NIET 
MEER INVESTERINGEN NU DE RENTEVOETEN 
ZO HISTORISCH LAAG STAAN?

In vergelijking met exploitatie-uitgaven schommelen investe-
ringsuitgaven veel sterker over de jaren heen. Naast een zeker 
cyclisch effect, wat typisch is voor de gemeentelijke bestuurspe-
riode, zijn investeringsprojecten van lokale besturen erg gevoelig 
voor het algemene economisch klimaat en de demografische 
evoluties. Ze hangen bovendien af van de beschikbare budgettaire 
ruimte.

1 De financiële situatie van de lokale besturen in België, NBB, juni 2018
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Uit de recente evolutie kunnen we 3 verklaringen afleiden voor 
de lage investeringen.

 > Verklaring 1: het economisch klimaat en de budgettaire 
onzekerheid

Hoewel de rente historisch laag is, wat een gunstig financierings-
klimaat levert om investeringen te doen opleven, krijgen de lokale 
besturen te maken met weinig bemoedigende vooruitzichten voor 
de komende jaren. Zo is er de hervorming van de inkomensbelas-
ting (de ‘taxshift’) en de vergrijzing van de bevolking, die beide 
de belastbare grondslag voor de aanvullende belasting op de 
personenbelasting uithollen (gemiddeld zo’n 20% van de gewone 
uitgaven). Daarnaast remt in hoofdzaak de toenemende impact 
van de pensioenlasten de lokale besturen af, vooral omdat de 
toename van de responsabiliseringsbijdrage onontkoombaar is 
(cf. uitdaging Pensioenen).

Nu is het zo dat overheidsinvesteringen traditiegetrouw sneuve-
len in een gespannen begrotingsklimaat. Wanneer overheids-
financiën terug op het juiste spoor moeten worden gezet, blijkt 
immers vaak dat het de investeringen zijn waar het eerst in 
gesnoeid wordt, gewoonweg omdat het veel makkelijker is hierin 
te snoeien dan in de exploitatie-uitgaven.

 > Verklaring 2: strengere boekhoudregels 
De ESR-statistieken van de overheidsfinanciën (Europees stelsel 
van de nationale rekeningen - ESR-2010) vormen de basis van de 
Europese budgettaire monitoring (cf. uitdaging van het macro-
budgettair kader). Sinds 2014 maken de lokale besturen formeel 
deel uit van de globale saneringsstrategie voor de overheids-
financiën en moeten zij zich als groep houden aan een specifiek 
begrotingstraject (bepaald via het coördinatiemechanisme in de 
samenwerkingsovereenkomst van 13 december 2013). In de 
praktijk betekent dit dat de Hoge Raad voor Financiën voor de 
lokale besturen (subsector S1313 volgens de ESR) een traject 
uitstippelt dat dicht in de buurt zit van een evenwicht en dat 
afhankelijk van het jaar schommelt tussen -0,1% en +0,1% van 
het bbp.

Parallel met het aanscherpen van de evenwichtsregels legden de 
regionale toezichthouders de lokale besturen ook nieuwe bepa-
lingen op om de schuldgraad onder controle te krijgen en daarmee 
dus ook de evolutie van de investeringen. Die laatste bepalen 
immers mee het ESR-saldo van de lokale besturen. 

Concreet gaat het over de volgende regels:

• in Wallonië geldt een maximumbedrag voor het aangaan van 
nieuwe leningen (in EUR/inwoner)

• in Brussel mag het bedrag aan lasten voor nieuwe leningen 
maximaal gelijk zijn aan het volume van de kapitaalaflossingen 
tijdens het jaar

• in Vlaanderen geldt als ultiem criterium dat er op het einde van 
de planperiode voldoende financieel draagvlak is in de exploi-
tatie om de aflossingen en kosten van leningen te kunnen 
dekken: de autofinancieringsmarge (AFM) mag niet negatief 
zijn 

 > Verklaring 3: minder investeringstoelagen
De kapitaaltoelagen die de gemeenten ontvangen van andere 
overheden (in hoofdzaak van de Gewesten en de Gemeenschap-
pen) vormen traditioneel gezien een krachtige stimulans om lokaal 
te investeren. Dat regionale subsidiëringsbeleid stimuleert de 
gemeenten om het beleid van het regionale niveau mee uit te 
werken volgens bepaalde richtlijnen voor natuur en milieu, de 
renovatie en energie-efficiëntie van gebouwen, de creatie van 
nieuwe plaatsen voor kinderopvang… De grootte van de toelagen 
hangt af van het type project en verschilt per subsidiërende over-
heid. 
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Toelagen worden toegekend volgens 3 grote subsidiëringssystemen:

1. Kapitaaltoelagen voor een specifiek project
Dit klassieke subsidiëringsmechanisme kent een toelage toe voor een vooraf bepaald % in de financiering van een specifiek 
project dat voldoet aan vooraf vastgelegde criteria van de subsidiërende overheid. Voor die laatste houdt dat systeem het 
voordeel in dat men heel gericht te werk gaat om de keuze te sturen van de investeringen die de gemeenten kunnen doen. Het 
mogelijke effect is dat gemeenten een investeringsproject indienen dat helemaal in dezelfde lijn ligt om een toelage te kunnen 
genieten. Voor de gemeenten betekent dergelijk systeem echter weinig speelruimte, maar ook een zware administratieve belas-
ting, omdat de toekenningsmodaliteiten en -procedures telkens verschillen naargelang het projectdomein en de overheidsdienst 
(riolering, sportinfrastructuur, wegennet, geklasseerde gebouwen…).

2. Investeringsfondsen / Trekkingsrechten
Daartegenover staat een systeem met investeringsfonds waarbij elke gemeente een globaal bedrag krijgt toegekend op basis 
van een aantal criteria (bevolking, aantal km wegen…). In vergelijking met de klassieke toelagen bieden trekkingsrechten een 
grotere transparantie bij de toekenning van subsidies, een meer doorgedreven administratieve vereenvoudiging (en dus finan-
ciële winst op het vlak van personeelsuitgaven), maar evengoed beter voorspelbare financiële opbrengsten die het gemakkelij-
ker maken om investeringen te plannen. Dit systeem versterkt eerder de gemeentelijke autonomie en de lokale democratie, 
aangezien de gemeentelijke verkozenen kunnen kiezen voor de investeringsprojecten die hun het meest relevant lijken.

3. Alternatieve financiering
In dit stelsel (vaak geïnitieerd door de Gewesten zoals via de CRAC in Wallonië of de FRBRTC in Brussel) wordt het bedrag van 
het gesubsidieerde gedeelte ter beschikking gesteld van de opdrachtgever in de vorm van een lening, aangegaan door de 
opdrachtgever en met een looptijd die de subsidiërende overheid bepaalt. De tegemoetkoming houdt in dat de jaarlijkse lasten 
van de lening gedeeltelijk worden overgenomen tot ze volledig is terugbetaald. De gemeenten die een alternatieve financiering 
aangaan, worden vaak geselecteerd door de subsidiërende overheid op basis van een oproep om projecten in te dienen. De 
alternatieve financiering is eerder een begrotingstechniek van de subsidiërende overheid om tegemoet te komen aan het tekort 
aan beschikbare begrotingskredieten bij de gemeenten. Op die manier kunnen subsidies ook sneller worden toegekend om te 
voldoen aan dringende noden (bv. door de snelle demografische ontwikkeling van bepaalde steden, een programma om snel de 
infrastructuur aan te passen aan bepaalde normen…). De spreiding in de tijd van de toegekende subsidie (over de looptijd van de 
lening) zorgt voor een steeds toenemend aantal gesubsidieerde projecten.

RECENTE TRENDS
De voorbije jaren herzagen de regio’s hun subsidiëringssystemen 
voor de lokale besturen. Ze zochten naar stelsels met een kleinere 
boekhoudkundige impact volgens de ESR 2010-normen. Zelf 
krijgen ze als overheid te maken met steeds strengere begro-
tingsvereisten om hun verplichtingen na te komen in het kader 
van het Europees stabiliteitspact. In Wallonië en in Brussel was 
het de voorbije jaren vooral de trend om subsidies te globaliseren 
binnen een systeem van trekkingsrechten uit een investerings-
fonds (FRIC in Wallonië en in het kader van de driejarige investe-
ringsprogramma’s in Brussel).

In Vlaanderen maken de middelen van het investeringsfonds sinds 
2003 deel uit van het Gemeentefonds, terwijl met de invoering 
van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in 2014 de eigen en 
externe financiering  (voor exploitatie+investeringen) afhangt 
van de thesauriepositie van het bestuur.

Omdat er evenwel een zeker risico bestaat dat financieringspro-
jecten worden geherkwalificeerd in het kader van de ESR-normen 
(Eurostat), hebben alternatieve financieringsstelsels dan weer 
aan belang ingeboet. De 3 Gewesten handhaven wel de klassieke 
stelsels voor kapitaaltoelagen ter ondersteuning van specifieke 
investeringsprojecten.
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WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT DE 
GEMEENTEN BLIJVEN INVESTEREN?
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overheidsfinanciën 

INVESTEREN OM DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL 
INWONERS OP TE VANGEN (CF. DEMOGRAFISCHE 
EVOLUTIE)
Lokale overheidsinvesteringen beantwoorden aan een toene-
mende vraag naar diensten en collectieve voorzieningen. Dat de 
bevolking vraagt naar investeringen heeft te maken met allerlei 
maatschappelijke evoluties, o.a. rond milieu, of is vaak een logisch 
gevolg van een demografische evolutie (het aantal inwoners 
neemt toe of een bepaalde leeftijdsgroep wint aan belang).

Het is een feit dat de demografische dynamiek sterk verschilt van 
gemeente tot gemeente2. Dit komt vooral door migratie, d.i. de 
in- en uitstroom op lokaal niveau. Want die wijzigt niet alleen het 
aantal inwoners maar ook de samenstelling van de bevolking 
(leeftijd, nationaliteit, geslacht…) en bepaalt de sociaal-economi-
sche en culturele kenmerken. 

Naargelang de leeftijd varieert deze migratie intens (zowel tussen 
gemeenten als internationaal), want de keuze om zich ergens te 
vestigen of weg te trekken loopt voor een deel parallel met de 
levenscyclus van de inwoners. Migratiebewegingen kunnen dan 
ook leiden tot belangrijke verschuivingen in de leeftijdsstructuur. 
Zo krijgen sommige gemeenten te maken met een uitgesproken 
vergrijzing van hun bevolking (zoals de kustgemeenten en 
bepaalde residentiële gemeenten met hoge inkomens), terwijl 
andere gemeenten een forse demografische uitbreiding kennen 
die gekoppeld is aan een verjonging (zoals de Brusselse gemeen-
ten en de meeste grote steden in het land). Het is duidelijk dat die 
sterk verschillende demografische evoluties een fundamenteel 
andere soort lokale investeringen vergen (zoals nieuwe verkave-
lingen en wegen, kinderdagverblijven en scholen, sportvoorzie-
ningen of rusthuizen, dienstverlening aan huis…).

2  Paper Belfius “vergrijzing op lokaal niveau” + typologie

“SMART “ INVESTEREN OM DE WERKING TE 
RATIONALISEREN EN NIEUWE MILIEUNORMEN TE VOLGEN 
- (CF. ENERGIE-EFFICIËNTIE)
Steeds striktere eisen zorgen voor een reeks investeringen. Zo 
geven nieuwe normen op het vlak van toegankelijkheid, vei-
ligheid, comfort en toenemende milieuvereisten (energiebe-
sparing, duurzame ontwikkeling) aanleiding tot investeringen voor 
de renovatie van gebouwen en de vernieuwing van infrastructuur.

Gebouwen energie-efficiënt maken vormt zeer zeker een pri-
oriteit voor heel wat gemeentebesturen. Naast haar voorbeeld-
functie kan een overheid ook actie ondernemen en gezinnen en 
ondernemers stimuleren om hun energieverbruik te rationaliseren. 
Potentieel biedt dit soort van investeringen een belangrijk terug-
verdieneffect, niet alleen financieel maar ook ecologisch door de 
lagere CO2-uitstoot.

Digitale technologie zorgt tot slot voor een nog groter hef-
boomeffect en een slimmer en meer geïntegreerd lokaal beleid 
(mobiliteit, diensten voor de bevolking, veiligheid…).

INVESTEREN OM DE LOKALE INFRASTRUCTUUR TE 
ONDERHOUDEN (GEBOUWEN, WEGENNET…)
Lokale overheidsinvesteringen volgen hun eigen dynamiek. Om 
bestaande infrastructuur in goede staat te houden, zullen na 
verloop van tijd opnieuw uitgaven nodig zijn voor de herinrichting 
of renovatie. Nieuwe investeringsprojecten vormen in werkelijk-
heid maar een klein deel van de lokale investeringen.

Zo kwam het balanstotaal van de Vlaamse gemeenten eind 2017 
uit op 35,6 miljard euro (6.175 euro/inwoner). De vaste activa 
vertegenwoordigen daarvan 86% en vormen dus de hoofdcom-
ponent. Het roerend en onroerend patrimonium van de gemeente 
bestaat in hoofdzaak uit gebouwen, gronden, het wegennet en 
collectieve voorzieningen (cf. grafiek p. 9).

Er zijn recurrente investeringen nodig voor patrimonium met een 
levensduur tussen 5 en 30 jaar. Als onderhoudsinvesteringen de 
waardevermindering van het gemeentelijke patrimonium niet 
compenseren, dan leidt dit in werkelijkheid tot een ’verborgen’ 
schuld. Theoretisch gezien zou een globale economische analyse 
van de overheidsrekeningen die moeten meerekenen.
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60%

35%

1%
1%

2%
1%

A. Terreinen en gebouwen
B. Wegen en overige infrastructuur 
C. Installaties, machines en rollend materieel
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
E. Leasing e.a. 
F. Roerende goederen
G. Erfgoed

Samenstelling van de materiële vaste activa – Balansen van de 
Vlaamse gemeenten 2017

DE MACRO-ECONOMISCHE HEFBOOM VAN DE 
OVERHEIDSINVESTERINGEN (LOKALE BESTUREN = 35%) 
De overheidsinvesteringen stimuleren de economie op 2 manie-
ren. Op korte termijn hebben ze een positief effect op de vraag-
zijde met een rechtstreekse conjuncturele impact op het volume 
van het bbp, terwijl op lange termijn de gevolgen nog duidelijker 
te zien zijn aan de aanbodzijde. Nieuwe infrastructuur, zoals het 
inrichten van een bedrijventerrein, levert immers bijkomende 
economische activiteit op.

Ook de lokale economie krijgt een boost bij lokale overheidsinves-
teringen. Lokale projecten zijn immers per definitie geografisch 
verspreid over de verschillende gemeenten en maken dat men 
meer een beroep doet op lokale arbeidskrachten en ondernemin-
gen voor bouw, transport, uitrusting… Naast de impact op de lokale 
economie en op de plaatselijke aantrekkingskracht, is het globaal 
volume van alle gemeentelijke investeringen samen ook een 
belangrijke macro-economische factor.

De investeringen van de lokale en regionale overheid versterken 
elkaar, zelfs meer uitgesproken dan op nationaal vlak, en dragen 
daardoor bij tot een structurele groei. Na de recessie van 2009 
en de financiële crisis spitsten heel wat landen hun herstelplan 
toe op het stimuleren van lokale investeringen, door ze te onder-
steunen en absoluut te behouden. Zo speelden ook lokale bestu-
ren een stabiliserende rol, samen met de andere overheidsgele-
dingen. 

HOE INVESTERINGEN WEER OP GANG TE 
BRENGEN?

ZORG VOOR MINDER HINDERPALEN
 > Opnieuw meer financiële speelruimte en minder onzekerheid

De budgettaire onzekerheid doen afnemen vormt zeer zeker een 
eerste voorwaarde voor een stabiele investeringshorizon. In dat 
opzicht hangt de budgettaire impact van de pensioenhervorming 
als een zwaard van Damocles boven de lokale financiën, een 
bedreiging die best uit de weg wordt geruimd als we de investe-
ringsprojecten niet voor lange tijd willen uitstellen (cf. fiche uit-
dagingen voor het financieel evenwicht).

 > Versoepeling van de Europese begrotingsregels
De problematiek van de Europese begrotingsregels (stabiliteits-
pact en ESR-normen) en de vertaling daarvan naar het lokale 
niveau, weegt ontegensprekelijk op het investeringsbeleid, maar 
overstijgt ook duidelijk het lokale niveau om er impact op uit te 
kunnen oefenen.
Het is ongetwijfeld realistischer om uit te gaan van de aanbeve-
lingen van het Nationaal Investeringspact (referentie), nl. door:
• rekening te houden met de afschrijvingen om het begrotings-

saldo te berekenen (veeleer dan met de bruto-investerings-
uitgaven), want afschrijvingen worden gespreid in de tijd

• een investeringsclausule toe te passen die een zekere flexibi-
liteit toelaat voor specifiek efficiënte investeringen

• te zorgen voor een modulering van het begrotingstraject in 
het kader van het interne stabiliteitspact en de doelstellingen 
te verdelen over de diverse federale en regionale entiteiten in 
functie van hun investeringsinspanning

Meteen is het ook belangrijk dat elke regionale toezichthouder 
het systeem voor begrotingsdiscipline voor de lokale besturen 
binnen hun regio evalueert (regels voor begrotingsevenwicht, de 
investeringsbakens…).

 > Zorg voor sterkere en vereenvoudigde subsidiëringssystemen
Tijdens de voorbije bestuursperiode zijn alleen de investeringen 
van de Brusselse gemeenten toegenomen en dat is nu net het 
enige gewest met een meer doorgedreven subsidiëringsbeleid. 
Dus de budgettaire enveloppes verhogen voor het investerings-
fonds stimuleert zeer zeker de investeringen van de gemeenten.
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SPECIFIEKE GOVERNANCE VOOR DE LOKALE 
OVERHEIDSINVESTERINGEN NODIG (CF. LINK UITDAGING 
GOVERNANCE)
In vergelijking met de klassieke exploitatie-uitgaven verschillen 
investeringsuitgaven op een aantal vlakken:
• het gaat vaak om hoge bedragen, meestal gespreid over ver-

schillende jaren 
• aangezien grote projecten eerder ‘eenmalig’ en technisch com-

plex zijn, krijgen ze vaak te maken met een budgetoverschrij-
ding, wat een groot financieel risico kan inhouden voor een 
bestuur

• investeringsuitgaven zorgen voor het ontstaan van duurzame 
activa die in goede staat moeten worden gehouden - investe-
ringsbeslissingen die vandaag worden genomen brengen dus 
ook later nog financiële verplichtingen mee qua onderhoud en 
werking

• juist omdat het om grote bedragen gaat en ze als investerings-
projecten met specifieke ‘voordelen’ voor inwoners een grote 
zichtbaarheid kunnen genereren, krijgen ze meer aandacht 
van de burgers, de media en dus ook van de politieke verkoze-
nen dan andere overheidsuitgaven

Samengevat is het tegenwoordig gemeengoed dat kapitaaluit-
gaven technisch gezien ‘verschillen’ van andere soorten over-
heidsuitgaven, en dus een specifiek beheersproces vergen. Een 
efficiënt beheer van investeringen moet dus samengaan met een 
degelijke governance.

Kapitaaluitgaven efficiënt inschatten kan pas als we uitgaan van 
de beslissingen die worden genomen voor de volledige levens-
cyclus van een actiefwaarde. Met andere woorden, de beslis-
singen die worden genomen tijdens de voorbereiding, de selectie 
en de uitvoering van de projecten, maar ook het onderhoud en de 
exploitatie van de activa, zodra het project in gebruik wordt geno-
men.

Schema van de beslissingscyclus en het beheer van een 
overheidsinvestering

Patrimonium

Business case

BeleidMarkt

VerwachtingenUitvoering

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSFORMULES (PPS, EPC, 
LEASING…)
Bij de uitvoering van een investeringsproject is ook de keuze van 
de meest geschikte financieringswijze van belang. Naast de klas-
sieke financieringsformules, zoals langetermijnkredieten, kan het 
voor de besturen heel nuttig zijn om na te gaan hoe de privésec-
tor betrokken kan worden. Als die de economische verantwoor-
delijkheid voor een project draagt, is het mogelijk een aantal kosten 
buiten de begroting van het bestuur te houden, wat een kleinere 
impact betekent op de begrotingsnormen. 

Operationele leasing, concessieovereenkomsten, bepaalde vormen 
van publiek-private samenwerking (PPS) en de formules met een 
“derde investeerder” voor energie-efficiëntie zijn voorbeelden 
van alternatieve financieringsformules.

Schematisch gezien komt een publiek-private samenwerking (PPS) 
neer op een samenwerking tussen de overheid en de privésector 
bij de uitwerking, de bouw, de financiering en eventueel het onder-
houd en de uitbating van een openbaar goed, meestal infrastruc-
tuur.

Investeringen voor energie-efficiëntie zijn bijzonder goed geschikt 
voor formules met een ’derde investeerder’. Die laatste is een 
vennootschap (ESCO – Energy Service Companies) die de kosten 
voor de energiebesparende investeringen voor haar rekening 
neemt in plaats van de lokale besturen. Die kosten worden terug-
betaald met de besparingen die het project genereert. De inves-
tering is meestal binnen 5 tot 7 jaar terugverdiend en de bespa-
ringen komen rechtstreeks ten goede aan het bestuur. Ook het 
gebruik van Energieprestatiecontracten (EPC) is een praktische 
oplossing, zowel om een beroep te doen op externe expertise, als 
om het investeringsbedrag te beperken. Hierbij verbindt een 
dienstverstrekker zich ertoe om vooropgestelde besparingsre-
sultaten te behalen.

Bij beide oplossingen draagt een derde het investeringsrisico. 
Voor de gemeente betekenen deze formules van projectbeheer 
een mogelijke oplossing. Ze vergen wel een ‘mind shift’ qua bena-
dering. Of de gemeente met een derde investeerder in zee gaat 
hangt af van de mate waarin ze het aanvaardbaar vindt om de 
controle over een dergelijk project ’uit handen te geven’ aan een 
derde.
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Een nationaal pact om strategische investeringen te stimuleren

De historisch lage overheidsinvesteringen in België zijn negatief voor onze kapitaalvoorraad en de productiviteit van onze eco-
nomie. Om daar iets aan te doen kondigde de regering in maart 2017 de uitwerking van een Nationaal Pact voor Strategische 
Investeringen aan.

Het pact wil de strategische investeringen versterken en versnellen in diverse domeinen van de economie, domeinen waarin de 
privésector en de overheid een cruciale rol kunnen spelen. Het Strategisch Comité werkte concrete adviezen uit met de steun 
van experts uit de overheidssector, de academische wereld, de bedrijfswereld en een burgerplatform. Met de voorgestelde 
maatregelen wil men voor een gezond investeringsklimaat zorgen, om tegen 2030 een duurzame en inclusieve economische 
groei tot stand te brengen.

In het Pact selecteerde het Strategisch Comité voor zowat 150 miljard euro aan investeringen en ondersteunende maatre-
gelen. Ongeveer 45% daarvan zal de overheid op zich nemen. De investeringsaanbevelingen draaien rond 6 domeinen: de 
digitale omslag, cyberveiligheid, onderwijs, de digitalisering van de gezondheidszorg, energieprojecten en mobiliteit. Elk van die 
domeinen kan potentieel een stevige productiviteitswinst leveren met gunstige effecten op andere domeinen.

De investeringen mikken dus op een enorme economische impact. Zo zal investeren in een digitale omslag de productiviteit en 
de economische groei stimuleren, met de bedoeling tot in 2030 jaarlijks voor zo’n 1,5 tot 2% groei te zorgen. Tot slot is het 
Strategisch Comité van oordeel dat de voorgestelde investeringen ook heel wat besparingen zullen opleveren. Een digitale 
overheidssector zal zijn taken zowel zuiniger als efficiënter uitvoeren. Een beter beheer van de gebouwen en van de gezond-
heidszorg kan elk jaar miljarden aan besparingen opleveren, vrijgekomen middelen die op hun beurt opnieuw zullen worden 
geïnvesteerd.
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