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Voorwoord 

Om beleid te kunnen voeren zijn middelen nodig. Dit is een overbodig statement maar 
een waarheid als een koe. Doorheen de jaren wordt door elk beleidsniveau getrokken 
om over een zo groot mogelijke budget en bevoegdheden te kunnen beschikken 
teneinde zich als beleidsniveau waar te kunnen maken.  

Vóór 1860 bestonden er voor de handel tussen de steden en gemeenten 
octrooirechten. Toen deze werden afgeschaft bij wijze van éénmaking van de interne 
markt werden steden en gemeenten gecompenseerd vanuit de hogere overheid. 
Meteen was het “Gemeentefonds” geboren. Het decreet van 7 november 1990 ligt aan 
de basis van de huidige regeling van de verdeling van de middelen via het 
Gemeentefonds.  

Doorheen de jaren zijn steeds aanpassingen gebeurd en wordt de financiële stroom 
vanuit de Vlaamse overheid naar de gemeenten zeer diffuus. De oprichting van een 
Stedenfonds, een Plattelandsfonds, de integratie van diverse sectorale subsidies in het 
Gemeentefonds in de vorige legislatuur en via het laatste Vlaams regeerakkoord, de 
oprichting van een fonds voor open ruimte en tegemoetkoming in de 
responsabiliseringsbijdrage maken de stromen van in hoofdzaak Vlaanderen naar de 
steden en gemeenten bijzonder onoverzichtelijk.  

De bedoeling van deze nota is wat klaarheid te brengen in de voornaamste stromen van 
Vlaanderen naar de lokale besturen én om een eerste evaluatie te maken van het 
belang van de nieuwe instrumenten Openruimtefonds en bijdrage in 
responsabiliseringsbijdrage.  

Als Vlaams parlementslid, voorzitter van de commissie landbouw, visserij en 
plattelandsbeleid ben ik bovendien zo vrij een poging tot suggestie te doen in mijn 
conclusie. 
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1. In kaart brengen van de belangrijkste subsidiestromen vanuit de 
Vlaamse overheid naar de lokale besturen 

 

Op de website van het agentschap binnenlands bestuur in Vlaanderen vinden we overzichtelijk 
heel wat informatie over de diverse subsidiestromen en hun oorsprong. We splitsen deze 
stromen vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale besturen in drie grote categorieën op. 

A) De basisdotatie = Gemeentefonds 
B) Aanvullende dotaties 
C) Overige algemene werkingsmiddelen 

 

A. Basisdotatie 
 

1. Gemeentefonds 

In het regeerakkoord 2019-2024 wordt de belangrijke keuze gemaakt om de groeivoet van het 
Gemeentefonds te behouden. Zelfs in economische barre tijden houdt de regering haar 
engagement om de totale som van het Gemeentefonds jaarlijks met 3,5% per jaar te laten 
groeien. Dit betekent niet dat iedere gemeente elk jaar een verhoging van 3,5% van haar 
dotatie krijgt. Want de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds gebeurt volgens een 
aantal parameters. De groeivoet van 3,5% wordt ook niet toegepast op recent aan het 
Gemeentefonds toegevoegde sectorale subsidiestromen. Finaal is het de ambitie van het 
Gemeentefonds om net daar te helpen waar de draagkracht het kleinst is of meer middelen 
nodig zijn om specifieke problemen aan te pakken. 

De fiscale draagkracht van gemeenten verschilt. Daardoor kan de ene gemeente  meer 
ontvangen uit eigen belastingen dan de andere. De onderlinge verschillen tussen gemeenten 
zijn groot. Zo beïnvloeden vooral  het belastbaar inkomen van de inwoners, en de som van het  
kadastrale  inkomen (KI) de fiscale draagkracht. De grootte van het kadastrale inkomen wordt 
vooral bepaald door de hoeveelheid gebouwen (wonen en bedrijvigheid) en de inschaling van 
de kadastrale inkomens per gebouw. 

De Vlaamse regering verdeelt het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een 
aantal criteria. Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer 
middelen uit het fonds en omgekeerd. Eenvoudig gezegd: hoe “rijker” de gemeente en hoe 
minder sociale behoeften, hoe minder deze gemeente krijgt van de Vlaamse overheid.  

De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere 
mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende 
financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. De 
prognose van de basisdotatie van het Gemeentefonds bedraagt 2.864.554.000,00€ in 2021. 
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De criteria van het Gemeentefonds steunen op de volgende berekening: 

I. 40,8% gaat naar de bijzondere financiering van de centrumsteden en de 
kustgemeenten 

a. 30% volgens het aantal inwoners in de gemeenten met meer dan 
200.000 inwoners 

b. 1,6% volgens het aantal inwoners van gemeenten tussen 100.000 
inwoners en 200.000 inwoners 

c. 6,2% volgens het aantal inwoners in de volgende steden: Turnhout, 
Roeselare, Genk, Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas, Kortrijk, Mechelen, 
Aalst. Leuven werd uit deze categorie genomen en apart geplaatst naast 
Brugge in categorie b, dit met de corresponderende fondsen. 

d. 2% volgens het aantal inwoners in de volgende steden: Aarschot, Deinze, 
Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, 
Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, 
Tongeren en Vilvoorde. 

e. 1% volgens het aantal inwoners in de gemeenten waarvan het 
grondgebied grenst aan de zee. 

Met bovenstaand criterium wordt een bedrag per inwoner gereserveerd. Grootsteden zoals 
Antwerpen en Gent worden apart benaderd en krijgen op deze manier samen 30% van het 
totale budget van het Gemeentefonds, omdat ze meer dan 200.000 inwoners tellen.  Brugge 
zit in een aparte categorie waardoor men  1,6% van het totale budget verkreeg omdat ze meer 
dan 100.000 inwoners tellen. Leuven groeide uit tot een stad van meer dan 100.000 inwoners 
en steeg zo van categorie c. naar b. door. Dit had een invloed op de stroom naar Brugge 
waardoor Leuven in een aparte categorie terechtkwam met de corresponderende fondsen 
zodat stad Brugge hier geen nadeel aan ondervond.  Dit zijn de zogenoemde voorafnames 
omdat deze toewijzing  behalve aan het aantal inwoners aan geen enkel sociaal of fiscaal 
criterium onderworpen is. 

II. 8% voor de centrumfunctie 
a. 4% volgens de actieve bevolking tewerkgesteld in de gemeente 
b. 4% volgens het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het 

grondgebied van de gemeente 

Hier is de activiteitsgraad de indicator, hoeveel mensen zijn er geconcentreerd en bezoeken de 
gemeente om er te werken of om opleiding te volgen, bediend te worden in de rechtsgang, of 
verzorging, sport of culturele infrastructuur. Deze functie bestaat om de regionale 
infrastructuur uit te bouwen en exploiteren. 

III. 30,2% voor de fiscale armoede 
a. 19% op de omgekeerde evenredigheid van de totale opbrengst van de 

personenbelasting van de inwoners in de gemeente, exclusief de 
aanvullende belasting op de personenbelasting 

b. 11,2% op de omgekeerde evenredigheid van het totale belastbare 
kadastrale inkomen op het grondgebied van de gemeente. 
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Hoe hoger de belastingen die een gemeente heft, hoe lager het aandeel dat verworven zal 
worden. Hierin is de personenbelasting het belangrijkste element. Het aandeel onroerende 
voorheffing ligt lager. 

 
IV. 6% voor open ruimten op basis van de oppervlakte bos, tuinen en parken, 

woeste gronden, gekadastreerde wateren, akkerland, grasland, 
recreatiegebieden en boomgaarden. 

Het bewaren van open ruimte is financieel voor een gemeente minder interessant dan er 
gebouwen op te laten plaatsen. Dit laatste genereert directe fiscale inkomsten via de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing, terwijl behoud van open ruimte vooral  een extra 
kost voor een gemeente meebrengt (onderhoud landelijke wegen,…). Dit element blijkt in de 
recente beleidsbeslissingen ook aan kracht toe te nemen (zie verder: Openruimtefonds).  

 
V. 15% voor sociale maatstaven 

 
a. 1% volgens het aantal personen met een voorkeursregeling in de 

ziekteverzekering, exclusief leefloners 
b. 4% volgens het aantal kortgeschoolde werklozen met een 

werkloosheidsaanvraag 
c. 3% volgens het gemiddeld aantal geboorten in een kansarm gezin over 

drie jaar 
d. 3% volgens het aantal sociale huurappartementen 
e. 4% volgens het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een 

leefloon over drie jaar  

Deze diverse sociale criteria zorgen er voor dat de uitbouw van voorzieningen en sociale 
infrastructuur mogelijk wordt, De 3 % voorzien voor sociale huurappartementen is wel heel 
specifiek. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor de OCMW’ s. Die bedraagt 
automatisch 8% van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en de OCMW-raad 
samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen. 

B. Aanvullende dotaties 
 

2. Aanvullende dotatie Elia-compensatie  

In 2008 voegde de Vlaamse regering een dotatie toe aan het Gemeentefonds om de 
gemeenten te compenseren voor de afschaffing van de Elia-taks. 

De Elia-taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van 
het hoogspanningsnetwerk. De taks belastte het elektriciteitsverbruik van bedrijven en 
gezinnen. De Elia-compensatie  moest het dividendverlies van de gemeenten compenseren na 
de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. 
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De Vlaamse regering besliste om dat dividendverlies zelf te compenseren vanaf 2008 en 
voegde die middelen toe aan het Gemeentefonds. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 83 
miljoen euro, een bedrag dat niet wordt geïndexeerd. 

De Elia-compensatie wordt op dezelfde manier onder de gemeenten verdeeld als het bedrag 
van de vroegere federale bijdrage voor 2007 (art. 22bis van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt). 

3. Sectorale subsidies  

In 2016 integreerde de Vlaamse regering zeven Vlaamse sectorale subsidies in het 
Gemeentefonds: 

 lokaal cultuurbeleid; 
 lokaal jeugdbeleid; 
 lokaal sportbeleid; 
 flankerend onderwijsbeleid; 
 bestrijding kinderarmoede; 
 gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking; 
 integratiesubsidies 

De toevoeging van die sectorale middelen aan het Gemeentefonds betekent dat die sectorale 
middelen niet langer geoormerkt zijn en dat de voorwaarden voor het verkrijgen van die 
subsidies en de daaraan verbonden rapporteringsverplichtingen niet langer bestaan. 

De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast en worden niet geïndexeerd maar zijn wel vrij 
te besteden door de gemeenten (= niet geoormerkt). Dit gaat om 131.009.724,20€ 

4. Aanvullende dotatie centrumsteden  

In 2017 voegde de Vlaamse regering de middelen voor de centrumsteden uit het Stedenfonds 
toe aan het Gemeentefonds als een nieuwe voorwaardenvrije dotatie. Die dotatie groeit 
jaarlijks met 3,5%. 

Drie vierde van de dotatie vloeit naar de grootsteden Antwerpen en Gent. De resterende 
middelen worden verdeeld onder de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, op basis van de recentste 
bevolkingsaantallen. In 2020 bedroeg dit iets meer dan 172.000.000 €. 

5. Aanvullende dotatie provinciale instellingen  

Sinds 2018 zorgt de afslanking van de provincies voor bijkomende middelen in het 
Gemeentefonds, maar alleen voor de zeven gemeenten die provinciale instellingen 
overnamen. 

De bedragen vanaf 2018 voor die gemeenten zijn nominatief vermeld in het 
Gemeentefondsdecreet. De voor die bedragen opgenomen indexaanpassing wordt niet 
verrekend in de begrotingsjaren 2020 tot en met 2024. In 2020 bedroeg het totale bedrag 
24.000.000€. 
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C. Overige algemene werkingsmiddelen 
 

6. Regularisatie GESCO’s 2020 

Op 1 april 2015 regulariseerde de Vlaamse regering de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) 
die met een contingent overeenkomst waren tewerkgesteld bij de lokale besturen. De gesco’s 
verloren hun statuut en werden voortaan gewone contractanten. 

De Vlaamse regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met 
een regularisatiepremie. Die bedraagt 95% van de loonpremie en 95% van de 
werkgeversbijdragevermindering voor het refertejaar 2013. 

De regularisatiepremies zijn niet geoormerkt of aan enige voorwaarde gekoppeld en behoren 
dus tot de algemene financieringsmiddelen voor de lokale besturen. Deze worden niet 
geïndexeerd. In 2020 bedroeg het totale bedrag bijna 314.000.000€ 

7. Respo-bijdragen 2020 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven van statutaire 
personeelsleden, kent de Vlaamse regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW ’s, 
autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, 
ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope 
van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Het totale bedrag van 
de respo-bijdragen bedraagt in 2020 om en bij de 130.000.000€ en tegen 2025 om en bij de 
320.000.000€ 

Lokale besturen betalen hun ambtenarenpensioenen volledig zelf vanuit een aangelegd fonds 
(in tegenstelling tot ambtenarenpensioenen van het personeel van de Vlaamse of de federale 
overheid en in tegenstelling tot de pensioenen van zelfstandigen en werknemers). Op lange 
termijn moet de rekening van de pensioenlasten en pensioeninkomsten sluitend zijn. De 
meeste besturen zijn voor de financiering van hun ambtenarenpensioenen aangesloten bij de 
Federale Pensioendienst. Het financieringssysteem is een omslagstelsel: de jaarlijkse 
pensioenlasten worden gefinancierd door een basispensioenbijdrage op de loonmassa van de 
statutaire personeelsleden in dienst. Wanneer de basispensioenbijdragen die elk bestuur 
betaalt op de loonmassa van zijn statutair personeel niet volstaat om de pensioenlasten te 
dekken, krijgt het bestuur een bijkomende factuur om het verschil (vandaag 50%) op te leggen 
in de vorm van een responsabiliseringsbijdrage. Op het aan de gemeenten of instelling 
aangerekende bedrag compenseert de Vlaamse overheid 50% via de zogenoemde respo-
bijdragen.  De oorzaak dat de huidige bijdragen van de werkende statutaire ambtenaren niet 
meer volstaat om de pensioenen te betalen van de gepensioneerde statutaire ambtenaren is 
vooral te wijten aan de omschakeling van statutaire mensen naar contractuelen in de openbare 
diensten. 

8. Open ruimte 2020 

Vanaf 2020 kent de Vlaamse overheid aan de gemeenten een nieuwe algemene 
werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. Die 
nieuwe subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het 
inrichten van de open ruimte extra te compenseren en te stimuleren. Het Openruimtefonds 
start in 2020 met bijna 30.000.000€ en verdeelt in 2025 bijna 130.000.000€ 
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De jaarlijkse verdeling van de dotatie onder de gemeenten gebeurt op basis van de kadastrale 
gegevens over open ruimte (bos, tuin en park, woeste gronden, gekadastreerde wateren, 
akkerland, grasland, recreatieterreinen en boomgaarden), zoals die gebruikt zijn voor de 
definitieve verdeling van het Gemeentefonds voor het voorgaande jaar. 

Omdat de nieuwe dotatie in zekere zin ook te beschouwen is als een correctie op de verdeling 
van het Gemeentefonds, hebben de steden en gemeenten die in het Gemeentefonds kunnen 
genieten van een voorafname of bijzondere financiering, geen of een kleiner aandeel in de 
dotatie open ruimte. Zo worden de dertien centrumsteden uitgesloten van de dotatie en 
bedraagt de subsidie van de regionale steden en kustgemeenten maximaal 6% van hun aandeel 
in het Gemeentefonds van het voorgaande jaar, verhoogd met 3,5%. Voor alle andere 
gemeenten ligt het plafond van de subsidie op 13% van hun Gemeentefondsaandeel van het 
voorgaande jaar, verhoogd met 3,5%. 

In 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 bedraagt de dotatie respectievelijk 20%, 40%, 60%, 80% en 
100% van het bedrag voor open ruimte in het Gemeentefonds van het voorgaande jaar 
exclusief het aandeel van de dertien centrumsteden. Op dat bedrag wordt een jaarlijkse 
groeivoet van 3,5% toegepast. Vanaf 2025 groeit de dotatie nog enkel jaarlijks met 3,5%. 

9. Grootstedelijke problematiek 2020 

In 2015 werden de middelen van het voormalige federale grootstedenbeleid overgeheveld naar 
Vlaanderen. In 2017 werden deze middelen geïntegreerd in het Fonds voor de stimulering van 
(groot)stedelijke en plattelands-investeringen. Vijf centrumsteden – Antwerpen, Gent, 
Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas - kunnen deze middelen aanwenden voor investeringen in 
stadsvernieuwingsprojecten, met als doel de verbetering van de duurzaamheid en de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving van een bepaald stadsdeel. Deze wordt wel geïndexeerd en het 
bedraagt 4.500.000 €. 

10. Mobiliteitsknooppunt 2020 

Vanaf 2020 geeft de Vlaamse regering subsidies aan Denderleeuw, Geraardsbergen en 
Zottegem, die geen centrum- of regiostad zijn, maar die omwille van hun knooppuntfunctie 
inzake mobiliteit een (groot)stedelijke aantrekking in de regio uitoefenen. Met de subsidies 
geeft de Vlaamse regering deze lokale besturen bijkomende financiële ruimte voor de kosten 
die zij ten gevolge van deze knooppuntfunctie moeten dragen. Het bedrag hier is 2.500.000€ 

11. Plattelandsfonds 

Het Fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen regelt de 
verdeling van subsidies aan plattelandsgemeenten. Concreet ontvangen de 50 meest landelijke 
plattelandsgemeenten jaarlijks projectsubsidies, die ze op een autonome manier besteden aan 
investeringen in materiële vaste activa. Het totaal van het Plattelandsfonds werd met 6% naar 
beneden aangepast en wordt niet geïndexeerd. Het totale bedrag voor 2021 is 7.472.984€. 
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D. Conclusie 
 

De verdeling van het Gemeentefonds als basisfinanciering is een omslachtige oefening waar 
rekening wordt gehouden met diverse parameters.  

De voorafnames (bijzondere financiering van de centrumsteden en de kustgemeenten) die 
bijna 41% van het totale Gemeentefonds uitmaken, bepalen een belangrijk aandeel van de 
financiering van deze grotere steden. De aangroei van het Gemeentefonds (3,5%) gaat dus 
jaarlijks voor bijna 41% naar deze categorie. Door deze jaarlijkse indexatie komt er jaarlijks om 
en bij de 100.000.000€ bij het Gemeentefonds waarvan 41.000.000€ als voorafname 
gereserveerd is voor de inwoners van deze steden. 

De centrumfunctie die 8% bedraagt, de berekening voor fiscale armoede die omgekeerd 
evenredig is en 30,2% uitmaakt en de 15% voor sociale maatstaven hebben eveneens een 
belangrijk impact op de toewijzing van deze subsidiestroom. Daarnaast is slechts 6% 
gereserveerd voor het bewaren van open ruimten.  

De voorafnames maken een belangrijk deel uit en het verschil die deze berekening veroorzaakt 
groeit jaar na jaar. Dit voornamelijk veroorzaakt door de indexering van het Gemeentefonds 
die meegenomen is in alle parameters en dus ook in de voorafname. Daarnaast is het 
opmerkelijk te noemen dat slechts 6% wordt toegekend aan het behouden van open ruimte, 
terwijl een centrumfunctie 8% toegekend krijgt en de belangrijkste centrumsteden of 
gemeenten reeds aanwezig zijn in de voorafnames. 

De Vlaamse regering nam bijkomende initiatieven door de tijd heen die bijkomende 
financiering voor specifieke noden mogelijk maakt. De laatste toevoeging ging van start in 2020 
met het ontstaan van de responsabiliseringsbijdrage en het Openruimtefonds.  

Het is duidelijk dat het Gemeentefonds een doorheen de jaren een onoverzichtelijke koterij is 
geworden. Een grondig debat over de verdeling, indexering, niet indexering en de verdeling 
dringt zich op. Dit lijkt mij een belangrijke uitdaging naar 2024.  

E. Hoe gingen we te werk ?  
 

Om deze gegevens in kaart te brengen is het cruciaal om over de juiste gegevens te beschikken. 
We baseerden ons op volgende gegevens en bronnen: 

- We gebruikten de laatste versie van het agentschap binnenlands bestuur die 
gepubliceerd staat op hun website. Deze dateert van september 2020.1 

- We koppelden hier eveneens de financiële gegevens van de investeringssubsidies voor 
plattelandsgemeenten aan.2 

- Er werd een link gemaakt met de statistieken van provincies.incijfers.be om het aantal 
inwoners en de oppervlakte per gemeente en per provincie mee te nemen.3 

 
1 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen 
2 https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen 
3 https://provincies.incijfers.be/dashboard 
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- Er werd een vergelijking van het belastbaar kadastraal inkomen per provincie en per 
gemeente bekomen vanuit de statistieken aangeleverd door Statbel.4 Daarnaast 
vergeleken we ook het totaal netto belastbaar inkomen per individuele aangifte per 
gemeente uit inkomstenjaar 2018.5 

In onze oefening nemen we de bovenstaande beschreven onderdelen mee. Dit zijn het 
Gemeentefonds, de aanvullende dotaties (ELIA, sectorale subsidies, dotatie centrumsteden en 
overname provinciale instellingen) en de overige algemene werkingsmiddelen (regularisatie 
gesco’s, respo en open ruimte, grootstedelijke problematiek, de mobiliteitsknooppunten). We 
voegen het Plattelandsfonds eveneens toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=ace641be-6d77-4af5-b1a7-c0bd50cf34fc 
5 Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), Fiscale inkomens 
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2. Financieringsstromen per lokaal en provinciaal bestuur, een  
diepere analyse 

 

A. PER LOKAAL BESTUUR 
 

Via de overzichtsfile in bijlage 1 en 2 kan u een overzicht terugvinden van het totaalbedrag van 
de bovenstaande beschreven basisdotatie, aanvullende dotaties en overige algemene 
werkingsmiddelen plus het Plattelandsfonds. Dit vergeleken ten opzichte van het aantal 
inwoners in 2020 en de oppervlakte in 2020. We maken de vergelijking op basis deze gegevens 
van het jaar 2020. 

Hieronder maken we alvast een  overzicht van de 10 gemeenten die per inwoner of per km² de 
laagste en hoogste subsidie verkrijgen. 

Tabel 1 Vlaamse subsidiestroom per inwoner 2020 

Lokaal Bestuur Totaal km² 2020 Totaal inwoners 
2020 

Per inwoner 
2020 

Per km² 2020 

KRAAINEM (F) 5,8 13853                 146,57 €       350.086,20 €  
WEZEMBEEK-OPPEM (F) 6,82 14269                 165,81 €       346.922,60 €  
SINT-MARTENS-LATEM 14,34 8365                 175,01 €       102.091,95 €  
SINT-GENESIUS-RODE (F) 22,77 18519                 185,82 €       151.127,69 €  
LINKEBEEK (F) 4,15 4696                 198,02 €       224.075,68 €  
BOORTMEERBEEK 18,64 12629                 200,89 €       136.105,97 €  
AARTSELAAR 10,93 14427                 208,49 €       275.190,08 €  
KAPELLEN 37,11 26981                 209,09 €       152.019,02 €  
OUD-HEVERLEE 31,14 11088                 210,72 €          75.032,22 €  
KORTENBERG 34,52 20289                 211,00 €       124.012,06 €  
ALVERINGEM 80,01 4993                 684,14 €          42.693,44 €  
SINT-NIKLAAS 83,8 78531                 685,86 €       642.734,22 €  
KORTRIJK 80,02 77109                 690,94 €       665.809,08 €  
LEUVEN 56,63 102275                 733,82 €    1.325.301,85 €  
TURNHOUT 56,06 45280                 761,15 €       614.782,33 €  
GENK 87,85 66447                 772,93 €       584.621,33 €  
OOSTENDE 37,72 71647                 786,28 €    1.493.495,14 €  
BRUGGE 138,4 118656                 832,99 €       714.155,62 €  
GENT 156,18 263927              1.654,93 €    2.796.652,32 €  
ANTWERPEN 204,51 529247              1.680,36 €    4.348.557,34 €  

 

De gemeente Kraainem krijgt de laagste financieringsstroom per inwoner (146,57 €) vanuit 
Vlaanderen. De 5 gemeenten met de laagste steun per inwoner (Kraainem, Wezembeek-
Oppem, Sint-Martens-Latem, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek) verkrijgen minder dan 200 € 
steun per inwoner. De faciliteitengemeenten vinden we hoofdzakelijk onderaan de lijst terug. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de bijkomende initiatieven zoals overname provinciale 
instellingen of de sectorale subsidies die vroeger door het lokale beleid niet werden gebruikt 
en waarvoor er geen compensaties voorzien zijn. Daarnaast is er ook een investeringsfonds 
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Vlaamse rand waar deze gemeenten wel een beroep kunnen op doen, gezien deze subsidiëring 
op projecten is gebaseerd werd deze niet in deze oefening meegenomen. Dit bedraagt 
4.000.000€ op jaarbasis en dus 20.000.000€ in de beleidsperiode.  In Sint-Martens-Latem is de 
aanvullende personenbelasting 5,5% en bedraagt de opcentiemen op onroerende voorheffing 
472. Dit is een voorbeeld van een gemeente die door het voeren van een laag belastingbeleid, 
en een beperkte sociale problematiek, minder middelen bekomt vanuit het Gemeentefonds. 

De stad Antwerpen verkrijgt bijna 1680,36€  per inwoner, de stad Gent 1654,93€ per inwoner. 
De 5 steden die de hoogste financieringsstroom per inwoner kennen zijn Antwerpen, Gent, 
Brugge, Oostende en Genk. 

De steden Antwerpen en Gent verkrijgen het dubbele ten opzichte van de derde in de 
rangschikking, stad Brugge. Dit is een gevolg van de voorafnames waarbij Antwerpen en Gent 
apart worden benaderd. Per inwoner verkrijgt iemand uit de stad Antwerpen dus bijna 11,5 
keer zoveel steun als een inwoner uit Kraainem. 

Tabel 2 Vlaamse subsidiestroom per km² 2020 

Lokaal Bestuur Totaal 
km² 
2020 

Totaal 
inwoners 
2020 

Per inwoner 2020 Per km² 2020 

HERSTAPPE (F) 1,35 79 574,47 € 33.617,35 € 
LO-RENINGE 62,94 3290 677,01 € 35.388,78 € 
ZUIENKERKE 48,86 2709 655,82 € 36.361,55 € 
ALVERINGEM 80,01 4993 684,14 € 42.693,44 € 
SINT-LAUREINS 74,5 6818 494,17 € 45.224,55 € 
VOEREN (F) 50,63 4175 588,79 € 48.551,96 € 
HEUVELLAND 94,24 7926 581,58 € 48.913,73 € 
PEPINGEN 36,05 4537 393,78 € 49.558,28 € 
DAMME 89,52 11019 408,17 € 50.241,06 € 
VLETEREN 38,15 3653 549,19 € 52.586,88 € 
EDEGEM 8,65 22261 281,43 € 724.267,44 € 
BORSBEEK 3,92 10949 295,92 € 826.544,40 € 
MORTSEL 7,78 26157 259,54 € 872.595,25 € 
MECHELEN 65,19 86921 659,28 € 879.046,91 € 
VILVOORDE 21,47 45495 437,29 € 926.615,36 € 
BOOM 7,37 18555 428,22 € 1.078.099,06 € 
LEUVEN 56,63 102275 733,82 € 1.325.301,85 € 
OOSTENDE 37,72 71647 786,28 € 1.493.495,14 € 
GENT 156,18 263927 1.654,93 € 2.796.652,32 € 
ANTWERPEN 204,51 529247 1.680,36 € 4.348.557,34 € 

 

De ene gemeente of stad is uiteraard de andere niet. Een andere factor is het aantal km² die 
een gemeente in beheer heeft. Dit heeft bijvoorbeeld een grote impact bij het scheiden van 
het rioleringsstelsel of het beheren van het wegdek of het onderhouden en aanleggen van 
fietsverbindingen. We vinden in bovenstaande tabel meer uitgestrekte en landelijke gemeentes 
terug. 
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De gemeente Herstappe verkrijgt een steun van 33.617,35€/ km² en telt slechts 79 inwoners. 
Het is eveneens een faciliteitengemeente. Lo-Reninge, Zuienkerke, Alveringem en Sint-Laureins 
vervolledigen de laagste financieringssteun per km². Deze steun is bij hen allen minder dan 
50.000€ /km². De stad Antwerpen verkrijgt een steun per km² van ongeveer 4.348.557,34€, op 
de tweede plaats staat Gent met 2.796.652,32€. Per km² verkrijgt de stad Antwerpen bijna 130 
maal meer steun dan per km² in Herstappe. De top wordt vervolledigd met Oostende, Leuven 
en Boom.  

We zien hier duidelijk dat uitgestrekte gemeenten (plattelandsgemeenten) met een lagere 
concentratie aan inwoners minder ondersteuning genieten per km² hoewel de uitdagingen op 
bepaalde domeinen (o.a. milieu en mobiliteit) vaak ook daar groot zijn.  

 

B. PER PROVINCIE 
 

Indien we de totale opsplitsing maken per provincie bekomen we onderstaande evolutie. 

In 2020 verkrijgt een inwoner in de provincie Antwerpen 730,40€ ondersteuning van de 
Vlaamse overheid. Dit loopt op tot 895,64€ per inwoner in 2025  gebaseerd op een 
gelijkblijvend aantal inwoners. Dit zou een stijging van 22,61% betekenen. De provincie Vlaams-
Brabant is de provincie die de laagste ondersteuning verkrijgt per inwoner waarbij 328,17€ 
wordt toegekend in 2020 en de subsidiestroom oploopt tot 399,81€ per inwoner in 2025. Dit 
betekent een stijging van 21,83%. We dienen hier in ons achterhoofd onder andere het effect 
van de faciliteitengemeentes mee in op te nemen 

Let op: hier wordt een stijgend aantal inwoners niet in rekening gebracht ten opzichte van de 
stijging in de prognoses.  

De gemiddelde subsidie per inwoner in Vlaanderen is 546,44€ in 2020 en dit loopt bij een gelijk 
aantal inwoners op tot  666,03€ in 2025. Deze stijging met een gelijkblijvend aantal inwoners is 
21,89%. 

In 2020 werd het Openruimtefonds in het leven geroepen, dit fonds stijgt jaarlijks tot het een 
maximum in 2025 verkrijgt. Dit heeft voornamelijk een effect op Limburg en West-Vlaanderen. 
We zien echter in West-Vlaanderen en Limburg de laagste stijgingen naar 2025 met een gelijk 
aantal inwoners. Het verschil tussen de provincies wordt dus terug groter naar het einde van 
deze legislatuur ondanks de bijkomende maatregelen.   

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen situeren zich rond het gemiddelde. De provincie 
Antwerpen stijgt verder tot een stuk boven het gemiddelde. West-Vlaanderen en Limburg 
blijven onder de gemiddelde stijging. Een inwoner uit Antwerpen krijgt van de Vlaamse 
Overheid in 2020 730,40€ tegenover een inwoner uit  Vlaams-Brabant 328,17€. 

In deze oefening zitten de nieuwe initiatieven zoals het Openruimtefonds en de 
responsabiliseringsbijdrage verwerkt.  
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Tabel 3 Evolutie met gelijkblijvend aantal inwoners van 2020 

 

We herhalen dezelfde tabel per provincie en per km².  We zien hier een ondersteuning van 
476.266,64€ per km² in 2020 en 584.008,69€ per km² in 2025 voor de provincie Antwerpen. In 
de provincie Limburg is er een subsidiestroom vanuit Vlaanderen die 3x lager ligt dan in de 
provincie Antwerpen waarbij 160.212,38€ per km² wordt gesubsidieerd. Deze stijgt verder tot 
193.881,18€ per km² in 2025. Alle provincies behalve Antwerpen liggen hier onder het Vlaams 
gemiddelde waarbij Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen de kleinste stijging kennen 
in de prognose. 

Tabel 4 Evolutie met gelijkblijvende oppervlakte van 2020 

 Provincie PER KM² 2020 PER KM² 2021 PER KM² 2025 25vs20 
Antwerpen 476.266,64 € 494.614,72 € 584.008,69 € 22,62% 
Limburg 160.212,38 € 167.143,66 € 193.881,18 € 21,02% 
Oost-Vlaanderen 306.622,64 € 318.927,63 € 373.271,84 € 21,74% 
Vlaams-Brabant 180.098,07 € 187.937,56 € 219.417,38 € 21,83% 
West-Vlaanderen 182.864,64 € 190.574,22 € 221.261,81 € 21,00% 
Gemiddelde Vlaanderen 267.886,72 € 278.746,53 € 326.516,08 € 21,89% 
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EVOLUTIE BIJDRAGE PER KM²
Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Gemiddelde Vlaanderen

 Provincie P/INWONER 2020 P/INWONER 2021 P/INWONER 2025 25vs20 
Antwerpen 730,40 € 758,54 € 895,64 € 22,62% 
Limburg 442,29 € 461,43 € 535,24 € 21,02% 
Oost-Vlaanderen 599,52 € 623,58 € 729,83 € 21,74% 
Vlaams-Brabant 328,17 € 342,45 € 399,81 € 21,83% 
West-Vlaanderen 478,78 € 498,96 € 579,31 € 21,00% 
Gemiddelde Vlaanderen 546,44 € 568,59 € 666,03 € 21,89% 
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Indien we dezelfde bevolkingsevolutie tussen 2015 en 2020 doortrekken van 2020 naar 2025 
en het aantal inwoners per provincie corrigeren naar 2025 bekomen we een ander bedrag per 
inwoner. Hieronder kan u de evolutie en de groei van het aantal inwoners terugvinden tot in 
2025 gebaseerd op de groeicijfers vanuit het verleden. 

Tabel 5 Bevolkingscijfers provincies in cijfers 

 

Vervolgens verdelen we de bekomen som over het geraamde aantal toekomstige inwoners per 
provincie. Hiermee bekomen we een ander en afgevlakt resultaat. De verschillen blijven 
nominaal groot maar liggen wat dichter bij elkaar. 

De laagste procentuele groei per inwoner ligt in Vlaams-Brabant (17,45%) en de hoogste in de 
provincie Antwerpen (18,92%). 

 
Tabel 6 Gecorrigeerde tabel met prognose van inwoners in 2025 

 

 

€-
€200,00 
€400,00 
€600,00 
€800,00 

€1.000,00 
€1.200,00 
€1.400,00 
€1.600,00 

€730,40 
€442,29 €599,52 

€328,17 €478,78 

€868,62 

€524,75 €706,93 

€385,44 €568,73 

Gecorrigeerde evolutie per inwoner

PER INWONER 2020 PER INWONER 2025

Provincies 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Groei 20vs19 Groei 20vs15 
Antwerpen  1813282  € 1824136 € 1836030 € 1847486 € 1857986 € 1869730 € 0,63% 3,11% 
Limburg 860204 € 863425 € 867413 € 870880 € 874048 € 877370 € 0,38% 2,00% 
Oost-Vlaanderen 1477346 € 1486722 € 1496187 € 1505053 € 1515064 € 1525255 € 0,67% 3,24% 
Vlaams-Brabant 1114299 € 1121693 € 1129849 € 1138489 € 1146175 € 1155843 € 0,84% 3,73% 
West-Vlaanderen 1178996 € 1181828 € 1186532 € 1191059 € 1195796 € 1200945 € 0,43% 1,86% 

Provincies Aantal 
inwoners 
2020 

Aantal 
inwoners  
2025 

TOTAAL PER 
INWONER 
2020 

TOTAAL PER 
INWONER 
2025 

TOTAAL PER 
INWONER 
GECORRIGEERD 

25Cvs20 

Antwerpen 1869730 1927879 730,40 € 895,64 € 868,62 € 118,92% 
Limburg 877370 894917 442,29 € 535,24 € 524,75 € 118,64% 
Oost-Vlaanderen 1525255 1574673 599,52 € 729,83 € 706,93 € 117,92% 
Vlaams-Brabant 1155843 1198956 328,17 € 399,81 € 385,44 € 117,45% 
West-Vlaanderen 1200945 1223283 478,78 € 579,31 € 568,73 € 118,79% 
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Ondanks het feit dat Vlaams-Brabant in deze simulatie procentueel het snelst zou groeien in 
inwonersaantal (tendens op basis van de laatste 5 jaar), blijft het verschil ten opzichte van de 
andere provincies toenemen.  

3. Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard ?  
 

De basisdotatie is de belangrijkste motor van het financieringssysteem van de lokale besturen. 
Zij bepaalt dan ook in eerste instantie het verschil in deze financieringsstromen. De aanvullende 
en overige subsidies zijn bijkomende corrigerende maatregelen die om diverse redenen in het 
leven zijn geroepen.  

Er zijn een drietal belangrijke elementen die we van dichterbij bekijken om de achtergrond in 
deze verschillen te verklaren. Uiteraard zijn er nog heel wat andere elementen zoals eerder 
beschreven die de basisdotatie bepalen. We onderzoeken volgende elementen even van 
dichterbij. 

A. Belastbaar Kadastraal Inkomen 
B. Het inkomen van de inwoners 
C. De aanwezige industrie 

 

A. Kadastraal Inkomen 

Het kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en 
voor de bepaling van het onroerende inkomen dat in de personenbelasting belast wordt. Het 
KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde 
jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen, dat wil 
zeggen de gemiddelde jaarlijkse normale netto huurwaarde van het onroerend goed op het 
referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975. Het bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd. De brutohuurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 
40 % geschat worden voor gebouwde onroerende goederen en op 10 % voor ongebouwde 
onroerende goederen. Het bedrag wordt wel jaarlijks geïndexeerd. 

Aan de hand van de bodembezetting op basis van het kadaster in België vergelijken we de 
gekadastreerde oppervlakte voor 2020. Deze info bekomen we via Statbel.6  

Tabel 7 Tabel belastbaar KI 2020 
 

Belastbaar kadastraal 
inkomen 2020 

Totaal kadastraal 
inkomen 2020 

Verhouding 

Provincie Antwerpen 1.282.219.279 € 1.778.008.865 € 72,12% 
Provincie Vlaams-Brabant 849.675.997 €  932.148.218 € 91,15% 
Provincie West-Vlaanderen 804.984.837 €  952.989.708 € 84,47% 
Provincie Oost-Vlaanderen 895.370.121 € 1.198.259.387 € 74,72% 
Provincie Limburg 513.896.739 € 635.129.143 € 80,91% 

 
6 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=ace641be-6d77-4af5-b1a7-c0bd50cf34fc 
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We zien een duidelijk en groot verschil in het belastbaar kadastraal inkomen en het totaal 
kadastraal inkomen in 2020. We zien grote verschillen in de verhouding totaal KI en belastbaar 
KI, dit voornamelijk veroorzaakt door de grootsteden Antwerpen en Gent in de respectievelijke 
provincies. Het gaat hier om niet belastbaar KI veroorzaakt door o.a. vrijstellingen en leegstand.   

De verhouding is het laagst in Antwerpen en het hoogst in Vlaams-Brabant. In Antwerpen is het 
belastbaar KI 1.282.219.279€, in Oost-Vlaanderen 895.370.121€, in Vlaams-Brabant 
849.675.997€, in West-Vlaanderen 804.984.837€ en in Limburg 513.896.739€. 

Het arrondissement Antwerpen heeft een belastbaar KI  van 773.908.761€, waar de stad 
Antwerpen 409.825.205€ belastbaar KI kent in 2020. Stad Antwerpen heeft een groot aandeel 
in de hoeveelheid onbelastbaar KI die 265.371.149€ bedraagt. 

Arrondissement Halle-Vilvoorde heeft een belastbaar KI van 511.065.113€ waarbij Zaventem 
een belastbaar KI heeft van 51.120.452€. Het arrondissement Gent heeft een belastbaar KI van 
360.192.342€ waarvan de stad Gent een belastbaar KI betekent van 192.740.056€. In de stad 
Gent is het onbelast KI 160.917.028€. 

Het arrondissement Leuven heeft een belastbaar KI van 338.611.884€ waarvan Leuven 
85.728.267€ belastbaar KI uitmaakt.  

Arrondissement Hasselt heeft een belastbaar KI van 270.500.269€  waarvan Hasselt  een 
belastbaar KI van 64.503.087€ heeft.  

Het arrondissement Brugge is het grootste in West-Vlaanderen en heeft een belastbaar KI van 
219.911.186€ waarvan Brugge 86.018.660€ belastbaar KI heeft. Stad Brugge heeft een 
onbelastbaar KI van 31.635.367€. 

Aan de hand van onderstaande tabel kunnen we een duidelijke opsplitsing van het belastbaar 
KI terugvinden. Het belastbaar KI is een interessante indicator. 

Tabel 8 Overzicht Belastbaar KI per Arrondissement 2020 - Statbel 

    Belastbaar kadastraal 
inkomen 2020 

Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen 773.908.761 € 
Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde 511.064.113 € 
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent 360.192.342 € 
Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven 338.611.884 € 
Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout 299.017.408 € 
Provincie Limburg Arrondissement Hasselt 270.500.269 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Brugge 219.911.186 € 
Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen 209.293.110 € 
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas 175.294.357 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk 173.314.881 € 
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst 147.224.307 € 
Provincie Limburg Arrondissement Maaseik 140.167.770 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende 122.891.167 € 
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Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde 106.938.498 € 
Provincie Limburg Arrondissement Tongeren 103.228.700 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare 86.405.274 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne 68.351.701 € 
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde 63.145.076 €  
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt 57.600.184 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Ieper 52.120.071 € 
Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Eeklo 42.575.541 € 
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Diksmuide 24.390.373 € 

 

B. Netto belastbaar inkomen 
 

Om het inkomen te vergelijken bekijken we het inkomstenjaar 2018 wat gepubliceerd staat op 
Statbel. We baseren ons op de cijfers per provincie en vergelijken deze met het Vlaams Gewest. 
We zien dat het gemiddelde inkomen per aangifte in Vlaams-Brabant 65.515€ bedraagt en dus  
een stuk hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. De laatste plaats is voor Limburg met 50.342€ 
per gemiddelde aangifte.  

Tabel 9: Tabel Totaal Belastbaar Inkomen en gemiddeld inkomen per aangifte  

Administratieve Eenheid NIS 
code 

Totaal netto belastbaar 
inkomen 

Gemiddelde 
Inkomen per 

aangifte 

Mediaan 
Inkomen per 

aangifte 

België 01000 121.884.692.373 € 55.152 € 44.756 € 
Vlaams Gewest 02000 79.535.785.372 € 56.469 € 46.242 € 
Waals Gewest 03000 34.575.442.846 € 53.710 € 44.199 € 
Provincie Antwerpen 10000 21.352.345.589 € 55.488 € 44.940 € 
Provincie Oost-Vlaanderen 40000 18.354.804.845 € 57.458 € 47.911 € 

Provincie Vlaams-Brabant 20001 15.429.717.706 € 65.515 € 51.967 € 
Provincie West-Vlaanderen 30000 14.361.001.841 € 53.320 € 45.044 € 

Provincie Limburg 70000 10.037.915.390 € 50.342 € 42.177 € 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

04000 7.773.464.155 € 49.283 € 34.037 € 

 

Tabel 10 Belastbaar inkomen per inwoner of km² 

 

Administratieve Eenheid Totaal 
Belastbaar 
Inkomen 

Gemidd
eld 

inkomen 
per 

aangifte 

Mediaan 
inkomen 

per 
aangifte 

Inwoners 
2020 

Km² 2020 Belastbaar 
inkomen per 

inwoner 

Belastbaar inkomen 
per km² 

Provincie Antwerpen 21.352.345.589€ 55.488 € 44.940 € 1869730 2867,42   11.420,02 €    7.446.535,77 €  
Provincie Oost-
Vlaanderen 

18.354.804.845€ 57.458 € 47.911 € 1525255 2982,23   12.033,93 €    6.154.724,77 €  

Provincie Vlaams-
Brabant 

15.429.717.706€ 65.515 € 51.967 € 1155843 2106,13   13.349,32 €    7.326.099,39 €  

Provincie West-
Vlaanderen 

14.361.001.841€ 53.320 € 45.044 € 1200945 3144,32   11.958,08 €    4.567.283,81 €  

Provincie Limburg 10.037.915.390 € 50.342 € 42.177 € 877370 2422,13   11.440,91 €    4.144.251,30 €  
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Indien we de tabel verder vergelijken versus het aantal inwoners en per km² (totale oppervlakte 
van de provincie) dan zien we dat Antwerpen het laagste netto belastbaar inkomen per inwoner 
kent en Vlaams-Brabant het hoogste. Per km² zien we een groter verschil waarbij in Antwerpen 
er bijna 7,5 miljoen € belastbaar inkomen is versus bijna 4,15 miljoen € per km² in Limburg.  

Bij het berekenen van de basis in het Gemeentefonds wordt een onevenredigheid toegepast 
op het KI en de personenbelasting. Dit betekent hoe “rijker” de gemeente hoe minder ze 
volgens deze parameters verkrijgt. 

C. Economische activiteit 

Het is algemeen geweten dat de impact van een vlieg- of zeehaven een meerwaarde betekent 
voor het kadastraal inkomen. We gebruiken via provincies in cijfers de statistiek omzet per 
1000€ per provincie en het bruto binnenlands product per inwoner in een provincie. Op deze 
manier kunnen we de economische meerwaarde in kaart brengen. 

Het BBP per inwoner in de provincie Antwerpen is 47.641€ en in Limburg 32.964€. We zien ook 
duidelijk dat de omzet die gecreëerd is in de provincie Antwerpen  meer dan dubbel zo hoog is 
dan in de andere provincies.  

Tabel 11 Overzicht BBP en Omzet [1000€] per provincie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antwerpen (Prov.) Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen 
  Omzet 

[1000€] 
BBP per 
inwoner 

Omzet 
[1000€] 

BBP per 
inwoner 

Omzet 
[1000€] 

BBP per 
inwoner 

Omzet [1000€] BBP per 
inwoner 

Omzet 
[1000€] 

BBP per 
inwoner 

2015 231.857.121 € 43.788 € 47.149.938 € 30.086 € 106.167.955 € 33.980 € 101.730.227 € 39.978 € 85.637.742 € 35.711 € 
2016 232.151.761 € 45.103 € 48.161.062 € 31.060 € 111.807.347 € 35.009 € 106.976.701 € 41.484 € 89.513.135 € 37.010 € 
2017 242.513.250 € 46.394 € 50.886.991 € 32.100 € 118.481.990 € 36.384 € 111.781.225 € 42.752 € 95.376.049 € 38.346 € 
2018 252.154.127 € 47.641 € 52.148.974 € 32.964 € 122.031.705 € 37.484 € 115.038.909 € 43.771 € 99.150.596 € 39.390 € 
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4. Wat is het effect van de nieuwe initiatieven op de 
subsidiestromen per inwoner 

 

In het regeerakkoord werd overeengekomen om twee nieuwe initiatieven in te voeren om de 
lokale besturen te financieren.  Namelijk enerzijds een tegemoetkoming van 50% in de 
responsabiliseringsbijdrage die de lokale besturen moeten betalen op de pensioenen van de 
statutaire ambtenaren. Anderzijds door het in leven roepen van het Openruimtefonds om de 
inspanningen van de lokale besturen tegemoet te komen voor het beheren en het inrichten 
van de open ruimte. 

Het Openruimtefonds start als iets meer dan 30 miljoen € in 2020 om te groeien tot iets meer 
dan 130 miljoen € in 2025. Een verdere opwaardering zal plaatsvinden met een indexatie van 
3,5%. 

De responsabiliseringsbijdrage start met 130 miljoen € in 2020 en  groeit uit tot een fonds van 
ongeveer 320.000.000€ in 2025. Na 2025 zal dit bedrag verder exponentieel toenemen in 
functie van de pensioenlasten. Ongeveer 84.000.000€ gaat in 2025 niet naar de lokale besturen 
of OCMW’s maar richting havenbedrijven, AGB’s, welzijnsverenigingen, ziekenhuizen, politie-
en hulpverleningszones. 

Onze hoofdtabel toont de evolutie per gemeente richting 2025 met alle bijkomende 
maatregelen gebaseerd op het inwonersaantal van 2020. 

Indien we de responsabiliseringbijdrage voor gemeentes en ocmw’s per provincie vergelijken 
zien we duidelijk dat de respo bijdrage de grootste bijdrage levert in 2020 aan de provincie 
Antwerpen met 27,4 € per inwoner en de laagste in Limburg die 5,4€ bedraagt.  

Het verschil in de subsidiestroom wordt met het invoege treden van de 
responsabiliseringsbijdrage groter tussen de diverse provincies.  

Het loopt nominaal zelfs verder op naar 2025 indien we deze oefening met een gelijk blijvend 
aantal inwoners (2020) uitwerken. In Antwerpen zal men in 2025 ongeveer 63,9 € ontvangen 
per inwoner en in Limburg 16,7€ per inwoner. Kortom enkel berekend op de financiële stromen 
naar de lokale besturen dan zal de respo bijdrage de verschillen tussen de provincies vanuit het 
verleden enkel vergroten en versterken. 

Tabel 12 Evolutie Respo-bijdrage 

Provincie Respo 2020 Respo 2021 Respo 2022 Respo 2023 Respo 2024 Respo 2025 
Antwerpen 27,4 € 30,3 € 37,0 € 53,1 € 59,6 € 63,9 € 
Limburg 5,4 € 6,5 € 8,2 € 12,5 € 14,9 € 16,7 € 
Oost-Vlaanderen 12,0 € 13,9 € 17,4 € 26,0 € 30,1 € 33,3 € 
Vlaams-Brabant 6,2 € 7,2 € 9,0 € 13,4 € 15,5 € 17,3 € 
West-Vlaanderen 11,0 € 12,7 € 15,9 € 23,5 € 27,1 € 29,8 € 
Vlaanderen 14,3 € 16,2 € 20,0 € 29,2 € 33,3 € 36,3 € 
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Via het Openruimtefonds worden de middelen als volgt verdeeld in de provincie Limburg 6,55 
€ extra per inwoner  in 2020. Dit zou met een gelijk aantal inwoners in 2025 oplopen tot 28,50€. 
In 2020 verkrijgt de provincie Antwerpen de laagste toeslag met 3,20 € en in 2025 14,74€ per 
inwoner. 

Tabel 13 Evolutie Openruimtefonds 

Provincie OR 2020 OR 2021 OR 2022 OR 2023 OR 2024 OR 2025 
Antwerpen 3,20 € 6,61 € 9,96 € 12,34 € 14,25 € 14,74 € 
Limburg 6,55 € 13,44 € 19,76 € 24,07 € 27,54 € 28,50 € 
Oost-Vlaanderen 4,42 € 8,99 € 12,97 € 16,13 € 18,58 € 19,23 € 
Vlaams-Brabant 4,42 € 9,00 € 12,55 € 15,40 € 17,91 € 18,54 € 
West-Vlaanderen 6,34 € 12,23 € 15,99 € 18,30 € 19,88 € 20,58 € 
Eindtotaal 4,71 € 9,50 € 13,49 € 16,38 € 18,66 € 19,32 € 

 

Provincie OR 2020 OR 2021 OR 2022 OR 2023 OR 2024 OR 2025 

Antwerpen 5.974.170,00 € 12.366.530,00 € 18.625.638,00 € 23.065.761,00 € 26.636.619,00 € 27.568.898,00 € 

Limburg 5.750.004,00 € 11.788.817,00 € 17.338.414,00 € 21.120.530,00 € 24.159.374,00 € 25.004.952,00 € 

Oost-Vlaanderen 6.744.870,00 € 13.717.718,00 € 19.776.993,00 € 24.596.641,00 € 28.335.292,00 € 29.327.032,00 € 

Vlaams-Brabant 5.114.597,00 € 10.400.744,00 € 14.500.694,00 € 17.801.827,00 € 20.705.477,00 € 21.430.173,00 € 

West-Vlaanderen 7.614.766,00 € 14.686.775,00 € 19.197.908,00 € 21.974.681,00 € 23.876.663,00 € 24.712.342,00 € 

Vlaanderen 31.198.407,00 € 62.960.584,00 € 89.439.647,00 € 108.559.440,00 € 123.713.425,00 € 128.043.397,00 € 

 

We kunnen ook even de bijdrage van het Openruimtefonds evalueren per km² per provincie. 
Zo bekomen we een beter overzicht versus de ruimte.  In 2020 verkrijgt West-Vlaanderen de 
grootste steun per km² met 2655,62€, in 2025 is dit Oost-Vlaanderen met 10.227,67€ per km². 

 

Tabel 14 Evolutie Openruimtefonds per km² 

Provincie OR per km² 
2020 

OR per km² 
2021 

OR per 
km² 2022 

OR per 
km² 2023 

OR per 
km² 2024 

OR per km² 
2025 

Antwerpen 2.083,47 € 4.312,77 € 6.495,61 € 8.044,08 € 9.289,40 € 9.614,53 € 
Limburg 2.005,29 € 4.111,30 € 6.046,69 € 7.365,69 € 8.425,47 € 8.720,37 € 
Oost-Vlaanderen 2.352,24 € 4.783,99 € 6.897,14 € 8.577,97 € 9.881,81 € 10.227,67 € 
Vlaams-Brabant 1.783,69 € 3.627,21 € 5.057,05 € 6.208,31 € 7.220,94 € 7.473,68 € 
West-Vlaanderen 2.655,62 € 5.121,95 € 6.695,19 € 7.663,57 € 8.326,88 € 8.618,32 € 
Vlaanderen 2.307,19 € 4.656,08 € 6.614,27 € 8.028,22 € 9.148,89 € 9.469,10 € 

 

Beide acties gecumuleerd betekenen dat in 2020 de provincie Antwerpen 30,64€ ontvangt per 
inwoner  en de provincie Vlaams-Brabant het minst met 10,62 € per inwoner. In 2025 verkrijgt 
de provincie Antwerpen 78,66€/inwoner ten op zichte van de provincie Vlaams-Brabant die 
met beide acties 35,81€ extra per inwoner bijkrijgt. Nominaal verkrijgt de provincie Antwerpen 

Provincie Respo 2020 Respo 2021 Respo 2022 Respo 2023 Respo 2024 Respo 2025 
Antwerpen 51.317.075,5 € 56.640.282,5 € 69.177.300,5 € 99.219.592,0 € 111.367.521,5 € 119.509.807,0 € 

Limburg 4.697.329,0 € 5.686.171,0 € 7.200.597,0 € 11.008.567,0 € 13.050.760,0 € 14.669.931,5 € 

Oost-Vlaanderen 18.271.074,0 € 21.261.401,0 € 26.585.528,5 € 39.690.345,5 € 45.945.656,5 € 50.748.697,0 € 

Vlaams-Brabant 7.162.538,0 € 8.363.004,5 € 10.396.580,5 € 15.473.861,0 € 17.954.326,5 € 19.956.974,0 € 

West-Vlaanderen 13.191.875,0 € 15.225.640,0 € 19.085.538,0 € 28.213.445,5 € 32.555.981,0 € 35.787.199,5 € 

Vlaanderen 94.639.891,5 € 107.176.499,0 € 132.445.544,5 € 193.605.811,0 € 220.874.245,5 € 240.672.609,0 € 
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gecombineerd in 2020 bijna 60.000.000€ extra en dit loopt op tot iets meer dan 147.000.000€. 
Limburg verkrijgt in 2020 iets meer dan 10.000.000€ extra en bijna 40.000.000€ in 2025.  

Tabel 15 Evolutie respo-bijdrage en open-ruimte per provincie 

Provincie Combi 2020 Combi 2020 Combi 2022 Combi 2023 Combi 2024 Combi 2025 
Antwerpen 30,64 € 36,91 € 46,96 € 65,40 € 73,81 € 78,66 € 

Limburg 11,91 € 19,92 € 27,97 € 36,62 € 42,41 € 45,22 € 

Oost-Vlaanderen 16,40 € 22,93 € 30,40 € 42,15 € 48,70 € 52,50 € 

Vlaams-Brabant 10,62 € 16,23 € 21,54 € 28,79 € 33,45 € 35,81 € 

West-Vlaanderen 17,33 € 24,91 € 31,88 € 41,79 € 46,99 € 50,38 € 

Eindtotaal 18,98 € 25,67 € 33,47 € 45,58 € 51,98 € 55,62 € 
 

 

Wat betekenen deze bijkomende stromen (open ruimte & respo) op het totale aandeel van het 
Gemeentefonds + Plattelandsfonds die we in deze oefening nagaan ? 

Indien we het aandeel opsplitsen en de invloed van het Openruimtefonds op de totale stroom 
vergelijken zien we dat in 2020 het effect 1,48% is voor de provincie Limburg, dit loopt op tot 
5,32% in 2025. De impact van het Openruimtefonds is bovengemiddeld voor de provincies 
Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Dit betekent dat dankzij het Openruimtefonds 
er voor deze provincies een inhaalbeweging te zien is. 

Tabel 16  Verhouding OR tot totale stroom 

Provincie OR op totale stroom 2020 OR op totale stroom 2021  OR op totale stroom 2025 
Antwerpen 0,44% 0,87% 1,65% 
Limburg 1,48% 2,91% 5,32% 
Oost-Vlaanderen 0,74% 1,44% 2,63% 
Vlaams-Brabant 1,35% 2,63% 4,64% 
West-Vlaanderen 1,32% 2,45% 3,55% 
Vlaanderen 0,86% 1,67% 2,90% 

 
Indien we verder kijken naar de impact van de respo-bijdrage op de totale stromen per 
provincie voor de lokale besturen, zien we dat het effect groter is. Dit is logisch te verklaren 
doordat dit fonds over meer middelen beschikt. Het zal ook verder toenemen in de toekomst 
na 2025. In 2020 bedraagt dit voor de provincie Antwerpen 3,76% en dit loopt in 2025 op tot 
7,14%. De provincie Limburg geniet het minste voordeel van de respo-bijdrage. 

 

 

Provincie Combi 2020 Combi 2020 Combi 2022 Combi 2023 Combi 2024 Combi 2025 

Antwerpen 57.291.245,50 € 69.006.812,50 € 87.802.938,50 € 122.285.353,00 € 138.004.140,50 € 147.078.705,00 € 

Limburg 10.447.333,00 € 17.474.988,00 € 24.539.011,00 € 32.129.097,00 € 37.210.134,00 € 39.674.883,50 € 

Oost-Vlaanderen 25.015.944,00 € 34.979.119,00 € 46.362.521,50 € 64.286.986,50 € 74.280.948,50 € 80.075.729,00 € 

Vlaams-Brabant 12.277.135,00 € 18.763.748,50 € 24.897.274,50 € 33.275.688,00 € 38.659.803,50 € 41.387.147,00 € 

West-Vlaanderen 20.806.641,00 € 29.912.415,00 € 38.283.446,00 € 50.188.126,50 € 56.432.644,00 € 60.499.541,50 € 

Eindtotaal 125.838.298,50 € 170.137.083,00 € 221.885.191,50 € 302.165.251,00 € 344.587.670,50 € 368.716.006,00 € 
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Tabel 17  Verhouding respo tot totale stroom 

Provincie Respo op totale stroom 
2020 

Respo op totale stroom 
2021  

Respo op totale stroom 2025 

Antwerpen 3,76% 3,99% 7,14% 
Limburg 1,21% 1,40% 3,12% 
Oost-Vlaanderen 2,00% 2,24% 4,56% 
Vlaams-Brabant 1,89% 2,11% 4,32% 
West-Vlaanderen 2,29% 2,54% 5,14% 
Eindtotaal 2,61% 2,84% 5,45% 

 

Beide stromen samen maken in 2020 tussen de 2,69% en 4,20% uit van de totale stroom. In 
2025 groeien deze subsidiestromen aan tot een aandeel tussen 7,19% en 8, 96%. Het is 
opmerkelijk te noemen dat het belang voor West-Vlaanderen in 2021 het grootst is met 4,99%. 

Tabel 18  Verhouding respo + OR versus totale stroom 

Provincie Combi op totale stroom 2020 Combi op totale 
stroom 2021  

Combi op totale stroom 
2025 

Antwerpen 4,20% 4,87% 8,78% 
Limburg 2,69% 4,32% 8,45% 
Oost-Vlaanderen 2,74% 3,68% 7,19% 
Vlaams-Brabant 3,24% 4,74% 8,96% 
West-Vlaanderen 3,62% 4,99% 8,70% 
Vlaanderen 3,47% 4,51% 8,35% 

 

We kunnen dus concluderen dat het Openruimtefonds een positief bovengemiddeld effect 
heeft op de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. In 2021 zien we 
gecombineerd nog steeds het positieve effect voor deze provincies wat grotendeels te danken 
is aan het Openruimtefonds. In 2025 zien we dat het belang van beide stromen het grootste is 
geworden voor Vlaams-Brabant, en Antwerpen. Het betekent dat de respo-bijdrage sneller 
groeit waardoor het effect van het Openruimtefonds wordt ingehaald. 

Deze evolutie is gemeten als procentueel aandeel op de totale stromen tot 2025 waarin het 
Openruimtefonds, respo-bijdrage en het Plattelandsfonds inbegrepen zijn.  

Concreet betekent dit dat het positieve effect van het Openruimtefonds als inhaalbeweging 
wegebt naar het einde van de legislatuur. Na 2025 zal het Openruimtefonds geïndexeerd 
worden en zal de responsabiliteitsbijdrage sneller stijgen (50% bijdrage). Bij een gelijkblijvend 
beleid zal het verschil met deze bijkomende initiatieven nog verder uit elkaar groeien. 

Een belangrijk vervolgverhaal is dat de responsabiliseringsbijdrage ook van toepassing is op 
AGB’s, havens, HVZ, PZ, WV en ziekenhuizen. Dit zorgt voor een nog grotere vertekening en lijkt 
een groot aandachtspunt. 

De respobijdrage kent een verhouding in 2020 van ongeveer 94 miljoen € die  aan lokale 
besturen zijnde gemeenten/steden en OCMW’s toegekend is. Ongeveer 36 miljoen € wordt 
aan andere instellingen toegekend. 
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In 2025 omvat de respobijdrage reeds 241 miljoen € voor de gemeenten en ocmw’s en bijna 
84 miljoen € aan andere instellingen. In de verdere toekomst zal deze exponentiële groei enkel 
toenemen waardoor het onderling verschil die aan de basis in 2020 is ontstaan enkel verder zal 
toenemen. 
 
Dus  een kleine 30% van de respo-bijdragen gaat niet naar gemeenten en OCMW’s. Van deze 
andere instellingen gaat meer dan 50% van die  36.000.000€ in 2020 naar deze andere 
instellingen in de provincie Antwerpen. De grootste reden is dat in de provincie Antwerpen een 
heel groot bedrag van de responsabiliseringsbijdrage naar het havenbedrijf gaat, dit loopt op 
tot 18.404.742€ in 2025. Daarnaast vloeit de respo-bijdrage naar  de sterk uitgebouwde 
welzijnsverenigingen, politie- en hulpverleningszones, ziekenhuizen en AGB’s in de provincie 
Antwerpen die  genieten van dit systeem. Dit is in andere provincies veel minder het geval. 

 

Tabel 19  Respobijdragen (niet gemeenten & OCMW's) 

  Som van Dotatie 
2020 

Som van 
Dotatie 2021 

Som van 
Dotatie 2025 

Inwoners Dotatie 2021 
per inwoner 

Dotatie 2025 
per inwoner 

Antwerpen 18.498.410 € 20.291.840 € 41.026.893 € 1.869.730 9,89 € 21,94 € 
AGB 1.620.181 € 1.728.042 € 3.337.583 € 

   

Haven 7.730.721 € 8.549.433 € 18.404.742 € 
   

HVZ 715.428 € 722.666 € 968.528 € 
   

PZ 2.361.098 € 2.549.344 € 4.079.337 € 
   

WV 4.893.574 € 5.479.476 € 11.777.676 € 
   

Ziekenhuis 1.177.408 € 1.262.879 € 2.459.027 € 
   

Limburg 5.184.841 € 5.688.082 € 11.891.266 € 877.370 5,91 € 13,55 € 
HVZ 42.853 € 56.828 € 156.198 € 

   

WV 107.690 € 112.267 € 185.771 € 
   

Ziekenhuis 5.034.298 € 5.518.987 € 11.549.297 € 
   

Oost-
Vlaanderen 

6.122.513 € 6.880.044 € 14.055.301 € 1.525.255 4,01 € 9,22 € 

AGB 19.338 € 22.551 € 54.697 € 
   

Haven 88.741 € 93.129 € 157.720 € 
   

HVZ 316.223 € 267.244 € 7.783 € 
   

PZ 632.611 € 887.452 € 2.283.445 € 
   

WV 656.463 € 698.403 € 1.293.637 € 
   

Ziekenhuis 4.409.137 € 4.911.265 € 10.258.019 € 
   

Vlaams-
Brabant 

886.106 € 938.536 € 1.726.457 € 1.155.843 0,77 € 1,49 € 

PZ 73.656 € 110.281 € 498.761 € 
   

WV 812.450 € 828.255 € 1.227.696 € 
   

West-
Vlaanderen 

5.658.484 € 6.566.324 € 14.906.049 € 1.200.945 4,71 € 12,41 € 

HVZ 253.941 € 240.219 € 335.737 € 
   

PZ 538.224 € 685.658 € 1.682.934 € 
   

WV 356.266 € 374.102 € 553.216 € 
   

Ziekenhuis 4.510.053 € 5.266.345 € 12.334.162 € 
   

Eindtotaal 36.350.354 € 40.364.826 € 83.605.966 € 6629143 5,48 € 12,61 € 
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We zien ook duidelijk dat de ziekenhuizen de grootste hap nemen uit dit budget. Het gaat ook 
over een beperkt aantal ziekenhuizen. De haven en welzijnsverenigingen nemen de 2de en 3de 
plaats in.  

Tabel 20 Respo-bijdrage per type andere instelling 

 

Hieronder kan u de grootste bestemmelingen terugvinden die geen gemeente, stad of OCMW  
zijn en die genieten van de responsabiliseringbijdrage. 

Tabel 21  Benaming andere individuele instelling 

Entiteit NAAM Dotatie 2020 Dotatie 2021 Dotatie 2025 
Haven HAVENBEDRIJF ANTWERPEN   7.730.721,00 €    8.549.433 €    18.404.742 €  
WV ZORGBEDRIJF ANTWERPEN   4.566.611,00 €    5.122.531 €    11.104.981 €  
Ziekenhuis AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE A.V.   4.510.053,00 €    5.266.345 €    12.334.162 €  
PZ POLITIEZONE ANTWERPEN   2.274.692,00 €    2.351.206 €      3.260.489 €  
Ziekenhuis ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG ZOL   2.221.650,00 €    2.362.651 €      4.535.013 €  
Ziekenhuis ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN 

GENT A.V. 
  1.811.010,00 €    1.973.010 €      3.922.645 €  

AGB AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 
STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN 
AGB S 

  1.620.181,00 €    1.728.042 €      3.337.583 €  

Ziekenhuis AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING 
VIRGA JESSE 

  1.566.052,00 €    1.810.871 €      4.348.513 €  

Ziekenhuis ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS   1.453.540,00 €    1.604.698 €      3.401.003 €  
Ziekenhuis AURORAZIEKENHUIS            872.960 €       925.601 €      1.725.579 €  
Ziekenhuis ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-DIMPNA            865.430 €       905.171 €      1.626.255 €  
Ziekenhuis ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS            852.675 €       930.771 €      1.895.391 €  
WV ZORG LEUVEN            812.450 €       828.255 €      1.227.696 €  
HVZ HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER 

ZONE ANTWERPEN 
     690.245,00 €  695.54  930.768  

 

 

 

 

 

 

  Som van Dotatie 2020 Som van Dotatie 2021 Som van Dotatie 2025 

Ziekenhuis                 15.130.896 €                  16.959.476 €                  36.600.505 €  

Haven                   7.819.462 €                    8.642.562 €                  18.562.462 €  

WV                   6.826.443 €                    7.492.503 €                  15.037.996 €  

PZ                   3.605.589 €                    4.232.735 €                    8.544.477 €  

AGB                   1.639.519 €                    1.750.593 €                    3.392.280 €  

HVZ                   1.328.445 €                    1.286.957 €                    1.468.246 €  

Eindtotaal                 36.350.354 €                  40.364.826 €                  83.605.966 €  
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5. Algemene conclusie 
 

Het in kaart brengen en vergelijken van de diverse Vlaamse subsidiestromen naar de lokale 
besturen is een uitgebalanceerde en complexe oefening. Er bestaat en grote verscheidenheid 
tussen provincies en lokale besturen onderling. Dit omwille van vele diverse redenen. 

De insteek waarmee deze oefening werd uitgevoerd was om de invoering van de respo-bijdrage 
en het Openruimtefonds te evalueren nadat deze 1 jaar in werking is. 

De belangrijkste conclusies uit dit document zijn: 

1) De voorafnames die bijna 41% van het Gemeentefonds uitmaken blijven nog steeds de 
belangrijkste bepalende factor om de subsidiestroom naar de lokale besturen te 
bepalen. Deze gaat naar een specifieke doelgroep van lokale besturen zoals grote 
steden, centrumsteden en de kustgemeenten en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Het 
verschil wordt door deze indexatie jaar na jaar groter. We stellen ons dan ook de vraag 
of de indexatie op de voorafnames de juiste keuze is voor de toekomst. Het zou mogelijk 
zijn om de voorafnames niet meer te indexeren en de rest van de korf die de bijdragen 
van het Gemeentefonds bepaalt wel te indexeren. Het vrijgekomen budget kan hier aan 
de hand van de overige objectieve indicatoren verder verdeeld worden. 
 

Tabel 22 Voorafnames 

 

 

Hier zie je de invloed van de voorafnames 40,8% versus de rest. Ook even de 6% open ruimte 
binnen Gemeentefonds in perspectief gezet. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Hoofddotatie 2.767.685.000 € 2.864.554.000 € 2.964.814.000 € 3.068.583.000 € 3.175.984.000 € 3.287.144.000 € 

40,8% Voorafname 1.129.215.480 € 1.168.738.032 € 1.209.644.112 € 1.251.981.864 € 1.295.801.472 € 1.341.154.752 € 

6% binnen 
Gemeentefonds 
behoud open ruimte 

166.061.100 € 171.873.240 € 177.888.840 € 184.114.980 € 190.559.040 € 197.228.640 € 

Respo-bijdrage 94.639.891 € 107.176.499 € 132.445.544 € 193.605.811 € 220.874.246 € 240.672.609 € 

Open ruimte 31.198.407 € 62.960.584 € 89.439.647 € 108.559.440 € 123.713.425 € 128.043.397 € 



26 
 

 
 

Hieronder zie je duidelijk de omslag van het positieve effect open ruimte in 2022/2023 versus 
het positieve effect van respo-bijdrage. 

 

 
 

2) Het Stedenfonds kent een indexatie van 3,5%. Dit is echter niet het geval voor het 
Plattelandsfonds waar geen indexatie wordt toegepast. Er werd zelfs in 2020 een daling 
van 6% toegepast. Een inkanteling van het Plattelandsfonds in het Gemeentefonds met 
een toepassing van indexatie kan een oplossing bieden. 

3) De algemene aangroei van het Gemeentefonds is 3,5% en bedraagt ongeveer 
100.000.000€ op jaarbasis. Het zou een correctere benadering zijn om de indexatie per 
inwoner te laten geschieden. Er zijn in Vlaanderen 6.629.143 (2020) inwoners wat neer 
zou komen op bijna  15,08€/inwoner. 

4) Er wordt in het Gemeentefonds slechts voor 6% rekening gehouden met het behoud 
van open ruimte. In het licht van diverse beleidsbeslissingen zou het ook een 
beleidskeuze kunnen zijn om het gewicht hier te verhogen. Het nieuwe 
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Openruimtefonds is hier een aanvulling op die oploopt tot 13% van het Gemeentefonds 
exclusief centrumsteden die geplafonneerd worden op 6% + indexatie.  Dit ten dienste 
van de verdichting, betonstop, rioleringsgraden en het behoud van open ruimte. 

5) Het Openruimtefonds doet wat  het hoort te doen. Dankzij dit nieuwe fonds krijgen 
lokale besturen voor hun landelijkheid extra ruimte om bijkomend te investeren. 
Voornamelijk in de eerste jaren van deze legislatuur  komt dit neer op een extra bijdrage 
per inwoner voor deze steden en gemeenten. Geen enkele stad of gemeente gaat 
achteruit met dit bijkomend initiatief maar het positieve effect neemt af naar het einde 
van de legislatuur waar het andere nieuwe initiatief de responsabiliteitsbijdrage terug 
de overhand neemt en de verschillen procentueel en nominaal verder uit elkaar haalt. 
Het Openruimtefonds start met iets meer dan 30.000.000€ in 2020 en groeit verder tot 
130 miljoen € in 2025. Daarna zal er een indexatie van 3,5% plaatsvinden.  
Deze indexatie zal niet volstaan om de toekomstige noden te dekken en het verschil 
met de exponentieel stijgende responsabiliteitsbijdrage te compenseren waardoor de 
subsidiestromen in de toekomst geaccelereerd verder uit elkaar zullen groeien. Dit is 
niet onbelangrijk in het licht van de vele toekomstige uitdagingen naar ruimtelijke 
ordening en mobiliteit. 

6) De responsabiliteitsbijdrage is een belangrijke ondersteuning en beslissing in het dragen 
van de pensioenlasten. Dit start met 130 miljoen € in 2020 en groeit verder uit tot 
ongeveer 320.000.000 € in 2025. Na 2025 zal dit bedrag verder exponentieel toenemen 
in functie van de pensioenlasten die toenemen. Ongeveer de helft vloeit naar de 
provincie Antwerpen. 
Ongeveer 84 van de 320 miljoen € gaat niet naar de lokale besturen maar richting 
andere instellingen, waarvan iets meer dan de helft in de provincie Antwerpen zijn 
gevestigd. We dienen op tijd na te denken hoe we met deze bijdrage na 2025 zullen 
omgaan. 
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Slotwoord: conclusie naar beleidsdoelstellingen open ruimte en kost 
 

De subsidiestromen van Vlaanderen naar de lokale besturen zijn heel belangrijk voor de 
bestuurskracht van die lokale besturen. De diverse subsidiestromen zijn doorheen de jaren 
aangevuld waardoor we vandaag met een zeer complexe koterij worden geconfronteerd. Een 
vergelijking per inwoner of per km² is niet steeds de correcte basis voor conclusies, maar het 
toont wel aan dat de subsidiestromen heel sterk afwijken van gemeente tot gemeente en van 
stad tot stad. Een groot deel van die verschillen zijn veroorzaakt door de zogenoemde 
voorafnames. Het debat daarover kan niet langer vermeden worden. Een objectivering dringt 
zich op en lijkt een bijzondere uitdaging naar de volgende legislatuur. Het lijkt mij niet 
onbelangrijk dat daarvoor vandaag verder wetenschappelijk onderzoek wordt opgestart. 

De financiering van de pensioenen van statutaire ambtenaren is een heikel punt. Vooral daar 
waar in het verleden reeds heel veel statutaire ambtenaren waren en daar waar al dan niet 
versneld omgeschakeld is van statutaire ambtenaren naar contractuelen is de impact bijzonder 
groot. Opvallend is het groot aandeel van een aantal specifieke instellingen. 

Tot slot doet het Openruimtefonds wat het moet doen, nl.  het geven van adem aan de 
besturen die veel open ruimte op hun grondgebied hebben. Het lijkt belangrijk om in functie 
van de nieuwe toekomstige uitdagingen dit fonds verder te versterken. 

 


