
 

OVERZICHT EN VERKENNENDE ANALYSE VAN DE 
VLAAMSE SECTORALE GELDSTROMEN NAAR DE 
VLAAMSE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

 

 
PROF. DR. J. CHRISTIAENS 

DHR. CHRISTOPHE VANHEE 
MEVR. DELFINE LIEVENS 

 

 
 

IN OPDRACHT VAN 
 
 

 
 

 



  

1 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde – Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering 
Kuiperskaai 55E, B-9000 Gent 
 
 

 
www.UGent.be 

OVERZICHT EN VERKENNENDE ANALYSE VAN DE 
VLAAMSE SECTORALE GELDSTROMEN NAAR DE 
VLAAMSE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

 
Maart 2013 

 
Inhoudsopgave 

 
1. Omschrijving van de opdracht ................................................................................................................... 2 

 
2. Luik 1: Inventarisatie van de Vlaamse geldstromen .................................................................................. 3 

 
2.1 Werkwijze ......................................................................................................................................... 3 
2.2 Overzicht van de verschillende geldstromen ..................................................................................... 4 

 
3. Luik 2: Kwantificering van de Vlaamse geldstromen ................................................................................ 5 

 
3.1 Werkwijze ......................................................................................................................................... 5 
3.2 Overzicht van de Vlaamse geldstromen ............................................................................................ 5 

 
4. Luik 3: Analyse van de Vlaamse recurrentegeldstromen .......................................................................... 9 

 
4.1 Werkwijze ......................................................................................................................................... 9 
4.2 Analyse van derecurrente Vlaamse geldstromen per inwoner ......................................................... 10 

4.2.1 Gemeenten ............................................................................................................................ 10 
4.2.1.1 Totale geldstromen ................................................................................................. 10 
4.2.1.2 Geldstromen exclusief Gemeentefonds, Stedenfonds en de Elia-compensatie ...... 11 

4.2.2 Provincies ............................................................................................................................. 14  
4.3 Analyse aantal besturen die genieten van de diverse recurrente geldstromen ................................. 14 

4.3.1 Gemeenten ............................................................................................................................ 14 
4.3.2 Provincies ............................................................................................................................. 15 

4.4 Analyse van het aantal verschillende geldstromen per bestuur ....................................................... 16 
4.4.1 Gemeenten ............................................................................................................................ 16 
4.4.2 Provincies ............................................................................................................................. 17 

 
5. Luik 4: Werkmethodiek voor een continue inventarisatie van de Vlaamse geldstromen ........................ 18 

 
5.1 Werkwijze ....................................................................................................................................... 18 
5.2 Top down benadering (OraFin) ....................................................................................................... 18 
5.3 Bottom up benadering (BBC) .......................................................................................................... 19 

 
6. Luik 5: Inventarisatie van de Federale geldstromen ................................................................................ 20 

 
6.1 Werkwijze ....................................................................................................................................... 20 
6.2 Overzicht verschillende Federale geldstromen ................................................................................ 20 

 
7. Besluit ...................................................................................................................................................... 22 
 
Bijlage 1: Overzicht Vlaamse geldstromen per beleidsdomein ...................................................................... 24 
Bijlage 2: Geldstromen per gemeente ............................................................................................................. 36 
Bijlage 3: Overzicht federale geldstromen per FOD/POD .............................................................................. 44 
  



  

2 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde – Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering 
Kuiperskaai 55E, B-9000 Gent 
 
 

 
www.UGent.be 

 
1. Omschrijving van de opdracht 

 
 
De financiering van de Vlaamse lokale en provinciale besturen is een complex gebeuren. 
Vanuit diverse bronnen (prestaties, belastingen, dividenden, fondsen, …) halen deze besturen 
hun middelen om hun werking te financieren. Een aanzienlijk deel van deze middelen zijn 
afkomstig van de Vlaamse en Federale overheid via diverse kanalen.  
 
In het kader van het subsidiariteitsbeginsel dringt zich een hervorming van de algemene 
financiering van de lokale en provinciale besturen op. In het debat rond deze hervorming 
ontbreekt het tot op heden aan duidelijk en allesomvattend cijfermateriaal (‘meten is weten’). 
Een (kwantitatief) overzicht van de verschillende geldstromen vanuit de Vlaamse en Federale 
overheid is tot op heden zo goed als onbestaande. De opmaak van een dergelijke inventaris 
van de huidige financieringsstromen, is echter een noodzakelijk voorwaarde om verdere 
stappen te kunnen zetten in de richting van een hervorming van de financiering van de lokale 
en provinciale besturen (o.a. hervorming van het gemeentefonds). 
 
De hoofddoelstelling van deze opdracht bestond erin om duidelijkheid te scheppen in deze 
geldstromen door de huidige financieringsstromen van de Vlaamse en Federale overheid 
richting de lokale en provinciale besturen kwantitatief in kaart te brengen (welke geldstromen 
zijn er en hoe worden ze verdeeld onder de lokale en provinciale besturen?). Met het oog op 
het aanbrengen van een systematiek om deze geldstromen in de toekomst meer gestroomlijnd 
in kaart te brengen was een nevendoelstelling van deze opdracht het formuleren van een 
aantal aanbevelingen aan de Vlaamse overheid in het licht van een dergelijke continue 
inventarisatie.  
 
Gelet op de hiervoor vermelde finaliteit van deze opdracht werd de uitvoering ervan 
opgedeeld in de volgende vijf luiken die hierna één voor één aan bod komen: 

- Luik 1 Inventarisatie van de Vlaamse geldstromen  
- Luik 2 Kwantificering van de Vlaamse geldstromen 
- Luik 3 Analyse van de Vlaamse recurrente geldstromen 
- Luik 4 Werkmethodiek voor een continue inventarisatie van de Vlaamse geldstromen 
- Luik 5 Inventarisatie van de Federale geldstromen 

 
Samen met dit eindrapport werd aan VLABEST tevens een Excel-file bezorgd waarin het 
detail opgenomen is van de verdeling van de verschillende geldstromen over de verschillende 
lokale en provinciale besturen.  
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2. Luik 1: Inventarisatie van de Vlaamse geldstromen  

 
2.1 Werkwijze 
 
Verkennend onderzoek voorafgaand aan deze opdracht bracht49mogelijke geldstromen vanuit 
de Vlaamse overheid naarde lokale en provinciale besturen aan het licht. In dit eerste luik 
werd deze lijst verder uitgewerkt en verfijnd op basis van: 

(1)  onderzoek van de Vlaamse begrotingsdocumenten; 
(2)  contactopname met de Vlaamse administraties en rechtspersonen; 
(3)  input van de leden van het Bureau van de Raad van VLABEST; 
(4)  informatie beschikbaar op de diverse websites van de Vlaamse Overheid en de 

Vlaamse rechtspersonen(http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-
overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid) 

(5)  de studie van TRITEL ‘Verbetervoorstellen voor subsidies van het beleidsdomein 
LNE aan lokale overheden o.b.v. een integrale evaluatie’ in opdracht van de dienst 
beleidsvoorbereiding en –evaluatie van het departement LNE);en 

(6)  contactopname met andere stakeholders zoals het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB), hetIVA Centrale Accounting, Departement Bestuurszaken (project 
planlastvermindering), deVereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), … 

 
Onder geldstromen worden in deze studie niet enkel de subsidies in de strikte zin van het 
woord verstaan, maar ook de overige tegemoetkomingen/uitkeringen die lokale en provinciale 
besturen ontvangen van de Vlaamse overheid. Voorbeelden van dergelijke subsidies in de 
ruime zin van het woord zijn de loonsubsidies voor het onderwijspersoneel, de terugbetaling 
kosten door de Vlaamse overheid, doorstortingen van Europese middelen (bv. ESF-middelen) 
door de Vlaamse overheid, enz. 
 
Ook de lokale en provinciale besturenworden sensulatogedefinieerd. Ze bestaan uit de  
besturen zelf en alle verzelfstandigde entiteiten die op één of andere manierverstrengeld zijn 
met deze besturen zoals autonome gemeentebedrijven (AGB’s), autonome provinciebedrijven 
(APB’s), gemeentelijk vzw’s, provinciale vzw’s, OCMW-verenigingen, intergemeentelijk 
samenwerkingsverbanden (IGS), Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV’s), 
onthaalbureaus, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en Provinciale 
integratiecentra. 
 
Er bestaat evenwel een grijze zone van entiteiten die al niet als een verlengstuk van lokale en 
provinciale besturen kunnen beschouwd worden. Zo bestaat er tot op heden bijvoorbeeld 
noggeen eensgezindheid over de classificatie van bepaalde verenigingenals een 
verzelfstandigde entiteit van een lokaal of provinciaal bestuur of niet (bv. gemeentelijke vzw). 
Zo heeft het gemeentedecreet het in dit verband over ‘rechtspersonen die door de gemeente 
belast worden met welbepaalde taken van gemeentelijk belang’ zonder het begrip 
‘gemeentelijk belang’ sluitend te omschrijven. Er werden in het decreet enkele vermoedens 
van gemeentelijk belang ingeschreven (bv. overwicht in minstens één van de organen van de 
vzw of indien meer dan de helft van de middelen van de vzw ten laste van de gemeente valt) 
maar ook die zijn voor discussie/interpretatie vatbaar. Ook bij de Vlaamse overheid is geen 
exhaustief overzicht van alle verzelfstandigde entiteiten beschikbaar. 

http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid�
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid�
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2.2 
 

Overzicht van de verschillende geldstromen 

Uiteindelijk werden er een 68-tal geldstromen gedetecteerd waarvan 2 geldstromen, de 
financiële ondersteuning van de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut door de vzw ‘de 
Rand’ en de middelen uit het Vlaams Plattelandsfonds, in 2011 nog niet van toepassing 
waren. Als een afzonderlijke geldstroom werdbeschouwd: elke uitkering van middelen door 
een aparte instantie van de Vlaamse overheid (departement, agentschap, fonds, …),die 
daarenboven nog eens geregeld wordt door een apart wetgevend kader. Een gedetailleerd 
overzicht van deze geldstromen is terug te vinden in bijlage 1. In dit overzicht wordt voor 
elke geldstroom volgende gegevens weergegeven: 

- het wetgevend kader; 
- de instantie die bevoegd is voor de toekenning van de geldstroom; 
- een toelichting bij de geldstroom en de gebruikte data; en 
- het al dan niet recurrent karakter van de geldstroom. 

 
Tabel 1 hierna waarin een overzicht wordt weergegeven van het aantal geldstromen per 
beleidsdomeinlaat zien dat het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed (RWO) het grootste aantal verschillende geldstromen aan lokale en 
provinciale besturen verstrekt (12) terwijl uit het beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV) 
geen rechtstreekse geldstromen toegekend aan lokale besturen. 
 
Tabel 1: Overzicht # geldstromen per beleidsdomein 
 

Beleidsdomein # geldstromen 

Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 1 
Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) 9 
Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 1 
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (iV) 2 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 3 
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) 5 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 10 
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 6 
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 7 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV) 0 
Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 9 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 3 
Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 12 
Totaal 68 
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3. Luik 2: Kwantificering van de Vlaamse geldstromen 

 
3.1 Werkwijze 
 
In dit luik werden de in luik 1 geïdentificeerdegeldstromen gekwantificeerd voor in totaal 
1.072 lokale en provinciale besturen1

- 308 gemeenten 
 bestaande uit: 

- 308 OCMW’s 
- 5 provincies 
- 158 autonome gemeentebedrijven (AGB’s) 
- 11 autonome provinciebedrijven (APB’s) 
- 34 gemeentelijk vzw’s  
- 8 provinciale vzw’s 
- 94 OCMW-verenigingen 
- 133 intergemeentelijk samenwerkingsverbanden (IGS) 
- 5 Erkend Regionaal Samenwerkingsverbanden (ERSV’s) 
- 2 onthaalbureaus 
- 4 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) 
- 2 Provinciale integratiecentra 

 
Al snel werd duidelijk dat een ‘bottom up’ benadering, waarbij de geldstromen in de 
begrotingsrekeningen van de lokale en provinciale besturen worden opgezocht, onmogelijk 
was2. Daarom werd voor de datacollectie geopteerd voor de ‘top down’3

 

 benadering die 
gebruikt wordt bij de meeste ‘public expenditure’ studies’.Daartoe werd contact opgenomen 
met de diverse departementen, agentschappen en diensten van de verschillende 
beleidsdomeinen die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde geldstroom. Telkens werden de 
in 2011 toegekende (vastleggingen) bedragen opgevraagd (in 1 geval kon enkel gebruik 
gemaakt worden van de gegevens van 2010).  

 
3.2 Overzicht van de Vlaamse geldstromen 
 
Uiteindelijk konden voor een totaalbedrag van 4.648.518.120 euro aan geldstromen worden 
gedetecteerd die naar de lokale en provinciale besturen gaan (zie tabel 2op de volgende 
pagina). Op een totale uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid van ongeveer 26 miljard 
euro betekent dat een kleine 18% van de middelen van de Vlaamse overheid naar de Vlaamse 
lokale en provinciale besturen gaan. Voor een aantal geldstromen konden de gegevens 
evenwel niet tijdig worden aangeleverd of werden de data vruchteloos opgevraagd. 
Desalniettemin mag ervan uitgegaan worden dat de belangrijkste geldstromen in het overzicht 
                                                      
1 Deze lijst werd samengesteld op basis van de adressenlijsten van de lokale en provinciale besturen die opgenomen zijn op 
de website van het Agentschap voor Binnenlands bestuur (ABB) http://binnenland.vlaanderen.be/adreslijsten-lokale-besturen 
en informatie verzameld tijdens de datacollectie. 
2 Dit zowel omwille van praktische (er bestaat geen centrale en elektronische archivering van de rekeningen van alle lokale 
en provinciale besturen inclusief de ermee verbanden entiteiten) als inhoudelijke (de verplichte standaardrapportering is 
onvoldoende gedetailleerd om de afzonderlijke geldstromen eruit te detecteren) redenen.  
3Bij een ‘top down’ benadering is de Vlaamse overheid het vertrekpunt en wordt de geldstroom naar beneden gevolgd tot bij 
de lokale en provinciale besturen. 

http://binnenland.vlaanderen.be/adreslijsten-lokale-besturen�


  

6 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde – Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering 
Kuiperskaai 55E, B-9000 Gent 
 
 

 
www.UGent.be 

vervat zitten. Van het totaalbedrag van 4.648.518.120 euro konden uiteindelijk een bedrag 
van 4.536.280.607 aan geldstromen worden verdeeld over de individuele lokale en 
provinciale besturen. Voor de overige 110.337.512 euro aan geldstromen was de opsplitsing 
per bestuur niet beschikbaar. 
 
Tabel 2 laat ook zien dat maar enkele van de in totaal 66 geldstromen bepalend zijn voor de 
verdeling van het totaal. Zo zijn het gemeentefonds, stedenfonds en provinciefonds goed voor 
48,06% van het totaalbedrag. Reken daarbij nog eens de loon- en werkingssubsidies van het 
onderwijs (27,91%) en al ruim drie kwart van het totaalbedrag van de geldstromen is in kaart 
gebracht. Terwijl het beleidsdomein RWO de span kroonde op het vlak van het aantal 
verschillende geldstromen blijkt uit tabel 2 dat indien men het totaalbedrag van de 
geldstromen neemt, het beleidsdomein Bestuurszaken (BZ)instaat voor de verdeling van meer 
dan de helft van de geldstromen onder de lokale en provinciale besturen.  
 
Tabel 2:Overzicht van deVlaamse geldstromen naar lokale en provinciale besturen 
 

Geldstroom Totaalbedrag % 

   Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 0 0,00 
(1) Financiële ondersteuning 6 gemeenten met bijzonder taalstatuut door vzw ‘de 

Rand’ Nvt 0,00 

   Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) 2.348.988.961 50,53 
(2) Vlaams Gemeentefonds  2.027.102.000 43,61 
(3) Vlaams Stedenfonds 118.976.400 2,56 
(4) Vlaams Provinciefonds 89.313.000 1,92 
(5) Compensatie van de afschaffing van de Eliataks 83.000.000 1,79 
(6) Subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten en subsidies voor originele 

eninnoverende projecten in steden 12.538.000 0,27 

(7) Subsidiëring lokale onthaalbureaus 9.291.102 0,20 
(8) Managers van diversiteit 425.475 0,01 
(9) Subsidiëring lokale integratiecentra 6.314.339 0,14 
(10) Subsidiëring aanleg en renovatie woonwagenterreinen 2.028.645 0,04 

   Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 18.736.823 0,40 
(11) Compensaties in het kader van het Lokaal Pact 18.736.823 0,40 

   Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (iV) 6.544.477 0,14 
(12) Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 1.372.548 0,03 
(13) Subsidies i.h.k. van de Toeristisch-Recreatieve Projecten en het 

Impulsprogramma Kust 5.171.929 0,11 

   Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 25.041.493 0,54 
(14) Subsidies bedrijventerreinen 12.089.704 0,26 
(15) Europese & Vlaamse subsidies voor gevelrenovatie en renovatie van 

leegstaande handelspanden 12.951.789 0,28 

(16) Subsidies in het kader van de proeftuin elektrisch voertuig Geen data 0,00 

   Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) 1.334.230.630 28,70 
(17) Subsidiëring 2011 van schoolgebouwen leerplichtonderwijs en hogescholen 34.255.517 0,74 
(18) Loonsubsidies onderwijs 1.119.324.839 24,08 
(19) Werkingssubsidies onderwijs 177.926.746 3,83 
(20) Subsidies voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid 1.952.000 0,04 
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(21) Werkingsmiddelen Pedagogische Begeleidingsdiensten  771.528 0,02 

   Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 245.039.220 5,27 
(22) VIPA-subsdies 32.676.317 0,70 
(23) Subsidies aan diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale 

dienstencentra en woonzorgcentra  93.223.984 2,01 

(24) Subsidies voor opvang en begeleiding van jongeren 11.804.000 0,25 
(25) Subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk 223.431 0,00 
(26) Ondersteuning regionaal welzijnsoverleg 306.000 0,01 
(27) Ondersteuning projecten lokale kinderarmoedebestrijding 520.626 0,01 
(28) Subsidies aan OCMW's die via de BEVAK-formule investeren in serviceflats 1.900.000 0,04 
(29) Werkingssubsidies aan voorzieningen voor personen met een handicap Geen data 0,00 
(30) Subsidies in het kader van preventieve gezinsondersteuning 5.448.055 0,12 
(31) Subsidies in het kader van kinderopvang 98.936.807 2,13 

   Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 139.556.857 3,00 
(32) Subsidies in het kader van het Sport voor Allen decreet 15.120.827 0,33 
(33) Projectsubsidies in het kader van het sportbeleid en subsidies in het kader van 

het Vlaams Sportinfrastructuurplan 3.531.155 0,08 

(34) Subsidiëring van het het gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid 20.238.980 0,44 
(35) Subsidiëring landelijke cultureelerfgoedorganisaties 14.776.414 0,32 
(36) Subsidies in het kader van het lokaal cultuurbeleid 85.483.551 1,84 
(37) Subsidies in het kader van het Kunstendecreet 405.930 0,01 

   Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 249.461.391 5,37 
(38) Subsidies in het kader van de reguliere tewerkstellings-programma’s (incl. 

klassieke gescoprojecten veralgemeend stelsel) 30.842.235 0,66 

(39) Gesco's in het kader van de contingent-overeenkomsten van de lokale 
besturen 209.649.238 4,51 

(40) Diversiteitsactieplanfinanciering in het kader van EAD beleid 115.000 0,00 
(41) Subsidiëring werkwinkels 1.018.730 0,02 
(42) Toelagen in het kader van het uitbesteden van dienstverleningen aan 

werkzoekenden 405.215 0,01 

(43) Subsidiëring van de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden 4.068.802 0,09 
(44) Middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) 3.362.171 0,07 

   Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV) 0 0,00 
Vanuit LVzijn er zelden of geen rechtstreekse geldstromen naar lokale besturen. 0 0,00 

   Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 150.113.661 3,23 
(45) Subsidies gemeentelijke riolering en kleinschalige waterzuivering 111.142.031 2,39 
(46) Subsidies in het kader van het bosdecreet Geen data 0,00 
(47) Subsidies in het kader van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling 3.149.391 0,07 

(48) Subsidie voor de ondersteuning van preventie en selectieve inzameling van 
afval 5.004.320 0,11 

(49) Milieuconvenants (Samenwerkings-overeenkomsten milieu) 27.976.624 0,60 
(50) Subsidies Landinrichtingswerken 646.645 0,01 
(51) Subsidies in het kader van het project ‘Groenjobs’ 435.105 0,01 
(52) Subsidies in het kader van het Erosiebesluit 1.759.545 0,04 
(53) Vlaams Plattelandsfonds Nvt 0,00 

   Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 71.101.738 1,53 
(54) Subsidies  inzake de mobiliteitsconvenants 47.529.250 1,02 
(55) Subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur 7.230.488 0,16 
(56) Subsidie aan havenbedrijven voor bepaalde havenkapiteindiensten 16.342.000 0,35 
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Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 59.702.869 1,28 
(57) Tegemoetkoming voor de opmaak van het leegstandregister 30.062 0,00 
(58) Opmaak en actualisering van het register van de onbebouwde percelen 115.547 0,00 
(59) Opmaak gemeentelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen 1.027.200 0,02 
(60) Subsidies voor het eerste vergunningen- en plannenregister 361.717 0,01 
(61) Subsidies voor stedenbouwkundige ambtenaren 263.567 0,01 
(62) Subsidies voor bepaalde werken, leveringen en diensten Geen data 0,00 
(63) Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stad- en dorpsgezichten Geen data 0,00 
(64) Premie voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten Geen data 0,00 
(65) Subsidies voor de sanering van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten 5.958.822 0,13 
(66) Subsidiëring sociale woonprojecten 48.895.236 1,05 
(67) Subsidiëring van de sociale verhuurkantoren  861.008 0,02 
(68) Subsidies aan intergemeentelijk samenwerkingsverbanden i.h.k. van het 

lokaal woonbeleid 2.189.711 0,05 

   Totaal 4.648.518.120 100 
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4. Luik 3: Analyse van de Vlaamse recurrentegeldstromen 

 
4.1 Werkwijze 
 
In het derde luik van de opdracht werd een aanzet gegeven tot een,in hoofdzaak, 
beschrijvende analyse van de Vlaamse geldstromen. Deze analyse is geïnspireerd op de studie 
van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van 
de Rijksuniversiteit Groningen4

- een analyse van desubsidiestromen per inwoner voor de individuele besturen; 

 naar de bestaande uitkeringen van het Nederlandse Rijk aan 
de Nederlandse gemeenten (‘Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2011’).In tegenstelling tot 
de Nederlandse studie werd de analyse in deze verkennende studie beperkt tot: 

- een analyse van het aantal besturen dat van een bepaalde geldstroom geniet; en 
- een analyse van de het aantal verschillende geldstromen per bestuur. 

 
Om een vergelijking tussen de verschillende besturen mogelijk te maken, werden een 
gemeenten en een provincies in deze studie in ruime zin gedefinieerd. Met de geldstroom naar 
een bepaalde gemeente worden namelijk bedoeld, de som van de geldstromen die naar het 
gemeentebestuur zelf gaan, naar het OCMW van de gemeente en naar eventuele AGB’s, 
gemeentelijke vzw’s, OCMW-verenigingen en onthaalbureaus van de gemeente. De 
geldstroom naar een provincie omvat naast de middelen die naar het provinciebestuur zelf 
gaan ook de geldstromen naar de eventuele APB’s, provinciale vzw’s, de Erkende Regionale 
Samenwerkingsverbanden, de provinciale ontwikkelingsbedrijven en de provinciale 
integratiecentra.  
 
Eveneens omwille van de vergelijkbaarheid werd in de analyse enkele rekening gehouden met 
de recurrente geldstromen. Een geldstroom werd als recurrent beschouwd indien heteen 
geldstroom betreft waarop besturen, indien  zij aan een aantal voorwaarden voldoen, jaarlijks 
recht hebben. In die zin wordt bijvoorbeeld de subsidiëring van de schoolgebouwen als niet-
recurrent beschouwd omdat de lokale besturen niet jaarlijks recht hebben op dergelijke 
subsidies. Ook de subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur worden als niet-recurrent 
beschouwd omdat het niet gaat om een jaarlijkse geldstroom (enkel in het jaar van de aanleg 
van de fietsinfrastructuur heeft men recht op de subsidie). 
 
Van de 68 geldstromen werden er uiteindelijk 41 als recurrent beschouwd (zie bijlage 1) en 
dit voor een totaal bedrag van 4.302.730.376 (92% van de totale geldstromen). Van deze 
recurrente geldstromen konden uiteindelijk slecht een bedrag van 4.186.041.852 euro in de 
analyse worden opgenomen omdat voor een aantal recurrente geldstromen de gegevens per 
individueel bestuur niet tijdig konden worden ter beschikking gesteld en een aantal 
geldstromen enkel konden worden toegewezen aan intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (ISG’s) waarin meerdere gemeenten participeren en waarbij het 
niet mogelijk was de geldstroom aan een individueel bestuur toe te wijzen (indien dit wel kon, 
dan werd het bedrag aan het desbetreffende bestuur toegerekend). Uiteindelijk werd, zoals 
blijkt uit tabel 3, voor een bedrag van 4.186.041.852 euro aan recurrente geldstromen 

                                                      
4http://www.coelo.nl/rapporten/Atlas%20uitkeringen%20aan%20gemeenten%202011.pdf 

http://www.coelo.nl/rapporten/Atlas%20uitkeringen%20aan%20gemeenten%202011.pdf�
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meegenomen in de analyse waarvan 3.849.431.597 euro betrekking hebben op gemeenten en 
336.610.254 euro op provincies (beiden in de ruime zin van het woord beschouwd). 
 
Tabel 3: Samenvatting van de totale geldstromen en vande in de analyse meegenomen 

recurrente geldstromen 
 

 Bedrag % 
Totaal geldstromen 4.648.518.120 100,00 
- Niet recurrente geldstromen 345.787.743 7,44 
=   Recurrente geldstromen 4.302.730.376 92,56 
-    Recurrente geldstromen waarvan geen data per bestuur 

beschikbaar zijn 
110.337.512 

2,37 
- Recurrente geldstromen aan ISG’s die niet konden 

toegewezen aan individuele gemeente 
6.351.013 

0,14 
=   Recurrente geldstromen in de analyse 4.186.041.852 90,19 

waarvan:   
• Recurrente geldstromen gemeenten 3.849.431.597 82,81 
• Recurrente geldstromen provincies  336.610.254 7,24 

 
Omdat (1)al veel informatie beschikbaar is omtrent de verdeelmechanismen van het 
Gemeentefonds, het Stedenfonds, het Provinciefonds en de Elia-compensatie en (2) omdat 
omwille van de grootteorde van de bedragen van deze geldstromen de uiteindelijke resultaten 
in grote mate erdoor zouden kunnen worden beïnvloed, werd bij de analyse van de recurrente 
Vlaamse geldstromen per inwoner (zie 4.2 hierna), de analyse uitgevoerd op zowel het totaal 
van de recurrente Vlaamse geldstromen als de recurrente Vlaamse geldstromen met abstractie 
van het Gemeentefonds, het Stedenfonds, het Provinciefonds en de Elia-compensatie. 
 
 
4.2 Analyse van derecurrente Vlaamse geldstromen per inwoner 
 
4.2.1 Gemeenten 
 
4.2.1.1 Totale geldstromen 
 
In 2011 werd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van 608,75 europer inwoner (o.b.v. 
een Vlaams bevolkingscijfer eind 2010 van 6.323.474) aan recurrente geldstromen 
toegekendaan de Vlaamse gemeentebesturen(in hun ruime betekenis). De geldstroom per 
inwoner van iedere individuele gemeente is terug te vinden in bijlage 2.Uit deze bijlage, tabel 
4en kaart 1 hiernablijkt dat er een grote variatie bestaat tussen de verschillende gemeenten. 
Binnen het bestek van deze opdracht werd niet verder gezocht naar de verklarende factoren 
(grootteorde, landelijk/stedelijk karakter, fiscale draagkracht, …) van deze verschillen maar 
de aanwezigheid van bepaalde onderwijsinstellingen in bepaalde gemeenten, verklaart hoogst 
waarschijnlijk de hoge geldstromen per inwoner in bepaalde gemeenten (bv. Dilsen-
Stokkem). 
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Tabel 4: Gemeenten met de 10 hoogste en 10 laagste recurrente Vlaamse geldstromen per 
inwoner (uitgedrukt als percentage onder (negatief) of boven (positief) de 
totaleVlaamse geldstroom per inwoner) 

 
Laagste tien Hoogste tien 

Affligem -72% Antwerpen +187% 
Hoeilaart -65% Gent +182% 
Zwijndrecht -65% Bever +85% 
Horebeke -64% Dilsen-Stokkem +74% 
Kapellen -64% Kalmthout +52% 
Tremelo -63% Aarschot +42% 
Haaltert -63% Brugge +39% 
Ledegem -63% Arendonk +32% 
Schilde -62% Oostende +28% 
Oostkamp -61% Merchtem +26% 
 
4.2.1.2 Geldstromen exclusief Gemeentefonds, Stedenfonds en de Elia-compensatie 
 
Indien abstractie wordt gemaakt van de geldstromen uit het Gemeentefonds, Stedenfonds en 
de Elia-compensatie dan bedraagt de recurrente Vlaamse geldstroom per inwoner aan de 
Vlaamse gemeentebesturen 256,24 euro. Het bedrag van iedere individuele gemeente werd 
tevens opgenomen in bijlage 2. Ook indien geen rekening wordt gehouden met de 
geldstromen uit het Gemeentefonds, het Stedenfonds en de Elia-compensatie blijft er een 
grote (zelfs grotere) variatie te bestaan tussen de verschillende gemeenten onderling. Uit 
bijlage 2, tabel 5 en kaart 2 hierna blijkt eveneens dat door abstractie te maken van 
voorgenoemde geldstromen er voor vele gemeenten een totaal ander beeld ontstaat. Sommige 
gemeenten met voorheen een positieve % afwijking, hebben nu een negatief % afwijking of 
vice-versa. Gemeenten met een laag (hoog)bedrag per inwoner hebben nu een veel hoger 
(lager) bedag per inwoner. 
 
Tabel 5: Gemeenten met de 10 hoogste en 10 laagste recurrente Vlaamse geldstromen per 

inwoner exclusief Gemeentefonds, Stedenfonds en Elia-compensatie (uitgedrukt als 
percentage onder (negatief) of boven (positief) de totale Vlaamse geldstroom per 
inwoner) 

 
Laagste tien Hoogste tien 

Horebeke -93% Bever +244% 
Spiere-Helkijn -89% Dilsen-Stokkem +225% 
Ledegem -88% Kalmthout +195% 
Affligem -87% Aarschot +140% 
Zwalm -82% Merchtem +133% 
Lendelede -81% Arendonk +122% 
Ruiselede -80% Antwerpen +115% 
Lo-Reninge -80% Beerse +114% 
Wingene -79% Meise +113% 
Kaprijke -78% Baarle-Hertog +95% 
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Kaart 1: Totaal Vlaamse geldstromen per inwonernaar de gemeenten, uitgedrukt als procentuele afwijking van deVlaamse totale geldstroom 
per inwoner 
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Kaart 2: Vlaamse geldstromen (excl. Gemeentefonds, Stedenfonds en Elia-compensatie) per inwoner naar de gemeenten, uitgedrukt als 
procentuele afwijking van de Vlaamse geldstroom per inwoner  (excl. Gemeentefonds, Stedenfonds en Elia-compensatie) 

Lager dan -60 
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4.2.2 Provincies 
 
Voor wat betreft de Vlaamse provincies werd in 2011 door de Vlaamse overheid voor een 
bedrag van 53,23 euro per inwoner aan recurrente geldstromen toegekend aan de provincies 
(in hun ruime zin van de betekenis). Indien abstractie wordt gemaakt van het Provinciefonds 
dan bedraagt de recurrente geldstroom per inwoner 39,11 euro. In tabel 6 hierna worden de 
geldstromen per inwoner van iedere individuele provincie weergeven. Uit deze tabel blijkt dat 
de provincie Limburg in 2011 zowel in absoluut bedrag als per inwoner de meeste middelen 
toegekend kreeg. Ook indien het Provinciefonds buiten beschouwing wordt gelaten, kregen 
we een gelijkaardig beeld.  
 
Tabel 6: Geldstromen per provincie 
 

 Totalegeldstromen Geldstromen excl. provinciefonds 

Provincie Bedrag Per inwoner Bedrag Per inwoner 

Antwerpen 89.302.378,31 51,18 66.310.468,31 38,00 

West-Vlaanderen 29.757.247,75 25,67 12.868.852,75 11,10 

Oost-Vlaanderen 84.414.712,59 58,94 63.764.250,59 44,52 

Vlaams-Brabant 30.211.078,94 28,05 15.139.410,94 14,06 

Limburg 102.924.836,76 122,75 89.214.271,76 106,40 

Totaal 336.610.254,35 53,23 247.297.271,76 39,11 
 
 
4.3 Analyse aantal besturen die genieten van de diverserecurrentegeldstromen 
 
4.3.1 Gemeenten 
 
Van de in totaal 41 recurrente geldstromen (zie 4.1), zijn er 31 van waaruit gemeenten in 2011 
middelen toegekend hebben gekregen. Tabel 7op de volgende pagina laat per recurrente 
geldstroom zien aan hoeveel gemeenten middelen uit een bepaalde geldstroom werden 
toegekend. Twee uitkeringen zijn voor alle 308 gemeenten van belang: het gemeentefonds en 
de compensatie van de afschaffing van de Eliataks. Ook voor de Gesco's in het kader van de 
contingent-overeenkomsten van de lokale besturen ontvangen alle besturen, behoudens één, 
middelen. Uit dezelfde tabel blijkt ook dat een aantal geldstromen slechts naar een beperkt 
aantal besturen gaan. Zo gaan er in het kader van de subsidiëring van de sociale 
verhuurkantoren en de lokale onthaalbureaus maar middelen naar respectievelijk één en twee 
besturen.  
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Tabel 7: Aantal gemeenten die genieten van de diverse recurrentegeldstromen (gerangschikt 
van hoog naar laag) 

 
Geldstroom # gemeenten % 

(2) Vlaams Gemeentefonds  308 100 
(5) Compensatie van de afschaffing van de Eliataks 308 100 
(39) Gesco's in het kader van de contingent-overeenkomsten van de lokale besturen 307 99,68 
(34) Subsidiëring van het gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid 300 97,40 
(36) Subsidies in het kader van het lokaal cultuurbeleid 296 96,10 
(11) Compensaties in het kader van het Lokaal Pact 295 95,78 
(32) Subsidies in het kader van het Sport voor Allen decreet 295 95,78 
(49) Milieuconvenants (Samenwerkings-overeenkomsten milieu) 269 87,34 
(57) Tegemoetkoming voor de opmaak van het leegstandregister 261 84,74 
(18) Loonsubsidies onderwijs 252 81,82 
(19) Werkingssubsidies onderwijs 252 81,82 
(38) Subsidies in het kader van de reguliere tewerkstellings-programma’s (incl. 

klassieke gescoprojecten veralgemeend stelsel) 204 66,23 

(31) Subsidies in het kader van kinderopvang 199 64,61 
(47) Subsidies in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 68 22,08 
(58) Opmaak en actualisering van het register van de onbebouwde percelen 58 18,83 
(41) Subsidiëring werkwinkels 50 16,23 
(9) Subsidiëring lokale integratiecentra 45 14,61 
(12) Convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 40 12,99 
(20) Subsidies voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid 29 9,42 
(30) Subsidies in het kader van preventieve gezinsondersteuning 26 8,44 
(8) Managers van diversiteit 24 7,79 
(13) Subsidies in het kader van de Toeristisch-Recreatieve Projecten en het 

Impulsprogramma Kust 22 7,14 

(35) Subsidiëring landelijke cultureelerfgoedorganisaties 19 6,17 
(51) Subsidies in het kader van het project ‘Groenjobs’ 18 5,84 
(3) Vlaams Stedenfonds 13 4,22 
(25) Subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk 12 3,90 
(42) Toelagen in het kader van het uitbesteden van dienstverleningen aan 

werkzoekenden 6 1,95 

(24) Subsidies voor opvang en begeleiding van jongeren 5 1,62 
(37) Subsidies in het kader van het Kunstendecreet 4 1,30 
(7) Subsidiëring lokale onthaalbureaus 2 0,65 
(67) Subsidiëring van de sociale verhuurkantoren  1 0,32 
 
4.3.2 Provincies 
 
Van de 41 recurrente geldstromen hebben de provincies in 2011 middelen toegekend 
gekregen uit 20 verschillende geldstromen. Tabel 8 hierna laat per recurrente geldstroom zien 
aan hoeveel provincies vanuit een bepaalde geldstroom middelen werden toegekend. 
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Tabel 8: Aantal provincies die genieten van de diverse recurrente geldstromen (gerangschikt 
van hoog naar laag) 

 
Geldstroom # provincies 

(4) Vlaams Provinciefonds  5 
(11) Compensaties in het kader van het Lokaal Pact 5 
(18) Loonsubsidies onderwijs 5 
(19) Werkingssubsidies onderwijs 5 
(25) Subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk 5 
(26) Ondersteuning regionaal welzijnsoverleg 5 
(32) Subsidies in het kader van het Sport voor Allen decreet 5 
(34) Subsidiëring van het gemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid 5 
(35) Subsidiëring landelijke cultureelerfgoedorganisaties 5 
(43) Subsidiëring van de Erkende Regionale Samenwerkings-verbanden (ERSV's) 5 
(47) Subsidies in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 5 
(49) Milieuconvenants (Samenwerkings-overeenkomsten milieu) 5 
(39) Gesco's in het kader van de contingent-overeenkomsten van de lokale besturen 4 
(42) Toelagen in het kader van het uitbesteden van dienstverleningen aan werkzoekenden 4 
(38) Subsidies in het kader van de reguliere tewerkstellings-programma’s (incl. klassieke 

gescoprojecten veralgemeend stelsel) 3 

(9) Subsidiëring lokale integratiecentra 2 
(13) Subsidies in het kader van de Toeristisch-Recreatieve Projecten en het Impulsprogramma 

Kust 2 

(24) Subsidies voor opvang en begeleiding van jongeren 2 
(37) Subsidies in het kader van het Kunstendecreet 1 
(51) Subsidies in het kader van het project ‘Groenjobs’ 1 
 
 
4.4 Analyse van het aantal verschillende geldstromen per bestuur 

 
4.4.1 Gemeenten 
 
Naast de geldstroom per inwoner werd in bijlage 2 tevens per bestuurhet aantal 
recurrentegeldstromen opgenomen van waaruit aan het desbetreffende bestuur in 2011 
middelen werden toegekend (zowel inclusief als exclusief het Gemeentefonds, Stedenfonds 
en de Elia-compensatie).Figuur 1 hierna laat de frequentieverdeling van het aantal 
verschillende geldstromen per bestuur zien (incl. Gemeentefonds, Stedenfonds en Elia-
compensatie). Hieruit blijkt dat aan de meeste gemeenten tussen de 11 en 15 verschillende 
geldstromen werden toegekend met een maximum van 27 (Antwerpen en Brugge),een 
minimum van 3 (Herstappen) en een gemiddelde van 14 van de 31 mogelijke geldstromen. 
Ook hier werd binnen het bestek van deze opdracht niet gezocht naar de verklarende factoren 
van deze verschillen.  
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Figuur 1:  Frequentieverdeling van het aantal verschillende geldstromen per bestuur (incl. 
Gemeentefonds, Stedenfonds en Elia-compensatie) 

 

 
 
4.4.2 Provincies 
 
Tabel 9 hierna geeft per provincie aan vanuit hoeveel verschillende geldstromen (incl. 
Provinciefonds) zij middelen genieten. Hier zijn er geen belangrijke verschillen tussen de 
provincies onderling. 
 
Tabel9: Aantal verschillende geldstromen per provincie 
 

Provincie # stromen 
(20 mogelijk) 

ProvincieAntwerpen 16 

West-Vlaanderen 16 

Oost-Vlaanderen 17 

Vlaams-Brabant 14 

Limburg 16 
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5. Luik 4: Werkmethodiek voor een continue inventarisatie van de 

Vlaamse geldstromen 
 
5.1 Werkwijze 
 
Met het oog op het continu inventariseren en het up-to-date houden van de geldstromen, werd 
nagegaan hoe dit in de praktijk haalbaar is. Hiervoor werden twee benaderingen onderzocht: 

- de ‘Top down’ benadering: Kan deze continue inventarisatie gebeuren op het niveau 
van de IVA Centrale Accounting of door een centralisatie van de beschikbare 
gegevens bij de verschillende agentschappen, departementen, fondsen,…?; 

- de ‘Bottom up’ benadering: in het kader van de digitale (kwartaal)rapportering van de 
beleidsrapporten naar de Vlaamse overheid dat momenteel uitgewerkt wordt door het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale en Provinciale Besturen: 
Financiën en Personeel, werd nagegaan in welke mate de aanlevering van de cijfers 
m.b.t. de verschillende Vlaamse subsidiestromen uit deze (kwartaal)rapportering, al 
dan niet door het aanbrengen van enkelen aanpassingen (bv. verfijning van de 
sectorcodes, toekennen van een unieke code aan elk type geldstroom), mogelijk is. 

 
 
5.2 Top down benadering (Orafin) 
 
Op basis van een onderhoud met de verantwoordelijken van het IVA Centrale Accounting 
blijkt dat het nieuwe begrotings- en boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid (OraFin of 
Oracle Financials),dat in 2010 werd ingevoerd, mogelijkheden biedt om bepaalde 
geldstromen naar de lokale en provinciale besturen periodiek te inventariseren op basis van 
het begrotingsartikel en het leveranciernummer van de besturen.  
 
De gegevens uit OraFin zullen evenwel geen volledig beeld geven omdat OraFin tot op heden 
enkel gegevens bevat over de rechtspersoon Vlaamse Overheid, zijnde deVlaamse ministeries 
en de diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s). Dit betekent dat, mits enkele uitzonderingen, 
gegevens omtrent de geldstromen van de volgende instanties die verantwoordelijk zijn voor 
bepaalde geldstromen, niet terug te vinden zijn in OraFin: 

- de intern verzelfstandigde agentschappen zoals bv. AGION, BLOSO, OVAM, Fonds 
Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Toerisme Vlaanderen, VIPA, VMM; 

- de extern verzelfstandigde agentschappen zoals bv. VLM, VMSW, VDAB; en 
- de Vlaamse openbare instellingen van het type A zoals bv. Fonds Flankerend 

Economisch beleid (Hermes) 
 
Echter, aangezien deze Vlaamse rechtspersonen in het kader van de consolidatie op het niveau 
van de Vlaamse overheid met het oog op de rapportering van het ESR-vorderingensaldo, 
verplicht zijn periodiek bepaalde boekhoudkundige gegevens aan te leveren t.a.v. de IVA 
Centrale Accounting5

                                                      
5 Art. 46, §2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning 
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. 

, zou kunnen worden nagegaan in welke mateuit deze rapportering, 
eventueel mits enkele aanpassingen/aanvullingen, ook de geldstromen naar de lokale en 
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provinciale besturen kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast is er ook een tendens 
merkbaar waarbij meer en meer van deze verzelfstandigde entiteiten overschakelen naar 
OraFin of overwegen dit in de toekomst te doen. 
 
 
5.3 Bottom up benadering (BBC) 
 
Ook de digitale rapportering in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)6

- de BBC-cyclus is pas verplicht voor alle lokale en provinciale besturen vanaf 1 januari 
2014; 

 zal 
een aantal mogelijkheden bieden om bepaalde geldstromen van de Vlaamse overheid naar de 
lokale en provinciale besturen periodiek te inventariseren. Deze rapportering zal bestaan uit 
een jaarlijkse digitale rapportering van de vastgestelde jaarrekening en een rapportering op 
kwartaalbasis over de verrichte transacties van elke kwartaal. Hierbij moeten volgens het 
ABB evenwel de volgende kanttekeningen worden gemaakt: 

- de BBC-cyclus is niet van toepassing op alle verzelfstandigde entiteiten die nauw 
verbonden zijn met de lokale en provinciale besturen. Zo vallen de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, de gemeentelijke vzw’s niet onder het BBC-besluit; deze 
gegevens zullen via andere weg moeten verzameld worden (bv. Balanscentrale voor 
wat betreft de grote en zeer grote gemeentelijke vzw’s); 

- in het kader van de digitale rapportering zullen gegevens enkel beschikbaar zijn op het 
niveau van de beleidsvelden. Via de combinatie economische sectorcode 300 
‘Vlaamse overheid’ en de code van de beleidsvelden zullen bepaalde geldstromen die 
afkomstig zijn van de Vlaamse overheid kunnen geïnventariseerd worden maar deze 
informatie zal veelal niet voldoende gedetailleerd zijn om de individuele 68 
geldstromen in kaart te brengen;  

- aangezien er bij de besturen discussie bestaat omtrent de invulling van de verplichte 
beleidsvelden, valt te verwachten dat deze beleidsvelden door de verschillende 
besturen op een andere manier zullen ingevuld worden (behoort jeugdsportkampen tot 
het beleidsdomein ‘0740 Sport’ of ‘0750 Jeugd’) Hierdoor bestaat de kans dat de 
eventuele tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid voor bepaalde activiteiten op 
verschillende beleidsvelden zullen geboekt worden bij de besturen waardoor een 
intergemeentelijke vergelijking tot een vertekend beeld zou kunnen leiden. 

 
 
 
  

                                                      
6 Artikel 178bis, §2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 174bis, §2 van het Provinciedecreet van 9 
december 2005 en artikel 179/1, §2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Deze rapportering is 
noodzakelijk om Vlaanderen in staat te stellen aan de Europese rapporteringsverplichtingen in het kader van de 
zogenaamde ‘six-pack’ te voldoen. 
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6. Luik 5: Inventarisatie van de Federale geldstromen 

 
6.1 
 

Werkwijze 

In dit laatste luik van de opdracht werd een overzicht opgesteld van de verschillende 
recurrentegeldstromen die aan de lokale en provinciale besturen werden toegekend door de 
Federale overheid. Hiervoor werd in eerste instantie het ontwerp van de federale algemene 
uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2012 geraadpleegd. Hierbij werd op zoek gegaan 
naar programma’s en activiteiten die wijzen op een federale subsidie aan lokale overheden en 
dit aan de hand van volgende zoektermen: lokale, lokaal, gemeente, provincie, provinciale, 
stad, steden, OCMW, politie en brandweer. In tweede instantie werden verscheidene bronnen 
(bv. website van het VVSG, de federale en programmatorische overheidsdiensten) aangewend 
om deze lijst met geldstromen te vervolledigen. Uiteindelijk werden de vastleggingskredieten 
voor het jaar 2011 van desbetreffende geldstromen geïnventariseerd. 
 
 
6.2 
 

Overzicht verschillende Federale geldstromen 

In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de federale geldstromen per 
Federale Overheidsdienst (FOD) of Programmatorische Overheidsdienst (POD). In deze 
bijlage is volgende informatie opgenomen per geldstroom: 

- het toepasselijke wetgevende kader; 
- de bevoegde instantie; 
- het nummer van de basisallocatie; en 
- een toelichting met een korte beschrijving van de geldstroom. 

 
In tabel 10 op de volgende paginawerden de verschillende Federale geldstromen 
gekwantificeerd. Uit deze tabel blijkt dat de federale dotatie aan de politiezones (35%) en de 
toelagen aan de OCMW’s voor maatregelen in het kader van de bestaanszekerheid (53%) het 
grootste gedeelte van de federale budgetten voor de lokale en provinciale overheden 
opslorpen. 
 
Er dient te worden opgemerkt dat indeze cijfers niet enkel de geldstromen naar de Vlaamse 
lokale en provinciale besturen vervat zitten maar ook deze naar de lokale en provinciale 
besturen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Waalse lokale besturen.  
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Tabel 10: Overzicht Federale geldstroom naar lokale en provinciale besturen 
 

Geldstroom Totaalbedrag % 

   FOD Binnenlandse Zaken 806.397.000 42,63 
(1) Lokale integrale veiligheid: strategische veiligheids- en preventieplannen 14.643.000 0,77 
(2) Lokale integrale veiligheid: gemeenschapswachten 37.526.000 1,98 
(3) Logistiek en coördinatie:  financiering van de provincies en de gemeenten 45.028.000 2,38 
(4) Federale politie en geïntegreerde werking 668.429.000 35,34 
(5) Politiegebouwen 7.123.000 0,38 
(6) Brandweer 6.114.000 0,32 
(7) Niet-gemigreerde hulpcentra 100 9.301.000 0,49 
(8) Provinciale gouvernementen 18.233.000 0,96 

   FOD Financiën 964.000 0,05 
(9)Gemeentekrediet: Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als 

Staatstussenkomst in de interestlasten 964.000 0,05 

   FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 3.000.000 0,16 
(10) Impulsfonds voor het migrantenbeleid 3.000.000 0,16 

   FOD Justitie 649.000 0,03 
(11) Gewone rechtsmachten: vergoedingen uit te keren aan de provinciën en 

gemeenten 649.000 0,03 

   POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie 1.080.507.000 57,12 
(12) Grootstedenbeleid 58.745.000 3,11 
(13) Bestaanszekerheid 1.021.313.000 53,99 
(14) Sociale economie: toelagen sociale economie projecten OCMW’s 449.000 0,02 

   POD Duurzame ontwikkeling 59.000 0,01 
(15)  Duurzame ontwikkeling 59.000 0,01 

   Totaal 1.891.576.000 100 
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7. Besluit 

 
In 2011 werdenaan de Vlaamse lokale en provinciale besturen voor ongeveer 4,6 miljard euro 
middelen toegekend door de Vlaamse overheid via 66 verschillende kanalen. Goed voor een 
kleine 18% van de totale uitgaven van de Vlaamse overheid. Hoewel de verdeling van 
sommige geldstromen tussen de besturen goed gekend is, zijn er bepaalde geldstromen waar 
de verdeling niet of nauwelijks gekend is. Een overzicht met het precieze aantal geldstromen 
en de bedragen die per geldstroom naar de Vlaamse lokalen en provinciale besturen vloeien 
was tot op heden niet beschikbaar. Ook de vraag of er sprake is van een gelijkmatige 
verdeling van de geldstromen tussen de lokale besturen werd vaak gesteld maar ook 
hieromtrent werd tot op heden in Vlaanderen nog geen onderzoek verricht. In de filosofie van 
‘meten is weten’ en geïnspireerd op de ‘Atlas Rijksuitkeringen aan Gemeenten 2011’ van de 
Universiteit van Groningen, heeft deze studie zich vooreerst tot doel gesteld de belangrijkste 
en meest substantiële geldstromen in kaart te brengen en de verdeling ervan tussen de 
individuele lokale besturen. Aanvullend aan de verdeling wordt ook aandacht besteed aan de 
eigenschappen van de verschillende soorten geldstromen, de bedragen per geldstroom, het 
aantal besturen dat bepaalde geldstromen ontvangt en de toegekende geldstromen per 
inwoner. Daarnaast werd in deze studie een eerste aanzet gegeven tot analyse van deze 
geldstromen.  
 
Samen levert dit het eerste totaaloverzicht op van de belangrijkste Vlaamse geldstromen van 
de Vlaamse lokale en provinciale besturen. Uiteraard gaat het om een momentopname. De 
financiële verhouding tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse lokale besturen is 
voortdurend in beweging. De studie geeft de situatie in 2011 weer, voor zover bekend in 
december van dat jaar. 
 
Naar aanleiding van deze studie kunnen volgende algemene vaststellingen worden 
geformuleerd: 
 

(1) Hoewel in uitvoering van deze opdracht een zo exhaustief mogelijk lijstvan de 
verschillendegeldstromen werd opgesteld, en dit voor bepaalde beleidsdomeinen (bv. 
LNE) ook mogelijk was, kan niet worden gegarandeerd dat voor alle beleidsdomeinen 
alle geldstromen erin aan bod komen. Wel zijn de belangrijkste geldstromen in kaart 
gebracht; 
 

(2) In het kader van het debat rond de verzelfstandiging is er onduidelijkheid omtrent 
welke entiteiten als een verlengstuk van de lokale en provinciale besturen moeten 
worden beschouwd;   
 

(3) Er bestaat een grote diversiteit (68 verschillende) aan geldstromen waarbij het in 
enkele gevallen om beperkte bedragen gaat (bv. bij de tegemoetkoming voor de 
opmaak van het leegstandregister krijgen de gemeenten gemiddeld 100 euro). Men 
zou zich de vraag kunnen stellen of het in het kader van de planlastvermindering, de 
administratieve vereenvoudiging en de transparante verdeling van de middelen,wel 
verantwoord is om dergelijke individuele kleine geldstromen in stand te houden en het 
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bijvoorbeeld niet beter is deze teincorporeren in het gemeentefonds. Een verdere 
‘wildgroei’ aan nieuwegeldstromen kan best worden vermeden; 
 

(4) De datacollectie was een complexe en tijdrovende onderneming. Slechts voor enkele 
geldstromen (bv. gemeentefonds, elia-compensatie) zijn de data makkelijk terug te 
vinden. Voor de overige gegevens moest contact worden opgenomen met de 
verschillende bevoegde instanties.Op het niveau van de beleidsdomeinen zelf bestaat 
veelal geen centralisatie van de gegevens, laat staan op het niveau van de Vlaamse 
overheid. Ook bij de bevoegde instanties werden grote verschillen vastgesteld in de 
bereidwilligheid/mogelijkheid om de gegevens op korte termijn aan te leveren. Een 
andere vaststelling is dat slechts in enkele gevallen de gegevens vanuit de 
boekhouding aangeleverd werden (vaak worden de gegevens nog in aparte 
documenten extracomptabel bijgehouden). Men zou zich in dit verband de volgende 
vraag kunnen stellen: Levert de boekhouding wel voldoende beleidsinformatie of 
wordt de boekhouding nog te weinig beschouwd als een beleidsinstrument?Een 
belangrijke conclusie is de suggestie om rekening houdend met de 
gebruikersbehoeften, de informatiestroom hoofdzakelijk vanuit de boekhouding te 
regulariseren en te monitoren. 
 

(5) Bij de analyse van de recurrente geldstromen werden grote variaties vastgesteld tussen 
de individuele besturen zowel voor wat betreft de geldstromen per inwoner als het 
aantal geldstromen waarvan de individuele besturen genieten. Indien in de analyse 
geen rekening werd gehouden met de bedragen uit het Gemeentefond, het 
Stedenfonds, het Provinciefonds en met de Elia-compensatie, werd dezelfde grote en 
zelfs grotere variatie waargenomen, maar komt men voor vele besturen tot een ander 
beeld. Het was niet de bedoeling van de huidige studie om hier antwoorden op te 
formuleren en dit kan een aansporing betekenen om hier verder onderzoek aan te 
koppelen; 
 

(6) Met het oog op het aanbrengen van een systematiek om de Vlaamse geldstromen in de 
toekomst meer gestroomlijnd in kaart te brengen blijkt de ‘top down’ benadering de 
meest aangewezen piste te zijn, waarbij een centrale rol weggelegd is voor het IVA 
Centrale Accounting. Indien men ook zou willen rekening houden met de geldstromen 
vanuit de federale overheid of vanuit Europa dan zou de ‘top down’ benadering 
kunnen worden aangevuld met de ‘bottom up’ benadering waarbij gebruikt wordt 
gemaakt met de gegevens die door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) 
in een database zullen wordenverzameld in het kader van de digitale rapportering van 
de beleidsrapporten en de verrichte transacties van elk kwartaal.  

 
Met deze studie werd een eerste aanzet gegeven om de sectorale financiering vanuit de 
Vlaamse overheid aan de lokale en provinciale besturen in kaart te brengen en zo onder 
andere basismateriaal aan te reiken voor de realisatie van de doelstelling van bevoegd minister 
Geert Bourgeois om het model voor de (algemene) interbestuurlijke financiering te 
herbekijken. 
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Bijlage 1: Overzicht Vlaamse geldstromen per beleidsdomein 
 

Geldstroom Wetgevend kader Bevoegde instantie Toelichting Recurrent/Niet 
recurrent 

Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 

(1) Financiële ondersteuning zes gemeenten 
met bijzonder taalstatuut door de vzw ‘de 
Rand’ 

Decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. 
“de Rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap 

Vzw ‘de Rand’ 
Vanuit de Vzw 'de Rand' is er geen directe financiële 
ondersteuning aan de gemeenten (wel aan vzw's uit de 
gemeenten). Vanaf 2014 zal dit wel het geval zijn. 

Recurrent 

Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) 

(2) Vlaams Gemeentefonds  

Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake 
de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en 
MB van 23/01/2012 houdende de definitieve bepaling van de 
aandelen in het Vlaams Gemeentefonds voor het jaar 2011; 
begroting 2011, Basisallocatie BDO BH312 4321 

Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur 
(ABB) 

/ Recurrent 

(3) Vlaams Stedenfonds 

Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels 
inzake de werking en de verdeling van het Vlaams 
Stedenfonds en Besluit van de Vlaamse Regering van 18 
maart 2011 tot verdeling van de trekkingsrechten uit het 
Stedenfonds voor het jaar 2011 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering – Team 
Stedenbeleid 

/ Recurrent 

(4) Vlaams Provinciefonds 

Decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams 
Provinciefonds en MB van 23/01/2012 houdende de 
definitieve bepaling van de aandelen van de vijf provincies in 
het Vlaams Provinciefonds voor het jaar 2011; begroting 
2011, Basisallocatie BDO BH311 4311 

Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur 
(ABB) 

/ Recurrent 

(5) Compensatie van de afschaffing van de 
Eliataks 

MB van 21 april 2011 houdende de vaststelling van de 
aandelen voor 2011 van de gemeenten van het Vlaamse 
Gewest in de aanvullende dotatie aan het Vlaams 
Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de 
Eliataks (begroting 2011, basisallocatie BDO BH315 4322) 

Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur 
(ABB) 

/ Recurrent 
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(6) Subsidiëring van 
stadsvernieuwingsprojecten en subsidies 
voor originele en innoverende projecten in 
steden 

Besluit van 16 maart 2007 van de Vlaamse Regering 
betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten 
en Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van 
stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2011 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering – Team 
Stedenbeleid 

Het betreft concept- en projectsubsidies voor 
stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 
2011. De subsidies voor originele en innoverende projecten 
in steden gaan niet naar de steden maar naar vzw's uit de 
steden. Ook de Thuis in de Stad prijs wordt niet 
meegenomen in de studie. 

Niet-recurrent 

(7) Subsidiëring lokale onthaalbureaus Besluit van 15 december 2006 van de Vlaamse Regering 
betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering - Team 
Inburgering 

Het betreft de subsidies aan de stedelijke onthaalbureau's in 
de Steden Gent en Antwerpen. De subsidies aan de 5 
onthaalbureau's met de provincie als werkingsgebied 
werden niet opgenomen omdat deze onthaalbureau's geen 
specifieke band hebben met een welbepaald lokaal bestuur. 

Recurrent 

(8) Managers van diversiteit Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten 
aanzien van etnisch-culturele minderheden. 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering - Team 
Integratie 

Het betreft de subsidies voor projecten van gemeente- en 
OCMW-besturen in het kader van de projectoproep 
'Managers van Diversiteit 2011' 

Recurrent 

(9) Subsidiëring lokale integratiecentra 

Integratiedecreet van 28 april 1998  en het Besluit van 15 juli 
2002 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en 
subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse 
minderhedenbeleid 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering - Team 
Integratie 

Het gaat om de reguliere subsidies die in 2011 werden 
toegekend aan lokale integratiediensten en provinciale 
integratiecentra. 

Recurrent 

(10)  Subsidiëring aanleg en renovatie 
woonwagenterreinen 

Besluit van 12 mei 200 van de Vlaamse regering houdende 
de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie 
en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor 
woonwagenbewoners 

ABB - Afdeling 
Beleid Binnenland, 
Steden en 
Inburgering 

Het betreft de bedragen die in 2011 werden vastgelegd 
door de Vlaamse Overheid voor de subsidiëring van 
woonwagenterreinen aan lokale besturen (in 2011 enkel 
gemeenten en geen provincies). De effectieve uitbetaling 
gebeurt in de volgende jaren. 

Niet-recurrent 

Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 

(11) Compensaties in het kader van het Lokaal 
Pact Lokaal Pact met de lokale besturen 

Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst 
(VLABEL) 

Het betreft de compensaties (AJ 2011) voor de gederfde 
inkomsten ingevolge de volledige vrijstelling van de 
onroerende voorheffing voor het K.I. van nieuw materiaal 
en outillage en de vermindering op de onroerende 
voorheffing op de lage energie- en zeer lage 
energiewoningen. 

Recurrent 
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Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (iV) 

(12) Convenants gemeentelijke 
ontwikkelingssamenwerking 

Decreet van 2 april 2004 betreffende het beleid inzake 
convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 

Vlaamse Agentschap 
voor Internationale 
Samenwerking 
(VAIS) 

Het betreft het gedeelte voor 2011 van de convenants 2011-
2013 Recurrent 

(13) Subsidies in het kader van de Toeristisch-
Recreatieve Projecten en het 
Impulsprogramma Kust 

Besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse regering betreffende 
de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-
recreatieve projecten en strategische plannen 

Toerisme Vlaanderen   Recurrent 

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

(14) Subsidies bedrijventerreinen Besluit van 16 mei 2007 van de Vlaamse Regering houdende 
subsidiëring van bedrijventerreinen  

Agentschap 
Ondernemen 

Het betreft de subsidies die werden toegekend (vastleggingen 
2011) aan de ontwikkelaars van bedrijventerreinen. De 
subsidies die rechtstreeks aan privaatrechterlijke 
ontwikkelaar werden toegekend werden niet meegenomen in 
studie aangezien niet kon uitgemaakt worden op welk 
grondgebied het bedrijventerrein werd aangelegd. 

Niet-recurrent 

(15) Europese en Vlaamse subsidies voor 
gevelrenovatie en renovatie van 
leegstaande handelspanden 

Verordening (EEG) nr. 1783/1999 van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 juni 1999 met betrekking tot het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling                                                                                                                         
Besluit van 3 mei 2002 van de Vlaamse regering houdende 
vaststelling van de regelen voor het beheer en de werking van 
het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.  

Agentschap 
Ondernemen 

Het betreft de steun die de lokale besturen gekregen hebben 
vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het het Vlaams Fonds voor Flankerend 
Economisch Beleid (Hermes) voor gevelrenovatie en 
renovatie leegstaande handelspanden. 

Niet-recurrent 

(16) Subsidies in het kader van de proeftuin 
elektisch voertuig   

Agentschap voor 
Innovatie door 
Wetenschap en 
Technologie 

Het betreft kleine adhoc-subsidies in het kader van de 
proeftuin elektrisch voertuig. Deze werden niet opgenomen 
in de studie. 

Niet-recurrent 

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) 

(17) Subsidiëring 2011 van schoolgebouwen 
leerplichtonderwijs en hogescholen 

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen 
van de onderwijswetgeving 

Agentschap voor 
Infrastructuur in het 
onderwijs (AGIOn) 

Het betreft de vastleggingen voor de gemeentelijke en 
provinciale dossiers in 2011 inclusief verhogingen achteraf 
als gevolg van onvoorzienbare meerwerken, contractuele 
herzienningen, … 

Niet-recurrent 
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(18) Loonsubsidies onderwijs 

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen 
van de onderwijswetgeving                                                    
Decreet van 1 juli 1990 betreffende het onderwijs – II                                                      
Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding 

Agodi en Ahovos 
Het betreft de loonsubsidies voor het gemeentelijk en 
provinciale basis-, middelbaar, deeltijds (kunst)onderwijs, 
volwassenonderwijs en de CLB's 

Recurrent 

(19) Werkingssubsidies onderwijs 

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen 
van de onderwijswetgeving                                                    
Decreet van 1 juli 1990 betreffende het onderwijs – II                                                      
Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding 

Agodi en Ahovos 

Het betreft (1) de werkingssubsidies voor de basisscholen, de 
middelbare scholen, het deeltijds kunstonderwijs, het hoger 
onderwijs (incl. lonen) en de CLB's; (2) de 
nascholingsgelden; (3) de gederfde inschrijvingsgelden en (4) 
de middelen voor het zomeraanbod. 

Recurrent 

(20) Subsidies voor het lokaal flankerend 
onderwijsbeleid 

Besluit van 18 april 2008 van de Vlaamse Regering tot 
regeling van de procedure voor de toekenning van subsidies 
aan projecten in het kader van het flankerend onderwijsbeleid 
op lokaal niveau 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Het betreft de toegekende budgetten (vastlegging) in het 
kader van het lokaal flankerend onderwijs voor het schooljaar 
2011-2012. 

Recurrent 

(21) Werkingsmiddelen Pedagogische 
Begeleidingsdiensten    

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Het betreft middelen die naar de koepels gaan zijnde OVSG 
(koepel van onderwijs steden en gemeenten) voor een bedrag 
van 636.376,93 euro en POV (koepel van onderwijs 
provincies) voor een bedrag van 135.151,09 euro. Omdat 
deze middelen bovenlokaal (per koepel) worden toegekend 
en niet kunnen worden opgesplitst naar gemeente of 
provincie werden deze werkingsmiddelen niet mee 
opgenomen in deze studie. 

Recurrent 

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 

(22) VIPA-subsdies 

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot 
regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt 
door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden                                                                                                             
Besluit van 18 maart 2011 van de Vlaamse Regering tot 
regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt 
door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Vlaams 
Infrastructuurfonds 
voor 
Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Het betreft subisidies vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden aan welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken 
uitvoeren. 

Niet-recurrent 

(23) Subsidies aan diensten voor gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg, lokale 
dienstencentra en woonzorgcentra  

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Vlaams Agentschap 
Zorg & Gezondheid 

Het betreft de subsidiebedragen die in 2011 werden betaald 
aan de openbare woonzorgcentra voor animatie 
(13.709.540,75), aan de openbare lokale dienstencentra 
(4.603.434) en de openbare diensten gezinszorg 
(72.052.643,08) en aanvullende thuiszorg (2.858.366,22). 
Agentschap heeft beslist dat - vermits deze gegevens nog niet 
uit Orafin kunnen komen - zij niet in staat zijn deze gegevens 
te leveren met een te verantwoorden moeite. 

Recurrent 
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(24) Subsidies voor opvang en begeleiding 
van jongeren Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand     Recurrent 

(25) Subsidiëring van organisaties voor 
autonoom vrijwilligerswerk 

Decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde 
vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot 
regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties 
voor autonoom vrijwilligerswerk 

Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin, Afdeling 
Welzijn en 
Samenleving 

Het betreft de subsidie aan de autonome 
vrijwilligersorganisaties met een erkenning voor onbepaalde 
duur en de ondersteuning van de provinciale steuntpunten 
vrijwilligerswerk. 

Recurrent 

(26) Ondersteuning regionaal welzijnsoverleg 
Besluit van 19 december 1997 van de Vlaamse regering tot 
ondersteuning van regionaal overleg en regionale 
samenwerking in de welzijnssector. -  

Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin, Afdeling 
Welzijn en 
Samenleving 

  Recurrent 

(27) Ondersteuning projecten lokale 
kinderarmoedebestrijding   

Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin, Afdeling 
Welzijn en 
Samenleving 

Het betreft de ondersteuning van projecten in het kader van 
de projectoproepen lokale kinderarmoedebestrijding. Niet-recurrent 

(28) Subsidies aan OCMW's die via de 
BEVAK-formule investeren in 
serviceflats 

    Deze subsidies konden niet tijdig worden aangeleverd Niet-recurrent 

(29) Werkingssubsidies aan voorzieningen 
voor personen met een handicap 

Besluit van 17 december 1996 van de Vlaamse Regering 
betreffende de erkenning en subsidiëring van 
thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap                                                                                                                 
Ministerieel besluit van 28 juli 2006 tot vaststelling van de 
bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen 
voor personen met een handicap 

Vlaams Agentschap 
voor Personen met 
een Handicap 

Deze subsidies konden niet tijdig worden aangeleverd Recurrent 
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(30) Subsidies in het kader van preventieve 
gezinsondersteuning 

Besluit Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de 
erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg 
en gezinsondersteuning                                                                                                                       
Besluit VLaamse Regering houdende de toekenning van een 
subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het 
convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
expertisecentra kraamzorg                                                                                                                                                                                                                                           
Besluit van de raad van bestuur van Kind en Gezin (7 maart 
2001)                                                                                                                                              
Besluit Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende 
de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel 
aan de opvoedingswinkels                                                                                                                                                                                              
Besluit Vlaamse Regering houdende de toekenning van een 
subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het 
convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten 
voor gezinsondersteunende pleegzorg                                                                                                                                                           
Besluit Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van 
de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en 
subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind                                                                                                                                                                                                                        
Besluit Administrateur-Generaal houdende de toekenning van 
een facultatieve subsidie aan de prenatale steunpunten                                                                          
Besluit Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende 
erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra 
kindermishandeling 

Kind & Gezin - 
Afdeling 
Gezinsondersteuning 

Het betreft subsidies aan: Centra voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning, Expertisecentra Kraamzorg, 
Inloopteams, Opvoedingswinkels, Projecten Preventieve 
Gezinsondersteuning, Gezinsondersteunende pleegzorg, 
Consultatiebureaus, Prenatale steunpunten en 
Vertrouwenscentra kindermishandeling 

Recurrent 

(31) Subsidies in het kader van kinderopvang 

Besluit van 23 februari 2001 van de Vlaamse Regering 
houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring 
van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders                                                                     
Besluit van 23 februari 2001 van de Vlaamse Regering 
houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring 
van initiatieven voor buitenschoolse opvang 

Kind en Gezin - 
Afdeling 
Kinderopvang 

Het gaat hier over alle subsidies in het kader van 
kinderopvang (kinderdagverblijven , diensten voor 
onthaalouders , initiatieven buitenschoolse opvang , lokale 
diensten , enzovoort) voor zover georganiseerd door lokale 
besturen.  

Recurrent 

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 

(32) Subsidies in het kader van het Sport voor 
Allen decreet 

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en 
subsidiëren van een lokaal sportbeleid (voorheen Sport voor 
Allen-decreet van 9 maart 2007. 

BLOSO 

Het betreft de subsidies die in 2010 (goedkeuring over de 
subsidies 2011 wordt pas op 15 december 2012 gegeven) 
werden toekend aan lokale besturen in het kader van het 
Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Aangezien deze 
subsidies jaarlijks decretaal berekend worden op basis van 
inwoners en de evolutie van de gezondheidsindex zullen de 
subsidies 2011 niet materieel verschillende zijn. 

Recurrent 
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(33) Projectsubsidies in het kader van het 
sportbeleid en subsidies in het kader van 
het Vlaams Sportinfrastructuurplan 

Decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur via alternatieve financiering en besluit van 
18 juli 2008 van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het 
decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur via alternatieve financiering 

Departement Cultuur, 
Jeugd, Sport en 
Media 

De projectsubsidies betreffen subsidies voor o.a. Finse Pistes, 
sportvloeren, buurtsport, … De subisie 'Sportgemeente 
Vlaanderen' werd niet meegenomen in de oefening. De 
subsidies voor de lopende projecten i.v.m. het 
sportinfrastructuurplan (kunstgrasvelden, eenvoudige 
sporthal, eenvoudig zwembad en multifunctioneel project) 
werden ook niet meegenomen omdat de meeste projecten pas 
vanaf 2011 of later van start zijn gegaan en hieromtrent nog 
geen concrete cijfers beschikbaar zijn. 

Niet-recurrent 

(34) Subsidiëring van het gemeentelijk en 
provinciaal jeugd(werk)beleid 

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en 
stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het 
provinciaal jeugdbeleid 

Agentschap Sociaal-
Cultureel Werk voor 
Jeugd en 
Volwassenen - 
Afdeling Jeugd 

Het betreft de maximaal toegekende bedragen die evenwel, 
mits enkele uitzonderingen, meestal volledig worden 
uitbetaald. 

Recurrent 

(35) Subsidiëring landelijke 
cultureelerfgoedorganisaties 

Decreet van de Vlaamse overheid van 23 mei 2008 houdende 
de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het 
Vlaams cultureelerfgoedbeleid 

Kunsten & Erfgoed - 
Afdeling Erfgoed 

Het betreft werkingsubsidies o.a. m.b.t. culturele-
erfgoedconvenants, aan stedelijke musea (incl. subsidies die 
steden ontvangen voor vzw zoals SMAK, Modemuseum 
Antwerpen, PMMK) en archiefinstellingen en specifieke 
projectsubsidies (ontwikkelingsgerichte en internationale 
projecten) 

Recurrent 

(36) Subsidies in het kader van het lokaal 
cultuurbeleid 

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid                                      
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en 
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie 
in cultuur, jeugdwerk en sport 

Agentschap Sociaal-
Cultureel Werk voor 
Jeugd en 
Volwassenen - 
Afdeling 
Volksontwikkeling en 
Lokaal Cultuurbeleid 

Het betreft de enveloppesubsidies en bijkomende subsidies 
voor de cultuurcentra, de enveloppesubsidies en bijkomende 
subsidies voor de openbare bibliotheken, subsidies in het 
kader van het cultuurbeleidsplan (ééneuro-subsidie), de 
subsidie voor de cultuurbeleidscoördinator, de subsidiëring 
van projecten ter bevordering van de participatie van 
kansengroepen in cultuur en de subsidiëring van lokale 
netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie 
van personen in armoede. De subisie 'Sportgemeente 
Vlaanderen' werd niet meegenomen in de oefening. Het gaat 
om de effectief toegekende bedragen (inclusief index en 
eventuele inhouding wegens onvoldoende verantwoording). 

Recurrent 

(37) Subsidies in het kader van het 
Kunstendecreet 

Decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van 
kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor 
kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, 
internationale initiatieven, publicaties en steunpunten 

Kunsten & Erfgoed - 
Afdeling Kunsten   Recurrent 
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Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 

(38) Subsidies in het kader van de reguliere 
tewerkstellings-programma’s (incl. 
klassieke gescoprojecten veralgemeend 
stelsel) 

Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007 
houdende de lokale diensteneconomie.                                                                                                                                                           
Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot 
uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.                                                                       
Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot 
veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde 
contractuelen.                                                                                       
Besluit van 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering 
betreffende werkervaring 

Vlaams 
Subsidieagentschap 
voor Werk en Sociale 
Economie - Afdeling 
Tewerkstelling en 
Sociale Economie  

Het betreft de subsidies (doelgroep en omkadering) 
uitgekeerd in het kader van de tewerkstellingsprogramma’s 
Arbeidszorg, sociale werkplaatsen, werkervaring (WEP), 
Buitenschoolse kinderopvang (BKO), lokale 
diensteneconomie (LDE), Collectieve Invoegafdelingen en de 
klassieke gescoprojecten veralgemeend stelsel. 

Recurrent 

(39) Gesco's in het kader van de contingent-
overeenkomsten van de lokale besturen 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 
houdende uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 474 van 
28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de 
Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke 
besturen.                                                                                                        

  

Het betreft de gesco’s in het kader van de 
contingentovereenkomsten van de lokale besturen of de 
zogenaamde KB474. De bedragen waarvan een ISG of een 
meergemeentepoltitiezone de begunstigde was, werden 
toegekend aan de gemeente waarop ze betrekking hadden. 

Recurrent 

(40) Diversiteitsactieplanfinanciering in het 
kader van EAD beleid 

Besluit van 19 juli 2007 van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere 
regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en 
uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en 
diversiteit  

Departement Werk en 
Sociale Economie 

Het betreft subsidies in het kader van het beleid Evenredige 
ArbeidsDeelname meer bepaald diverse vormen van 
diverstiteitsplannen (instapdiversiteitsplan, 
groeidiversiteitsplan, diversiteitsplan) die uitgevoerd worden 
door lokale besturen. 

Niet-recurrent 

(41) Subsidiëring werkwinkels 

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding ".  

Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling 

Het betreft de kosten ten laste van de VDAB voor de 
infrastructuur- of werkingskosten die door een gemeente 
worden ter beschikking gesteld van de VDAB. 

Recurrent 

(42) Toelagen in het kader van het uitbesteden 
van dienstverleningen aan 
werkzoekenden 

  Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling 

Het betreft de toelangen die de VDAB toekend in het kader 
van de uitbesteding van dienstverlening aan werkzoekenden 
(opleiding, begeleiding, kinderopvang, opleidingen horeca en 
socialprofit, …) aan lokale besturen 

Recurrent 

(43) Subsidiëring van de Erkende Regionale 
Samenwerkingsverbanden 

Besluit van 22 oktober 2004 van de Vlaamse Regering 
betreffende de erkenning en subsidiëring van regionale 
samenwerkingsverbanden. 

Departement Werk en 
Sociale Economie   Recurrent 

(44) Middelen uit het Europees Sociaal Fonds 
(ESF)   ESF-Agentschap 

Vlaanderen vzw 
Het betreft zowel de goedgekeurde ESF middelen alsook de 
goedgekeurde Vlaamse cofinanciering. Niet-recurrent 
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Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV) 

Vanuit dit beleidsdomein worden zelden of 
geen rechtstreekse geldstromen toegekend aan 
lokale besturen. 

Departement Landbouw en Visserij - 
Managementondersteunende dienstverlening      

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

(45) Subsidies gemeentelijke riolering en 
kleinschalige waterzuivering 

Besluit van 1 februari 2002 van de Vlaamse Regering met 
betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare 
rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip 
van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties 
door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening 

Vlaamse 
milieumaatschappij 
(VMM) - Afdeling 
Ecologisch Toezicht 

Het betreft de toegekende subsidies (vastleggingen 2011) 
vanuit VMM aan de gemeentelijke rioolbeheerders. De 
subsidies waarvan een ISG de begunstigde was, werden 
toegerekend aan de gemeente waar de werken werden 
uitgevoerd. 

Niet-recurrent 

(46) Subsidies in het kader van het bosdecreet Bosdecreet van 13 juni 1990   

Het betreft subsidies voor werken in bossen en 
groengebieden en voor de aanleg van bossen door openbare 
besturen. Vanuit het Agentschap Natuur en Bos kwam er 
geen reactie op onze vraag. 

Niet-recurrent 

(47) Subsidies in het kader van het Vlaams 
Programma voor 
Plattelandsontwikkeling 

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de 
periode 2007-2013 (PDPO II) 

Vlaamse 
Landmaatschappij 
(VLM) - Afdeling 
Platteland en 
Mestbeleid 

Het betreft Vlaamse en Europese middelen die lokale 
besturen krijgen in het kader van as 3 (de leefkwaliteit op het 
platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie) en 
as 4 (leader, uitwerking en uitvoering van lokale 
ontwikkelingsstrategieën). 

Recurrent 

(48) Subsidie voor de ondersteuning van 
preventie en selectieve inzameling van 
afval 

Ministerieel besluit van 16 februari 2007 houdende 
vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van 
bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse 
Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee 
gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd. 

Openbare Vlaamse 
Afvalstoffen-
maatschappij 
(OVAM) 

Het betreft subsidies (vastleggingskrediet 2011) voor 
projecten openbare reinheid, diftar containerparken, 
ondergrondse containers, diftar voor ophaling, thuis- of 
wijkcompostering en afvalvoorkomingsprojecten. 

Niet-recurrent 

(49) Milieuconvenants (Samenwerkings-
overeenkomsten milieu) Samenwerkingsovereenkomst (milieuconvenant) 2008-2013  

Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie - Afdeling 
Milieu-integratie en -
subsidiëringen 

Het betreft subsidies die gemeenten en provincies ontvangen 
in het kader van een vrijwillige overeenkomst die een 
gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op 
vlak van milieu voor het werkjaar 2011 zowel voor wat 
betreft het basisniveau, het onderscheidingsniveau als voor 
projecten zoals MiNa-werkers, particuliere subsidies 
groendaken, hemelwaterputten/infiltratievoorzieningen, ... 
Telkens werden de totaal verworven rechten voor 2011 
genomen. 

Recurrent 
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(50) Subsidies Landinrichtingswerken 
Besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 
houdende subsidiëring van de 
landinrichtingswerken 

Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie - Land en 
Bodembescherming, 
Ondergrond, 
Natuurlijke 
Rijkdommen 

Het betreft subsidies voor inrichtingsprojecten landinrichting, 
pilootlandinrichtingsprojecten en inrichtingsplannen. Niet-recurrent 

(51) Subsidies in het kader van het project 
‘Groenjobs’ 

Besluit van 24 oktober 2003 van de Vlaamse regering 
houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende 
actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, 
duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers 

Agentschap voor 
Natuur en Bos 

Het betreft de ordonnanceringen in 2011, 2012 en 2013 die 
betrekking hebben op het werkjaar 2011. Recurrent 

(52) Subsidies in het kader van het 
Erosiebesluit 

Besluit van 8 mei 2009 van de Vlaamse Regering betreffende 
de erosiebestrijding  

Departement 
Leefmilieu, Natuur en 
Energie - Land en 
Bodembescherming, 
Ondergrond, 
Natuurlijke 
Rijkdommen 

Het betreft subsidies die in 2011 aan gemeenten werden 
verleend voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan, het 
aanstellen van een erosiecoördinator en het uitvoeren van 
erosiebestrijdingswerken. 

Niet-recurrent 

(53) Vlaams Plattelandsfonds 
Voorontwerp van decreet van 25 mei 2012 tot vaststelling 
van de regels inzake de verdeling van het Vlaamse 
Plattelandsfonds 

Vlaamse 
Landmaatschappij 
(VLM) 

Het betreft een financiële ondersteuning aan 
plattelandsgemeenten die grote opdrachten hebben inzake 
open ruimte en over een beperkte fiscale draagkracht 
beschikken. Het fonds zal pas operationeel zijn van zodra het 
voorontwerp van decreet definitief wordt goedgekeurd. 

Recurrent 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

(54) Subsidies  inzake de 
mobiliteitsconvenants 

Decreet van 20 april 2001 betreffende het 
mobiliteitsconventant                                                                                 
Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid 

Departement 
Mobiliteit en 
Openbare Werken - 
Afdeling Beleid 
Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid 

Het betreft de bedragen toegekend in 2011 voor (1) de 
terugbetaling (investerings-)kosten geprefinancieerd door 
gemeenten op het gewestdomein in het kader van modules 
onder het mobiliteitsconvenant en (2) de subsidies aan 
gemeenten  in het kader van modules onder het 
mobiliteitsconvenant + overdracht van wegen. Voor wat 
betreft (2) is 2011 een a-typisch jaar omdat de meeste 
gemeenten hun module voor de herziening van het 
mobiliteitsplan (module 1) al hebben afgesloten in de 
voorgaande jaren. 

Niet-recurrent 
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(55) Subsidies voor de aanleg van 
fietsinfrastructuur   

Departement 
Mobiliteit en 
Openbare Werken - 
Afdeling Beleid 
Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid 

Het betreft de subsidies aan gemeenten voor de aanleg van 
fietsinfrastructuur langs gemeentewegen in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst Fietsfonds met de Vlaamse 
provincies 

Niet-recurrent 

(56) Subsidie aan havenbedrijven voor 
bepaalde havenkapiteindiensten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 
betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies 
aan de havenbedrijven ten behoeve van de 
havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden 
toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de 
vrijwaring van het milieu. 

Departement 
Mobiliteit en 
Openbare Werken 

Deze subsidies konden niet tijdig worden aangeleverd Recurrent 

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) 

(57) Tegemoetkoming voor de opmaak van 
het leegstandregister 

Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en het 
uitvoeringsbesluit van 10 juli 2009 

Agentschap Wonen-
Vlaanderen - 
Afdeling Wonen 

  Recurrent 

(58) Opmaak en actualisering van het register 
van de onbebouwde percelen 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van 
denadere regels voor de opmaak, de actualisering en 
definanciering van het register van de onbebouwde percelen 

Departement RWO   Recurrent 

(59) Opmaak gemeentelijk structuurplan en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot 
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van 
subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg 

Departement RWO   Niet-recurrent 

(60) Subsidies voor het eerste vergunningen- 
en plannenregister 

Besluit van 22 juni 2001 van de Vlaamse regering tot 
bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van 
subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste 
vergunningenregister en het eerste plannenregister.  

Departement RWO   Niet-recurrent 

(61) Subsidies voor stedenbouwkundige 
ambtenaren 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot 
bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies 
aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren  

Departement RWO   Niet-recurrent 
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(62) Subsidies voor bepaalde werken, 
leveringen en diensten 

Besluit van 21 juni 1989 van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van de procedure inzake de subsidiëring van 
bepaalde werken, leverningn en diensten die door of op 
initiatief van regionale of lokale besturen of ermee 
gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd                                                                           
Besluit van 18 december 1991 houdende vaststelling van de 
procedure inzake de subsidiëring van werken aan beschermde 
monumenten, die door op initiatief van regionale of lokale 
besturen worden uitgevoerd                                                                  

Vlaamse 
Maatschappij voor 
Sociaal Wonen nv 

Het betreft o.a. de subsidies voor werken aan beschermde 
monumenten. Deze subsidies konden niet tijdig worden 
aangeleverd 

Niet-recurrent 

(63) Onderhoudspremie voor beschermde 
monumenten en stad- en dorpsgezichten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 20047 tot het 
vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde 
monumenten en stads- en dorpsgezichten.  

Agentschap 
Onroerend Erfgoed Deze subsidies konden niet tijdig worden aangeleverd Niet-recurrent 

(64) Premie voor restauratiewerkzaamheden 
aan beschermde monumenten 

Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 
houdende vaststelling van het premiestelsel voor 
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.  

Agentschap 
Onroerend Erfgoed Deze subsidies konden niet tijdig worden aangeleverd Niet-recurrent 

(65) Subsidies voor de sanering van 
leegstaande of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 
van bedrijfsruimten.                                                                       
Besluit van 1 juli 1997 van de Vlaamse regering tot 
uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten.  

  

Deze subsidies worden enerzijds betaald met beleidskredieten 
en anderzijds door het Vernieuwingsfonds. Aan lokale 
besturen worden enkel subsidies toegekend in het kader van 
het vernieuwingsfonds (in dit geval de subsidies toegekend in 
2011). De subsidies vastgelegd door de beleidskredieten 
worden toegekend aan privé-bedrijven. De subsidies die 
rechtstreeks aan privaatrechterlijke ontwikkelaar werden 
toegekend werden niet meegenomen in studie aangezien niet 
kon uitgemaakt worden op welke gemeente ze betrekking 
hadden. 

Niet-recurrent 

(66) Subsidiëring sociale woonprojecten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 18.07.2008 houdende 
de procedure voor de planning, de vaststelling en de 
goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van 
de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en 
houdende de financiering van verrichtingen in het kader van 
sociale woonprojecten 

Vlaamse 
Maatschappij voor 
Sociaal Wonen nv 

Het betreft de bedragen die in 2011 vastgelegd zijn voor 
verwervingssubsidies, de subsidie voor bouw en renovatie, de 
subsidie voor bouwprojecten in de eigendomssectort 
(koopwoningen) en de subsidies voor sloop- en 
infrastructuurwerken. De subsidies die worden toegekend aan 
de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams 
Woningfonds worden toegekend aan de gemeente waarin de 
koopwoningen gelegen zijn. 

Niet-recurrent 

(67) Subsidiëring van de sociale 
verhuurkantoren  

Besluit van 20 juli 2012 van de Vlaamse Regering houdende 
bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van 
sociale verhuurkantoren 

Agentschap Wonen-
Vlaanderen 

Het betreft SVK-subsidies die in 2011 werd verleend aan 
SVK’s met als rechtsvorm OCMW-vereniging Recurrent 

(68) Subsidies aan intergemeentelijk 
samenwerkingsverbanden in het kader 
van het lokaal woonbeleid 

Besluit 21 september 2007 van de Vlaamse Regering 
houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van 
het lokaal woonbeleid 

Agentschap Wonen-
Vlaanderen 

Van de totaal toegekende subsidies (veelal voor drie 
werkingsjaren) werd telkens pro rata temporis (bv. 1/3 indien 
project loop van 01/01/2010 tot 31/12/2012) een gedeelte aan 
2011 toegekend. 

Recurrent 
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Bijlage2: Geldstromen per gemeente 
 

Gemeente 

Totaal geldstromen 
Geldstromen excl. gemeentefonds, stedenfonds & 

Elia-compensatie 

Totaal 
Per 

inwoner 
% 

afwijking 
# 

stromen 
Totaal 

Per 
inwoner 

% 
afwijking 

# 
stromen 

AALST 55.395.207,48 682,00 12,03 23 22.163.984,64 272,87 6,49 20 

AALTER 6.570.384,46 332,63 -45,36 14 3.090.973,66 156,48 -38,93 12 

AARSCHOT 24.827.608,71 866,52 42,34 13 17.643.436,65 615,78 140,31 11 

AARTSELAAR 4.609.875,09 321,78 -47,14 12 2.902.197,96 202,58 -20,94 10 

AFFLIGEM 2.149.557,51 172,21 -71,71 10 428.903,25 34,36 -86,59 8 

ALKEN 3.723.030,40 329,38 -45,89 15 1.828.350,31 161,76 -36,87 13 

ALVERINGEM 3.070.598,41 618,95 1,67 12 1.151.431,41 232,10 -9,42 10 

ANTWERPEN 869.049.802,66 1.746,18 186,85 27 273.660.965,69 549,87 114,59 24 

ANZEGEM 4.468.268,95 311,66 -48,80 14 1.780.255,71 124,17 -51,54 12 

ARDOOIE 3.700.500,28 407,72 -33,02 14 1.837.963,26 202,51 -20,97 12 

ARENDONK 10.670.237,62 806,52 32,49 12 7.511.023,26 567,73 121,56 10 

AS 3.605.400,14 458,41 -24,70 14 1.937.997,17 246,41 -3,84 12 

ASSE 16.201.083,69 529,29 -13,05 18 11.012.158,68 359,77 40,40 16 

ASSENEDE 4.908.329,52 353,02 -42,01 15 1.630.385,11 117,26 -54,24 13 

AVELGEM 2.650.680,92 274,23 -54,95 13 639.320,78 66,14 -74,19 11 

BAARLE-HERTOG 1.979.952,21 762,69 25,29 11 1.299.104,82 500,43 95,29 9 

BALEN 9.816.453,33 460,26 -24,39 16 5.825.332,58 273,13 6,59 14 

BEERNEM 4.899.398,03 321,67 -47,16 16 1.866.879,62 122,57 -52,17 14 

BEERSE 12.110.844,19 710,36 16,69 15 9.365.658,12 549,34 114,38 13 

BEERSEL 9.342.509,88 382,86 -37,11 14 5.983.421,02 245,20 -4,31 12 

BEGIJNENDIJK 4.782.476,59 485,28 -20,28 12 3.221.557,55 326,90 27,57 10 

BEKKEVOORT 2.817.433,95 462,63 -24,00 12 1.543.721,86 253,48 -1,08 10 

BERINGEN 17.888.982,81 414,04 -31,99 21 8.926.796,62 206,61 -19,37 19 

BERLAAR 4.575.446,45 419,53 -31,08 14 2.481.435,46 227,53 -11,21 12 

BERLARE 4.572.717,19 313,44 -48,51 15 1.915.943,19 131,33 -48,75 13 

BERTEM 4.180.703,94 436,58 -28,28 13 2.809.899,52 293,43 14,51 11 

BEVER 2.428.577,42 1.124,86 84,78 12 1.903.449,25 881,63 244,06 10 

BEVEREN 28.370.724,93 608,97 0,04 15 20.596.398,35 442,10 72,53 13 

BIERBEEK 3.722.946,11 391,60 -35,67 13 2.243.022,44 235,93 -7,93 11 

BILZEN 11.969.603,42 383,03 -37,08 15 5.059.085,87 161,89 -36,82 13 

BLANKENBERGE 8.291.165,41 434,27 -28,66 18 3.041.471,71 159,31 -37,83 16 

BOCHOLT 3.843.218,57 302,02 -50,39 12 895.356,20 70,36 -72,54 10 

BOECHOUT 4.180.485,26 327,44 -46,21 13 2.126.598,45 166,57 -35,00 11 

BONHEIDEN 4.959.502,12 337,63 -44,54 15 2.995.978,99 203,96 -20,40 13 

BOOM 7.046.757,04 413,74 -32,04 15 3.051.613,34 179,17 -30,08 13 

BOORTMEERBEEK 3.615.977,20 304,02 -50,06 14 2.142.411,05 180,13 -29,71 12 

BORGLOON 4.253.320,58 405,85 -33,33 14 1.879.311,89 179,32 -30,02 12 
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BORNEM 6.665.966,81 321,42 -47,20 16 3.151.025,65 151,94 -40,71 14 

BORSBEEK 4.477.944,49 437,68 -28,10 11 2.816.736,55 275,31 7,44 9 

BOUTERSEM 3.809.174,33 494,96 -18,69 12 2.519.295,56 327,35 27,75 10 

BRAKEL 4.650.477,90 327,57 -46,19 15 1.738.420,14 122,45 -52,21 13 

BRASSCHAAT 22.996.176,76 617,10 1,37 13 17.033.404,15 457,09 78,38 11 

BRECHT 7.976.382,45 286,39 -52,95 13 3.150.455,47 113,12 -55,86 11 

BREDENE 5.358.547,75 326,86 -46,31 13 1.725.570,71 105,26 -58,92 11 

BREE 5.158.949,10 337,89 -44,49 11 1.657.259,60 108,54 -57,64 9 

BRUGGE 99.106.415,83 845,89 38,95 27 32.941.072,52 281,16 9,72 24 

BUGGENHOUT 6.567.718,68 462,84 -23,97 15 4.318.621,55 304,34 18,77 13 

DAMME 4.412.103,12 406,38 -33,24 14 1.846.617,04 170,09 -33,62 12 

DE HAAN 4.939.807,34 394,36 -35,22 12 1.985.958,54 158,55 -38,13 10 

DE PANNE 4.754.219,99 442,95 -27,24 15 2.459.964,70 229,20 -10,56 13 

DE PINTE 4.070.488,30 395,08 -35,10 15 2.863.421,89 277,92 8,46 13 

DEERLIJK 6.988.343,31 617,67 1,47 13 5.046.798,52 446,07 74,08 11 

DEINZE 13.234.304,07 447,76 -26,45 15 5.937.965,78 200,90 -21,60 13 

DENDERLEEUW 6.954.181,58 368,08 -39,53 16 3.814.759,99 201,91 -21,20 14 

DENDERMONDE 24.508.933,67 552,96 -9,16 20 13.137.243,99 296,40 15,67 18 

DENTERGEM 3.615.721,68 435,31 -28,49 14 1.994.696,70 240,15 -6,28 12 

DESSEL 4.532.964,94 493,52 -18,93 15 2.867.817,79 312,23 21,85 13 

DESTELBERGEN 6.468.350,19 365,69 -39,93 15 4.119.227,74 232,88 -9,12 13 

DIEPENBEEK 7.594.279,83 415,46 -31,75 16 3.405.710,62 186,32 -27,29 14 

DIEST 12.859.919,71 554,52 -8,91 19 6.703.183,65 289,04 12,80 17 

DIKSMUIDE 8.739.370,43 532,53 -12,52 14 3.834.618,85 233,66 -8,81 12 

DILBEEK 13.054.392,34 324,38 -46,71 20 7.421.811,49 184,42 -28,03 18 

DILSEN-STOKKEM 21.093.192,22 1.061,99 74,45 19 16.544.478,43 832,97 225,07 17 

DROGENBOS 2.963.428,96 597,83 -1,79 7 2.076.699,76 418,94 63,49 5 

DUFFEL 8.436.118,50 502,84 -17,40 12 5.719.632,08 340,92 33,05 10 

EDEGEM 7.118.015,30 336,14 -44,78 16 3.719.549,39 175,65 -31,45 14 

EEKLO 10.057.563,38 494,76 -18,72 17 4.041.925,97 198,84 -22,40 15 

ERPE-MERE 5.392.447,22 277,49 -54,42 15 2.305.853,58 118,66 -53,69 13 

ESSEN 7.214.492,23 401,70 -34,01 15 3.521.133,62 196,05 -23,49 13 

EVERGEM 13.039.514,08 391,95 -35,61 14 7.646.081,80 229,83 -10,31 12 

GALMAARDEN 5.652.167,69 663,40 8,98 11 4.159.388,58 488,19 90,52 9 

GAVERE 5.736.604,89 460,18 -24,41 15 3.558.338,87 285,44 11,40 13 

GEEL 23.914.343,08 637,46 4,72 20 13.647.703,47 363,79 41,97 18 

GEETBETS 1.836.937,01 309,61 -49,14 13 546.673,72 92,14 -64,04 11 

GENK 44.234.259,33 679,92 11,69 23 11.646.590,29 179,02 -30,14 20 

GENT 425.166.663,44 1.716,71 182,00 25 119.031.698,48 480,62 87,56 22 

GERAARDSBERGEN 11.567.061,69 356,33 -41,47 19 4.676.858,15 144,07 -43,78 17 

GINGELOM 6.105.232,56 742,82 22,02 14 3.972.049,02 483,28 88,60 12 

GISTEL 4.064.064,97 344,12 -43,47 15 1.402.345,08 118,74 -53,66 13 

GLABBEEK 2.435.919,17 458,57 -24,67 14 1.473.821,88 277,45 8,28 12 
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GOOIK 4.627.669,56 507,87 -16,57 14 3.077.457,55 337,74 31,80 12 

GRIMBERGEN 13.503.079,18 380,44 -37,50 16 8.503.629,82 239,59 -6,50 14 

GROBBENDONK 4.465.304,58 404,03 -33,63 14 2.690.743,19 243,46 -4,99 12 

HAACHT 5.079.835,24 357,99 -41,19 13 2.671.833,11 188,29 -26,52 11 

HAALTERT 4.009.871,50 227,37 -62,65 12 1.121.591,91 63,60 -75,18 10 

HALEN 3.631.763,01 392,62 -35,50 13 1.834.436,17 198,32 -22,61 11 

HALLE 15.549.041,49 427,52 -29,77 20 6.633.259,12 182,38 -28,82 18 

HAM 2.620.096,32 252,08 -58,59 11 712.585,96 68,56 -73,25 9 

HAMME 8.929.140,91 368,67 -39,44 15 3.981.713,46 164,40 -35,84 13 

HAMONT-ACHEL 4.173.702,19 293,90 -51,72 12 845.617,98 59,55 -76,76 10 

HARELBEKE 12.166.114,72 453,67 -25,48 16 7.250.086,20 270,35 5,51 14 

HASSELT 47.222.375,38 639,37 5,03 21 16.653.506,65 225,48 -12,01 18 

HECHTEL-EKSEL 4.564.861,73 384,12 -36,90 15 1.714.806,03 144,30 -43,69 13 

HEERS 2.790.103,25 392,53 -35,52 14 813.342,48 114,43 -55,34 12 

HEIST-OP-DEN-BERG 14.399.128,10 357,47 -41,28 15 7.028.280,44 174,48 -31,91 13 

HEMIKSEM 6.142.408,46 593,76 -2,46 13 4.449.067,94 430,07 67,84 11 

HERENT 5.394.934,95 264,11 -56,61 15 2.858.045,02 139,92 -45,40 13 

HERENTALS 11.723.570,39 431,01 -29,20 15 4.744.712,22 174,44 -31,93 13 

HERENTHOUT 4.230.155,50 483,94 -20,50 15 2.535.150,77 290,03 13,18 13 

HERK-DE-STAD 3.622.290,20 294,81 -51,57 12 1.021.327,76 83,12 -67,56 10 

HERNE 2.226.034,93 336,01 -44,80 12 901.744,39 136,11 -46,88 10 

HERSELT 3.751.597,89 260,51 -57,21 12 937.705,03 65,11 -74,59 10 

HERSTAPPE 48.936,33 575,72 -5,43 3 20.000,00 235,29 -8,18 1 

HERZELE 6.991.073,74 405,80 -33,34 15 3.839.489,10 222,86 -13,03 13 

HEUSDEN-ZOLDER 15.514.870,17 483,80 -20,53 18 8.512.545,00 265,44 3,59 16 

HEUVELLAND 3.774.620,77 471,59 -22,53 13 969.515,19 121,13 -52,73 11 

HOEGAARDEN 3.089.579,39 463,83 -23,81 13 1.808.716,03 271,54 5,97 11 

HOEILAART 2.195.101,53 210,26 -65,46 12 847.480,95 81,18 -68,32 10 

HOESELT 3.203.267,95 333,78 -45,17 12 1.254.098,63 130,68 -49,00 10 

HOLSBEEK 4.428.243,28 455,63 -25,15 12 2.926.576,62 301,12 17,51 10 

HOOGLEDE 3.594.376,09 360,37 -40,80 15 1.614.876,70 161,91 -36,81 13 

HOOGSTRATEN 11.285.552,67 563,52 -7,43 15 6.437.611,82 321,45 25,45 13 

HOREBEKE 451.415,09 216,71 -64,40 6 37.618,65 18,06 -92,95 4 

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 

16.245.005,38 535,33 -12,06 
14 

8.788.031,91 289,59 13,02 12 

HOUTHULST 3.706.819,48 383,97 -36,93 16 1.235.754,94 128,00 -50,05 14 

HOVE 3.097.912,28 377,70 -37,95 14 2.048.241,25 249,72 -2,54 12 

HULDENBERG 5.588.003,54 589,33 -3,19 13 4.064.216,87 428,62 67,27 11 

HULSHOUT 3.758.604,61 376,35 -38,18 14 2.060.779,03 206,35 -19,47 12 

ICHTEGEM 5.610.256,75 404,11 -33,62 15 2.648.431,94 190,77 -25,55 13 

IEPER 20.776.043,08 589,94 -3,09 18 9.848.431,35 279,65 9,13 16 

INGELMUNSTER 4.150.543,02 386,60 -36,49 13 2.094.699,05 195,11 -23,86 11 

IZEGEM 9.204.340,13 337,33 -44,59 18 3.761.330,43 137,85 -46,20 16 

JABBEKE 3.746.429,68 273,18 -55,12 14 1.338.584,52 97,61 -61,91 12 
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KALMTHOUT 16.655.965,54 927,24 52,32 14 13.566.566,76 755,25 194,74 12 

KAMPENHOUT 3.621.374,26 321,67 -47,16 13 1.995.604,66 177,26 -30,82 11 

KAPELLEN 5.971.263,06 221,72 -63,58 14 2.225.686,79 82,64 -67,75 12 

KAPELLE-OP-DEN-
BOS 

3.318.317,07 365,21 -40,01 
13 

1.870.627,23 205,88 -19,65 11 

KAPRIJKE 1.660.487,99 263,07 -56,79 10 356.367,66 56,46 -77,97 8 

KASTERLEE 7.303.435,90 401,99 -33,96 16 3.830.988,57 210,86 -17,71 14 

KEERBERGEN 4.231.884,77 331,78 -45,50 15 2.661.759,88 208,68 -18,56 13 

KINROOI 6.131.735,14 498,88 -18,05 14 3.002.586,96 244,29 -4,66 12 

KLUISBERGEN 2.857.729,74 440,33 -27,67 11 1.548.109,10 238,54 -6,91 9 

KNESSELARE 2.330.594,16 284,36 -53,29 10 540.187,16 65,91 -74,28 8 

KNOKKE-HEIST 11.980.578,54 352,21 -42,14 13 5.174.836,22 152,13 -40,63 11 

KOEKELARE 2.809.709,32 332,55 -45,37 11 739.329,86 87,51 -65,85 9 

KOKSIJDE 10.959.443,19 498,56 -18,10 17 7.393.786,73 336,36 31,26 15 

KONTICH 6.473.200,77 313,52 -48,50 15 3.133.240,88 151,75 -40,78 13 

KORTEMARK 5.264.128,52 432,12 -29,01 15 2.436.674,58 200,02 -21,94 13 

KORTENAKEN 2.643.389,87 338,33 -44,42 19 934.004,32 119,54 -53,35 17 

KORTENBERG 8.366.248,08 436,40 -28,31 14 5.824.012,81 303,79 18,56 12 

KORTESSEM 3.606.652,13 433,18 -28,84 13 1.841.446,78 221,17 -13,69 11 

KORTRIJK 44.579.335,58 592,70 -2,64 24 10.988.119,71 146,09 -42,99 21 

KRAAINEM 4.253.637,21 317,29 -47,88 8 2.702.719,55 201,61 -21,32 6 

KRUIBEKE 5.809.391,68 363,09 -40,36 15 2.855.755,09 178,48 -30,35 13 

KRUISHOUTEM 2.997.686,60 366,91 -39,73 11 1.386.556,02 169,71 -33,77 9 

KUURNE 5.939.655,91 457,04 -24,92 14 3.429.480,45 263,89 2,98 12 

LAAKDAL 7.058.467,87 456,98 -24,93 13 4.249.842,88 275,14 7,37 11 

LAARNE 4.274.635,59 349,89 -42,52 14 2.294.245,63 187,79 -26,71 12 

LANAKEN 10.340.710,69 401,07 -34,12 14 5.040.895,50 195,51 -23,70 12 

LANDEN 7.090.449,89 458,63 -24,66 16 3.876.118,51 250,72 -2,16 14 

LANGEMARK-
POELKAPELLE 

3.045.124,92 382,22 -37,21 
16 

1.040.384,94 130,59 -49,04 14 

LEBBEKE 6.689.487,80 366,39 -39,81 14 3.726.557,57 204,11 -20,35 12 

LEDE 4.389.880,47 245,35 -59,70 14 1.331.835,81 74,44 -70,95 12 

LEDEGEM 2.187.105,97 227,61 -62,61 10 300.392,38 31,26 -87,80 8 

LENDELEDE 1.341.452,91 237,01 -61,07 9 274.184,55 48,44 -81,10 7 

LENNIK 3.567.492,96 402,11 -33,95 15 2.037.676,79 229,68 -10,37 13 

LEOPOLDSBURG 4.695.883,91 310,80 -48,94 14 1.462.247,02 96,78 -62,23 12 

LEUVEN 61.135.971,85 629,11 3,34 25 16.991.658,09 174,85 -31,76 22 

LICHTERVELDE 3.331.924,69 391,81 -35,64 15 1.657.725,36 194,93 -23,93 13 

LIEDEKERKE 3.959.160,69 315,67 -48,14 16 1.884.349,38 150,24 -41,37 14 

Totaal LIER 16.030.245,28 469,04 -22,95 19 7.398.202,91 216,47 -15,52 17 

LIERDE 1.795.864,80 276,33 -54,61 12 485.329,89 74,68 -70,86 10 

LILLE 6.399.710,58 390,23 -35,90 12 3.219.997,09 196,34 -23,38 10 

LINKEBEEK 2.375.503,02 493,05 -19,01 9 1.800.049,64 373,61 45,80 7 

LINT 2.550.693,27 293,96 -51,71 15 1.427.383,33 164,50 -35,80 13 
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LINTER 2.914.511,68 410,44 -32,58 9 1.501.964,48 211,51 -17,46 7 

LOCHRISTI 7.051.427,22 326,06 -46,44 13 3.729.278,81 172,44 -32,70 11 

LOKEREN 19.642.404,15 495,47 -18,61 20 8.719.181,95 219,94 -14,17 18 

LOMMEL 11.675.519,34 351,40 -42,28 17 4.879.954,06 146,87 -42,68 15 

LONDERZEEL 10.029.149,43 563,44 -7,44 13 7.296.893,50 409,94 59,98 11 

LO-RENINGE 1.480.586,63 445,83 -26,76 9 166.892,92 50,25 -80,39 7 

LOVENDEGEM 3.072.554,15 323,36 -46,88 14 1.594.607,77 167,82 -34,51 12 

LUBBEEK 5.531.506,19 397,92 -34,63 16 3.589.214,13 258,20 0,76 14 

LUMMEN 5.460.523,16 380,34 -37,52 16 2.637.338,09 183,70 -28,31 14 

MAARKEDAL 2.555.201,77 395,36 -35,05 11 1.090.929,85 168,80 -34,13 9 

MAASEIK 9.336.242,38 377,21 -38,04 14 3.236.640,98 130,77 -48,97 12 

MAASMECHELEN 16.443.043,00 441,74 -27,43 16 6.056.170,01 162,70 -36,51 14 

MACHELEN 7.686.499,82 566,43 -6,95 14 5.250.930,31 386,95 51,01 12 

MALDEGEM 7.774.652,50 336,49 -44,72 16 2.922.861,55 126,50 -50,63 14 

MALLE 4.896.864,84 334,35 -45,08 15 1.986.096,59 135,61 -47,08 13 

MECHELEN 48.360.946,91 588,81 -3,28 23 11.039.332,48 134,41 -47,55 20 

MEERHOUT 4.448.568,48 453,84 -25,45 14 2.709.073,49 276,38 7,86 12 

MEEUWEN-
GRUITRODE 

3.930.425,50 303,88 -50,08 
12 

772.986,77 59,76 -76,68 10 

MEISE 12.522.133,52 682,29 12,08 14 10.025.811,90 546,28 113,19 12 

MELLE 3.618.450,27 332,70 -45,35 12 1.542.813,48 141,85 -44,64 10 

MENEN 15.119.816,90 458,76 -24,64 16 6.992.742,53 212,17 -17,20 14 

MERCHTEM 11.963.075,51 767,40 26,06 13 9.299.871,55 596,57 132,81 11 

MERELBEKE 7.502.256,03 320,69 -47,32 16 4.001.979,79 171,07 -33,24 14 

MERKSPLAS 4.396.632,84 510,70 -16,11 15 2.596.690,03 301,63 17,71 13 

MESEN 457.423,50 484,05 -20,49 7 125.294,95 132,59 -48,26 5 

MEULEBEKE 2.886.519,60 259,93 -57,30 13 660.309,02 59,46 -76,80 11 

MIDDELKERKE 9.499.575,65 502,89 -17,39 16 4.378.632,87 231,80 -9,54 14 

MOERBEKE 3.019.034,16 499,43 -17,96 11 1.636.738,95 270,76 5,66 9 

MOL 22.541.692,74 652,66 7,21 17 13.412.868,47 388,35 51,56 15 

MOORSLEDE 3.859.283,10 355,43 -41,61 11 1.488.448,68 137,08 -46,50 9 

MORTSEL 15.085.758,09 605,22 -0,58 15 10.857.205,11 435,58 69,99 13 

NAZARETH 4.181.645,90 371,11 -39,04 16 2.344.053,82 208,03 -18,82 14 

NEERPELT 8.033.275,57 484,28 -20,45 14 4.498.973,70 271,22 5,84 12 

NEVELE 4.531.312,03 380,37 -37,52 13 2.283.883,45 191,71 -25,18 11 

NIEL 4.244.773,50 452,39 -25,69 15 2.529.073,10 269,54 5,19 13 

NIEUWERKERKEN 2.151.722,72 321,25 -47,23 14 785.915,44 117,34 -54,21 12 

NIEUWPOORT 5.263.872,41 461,82 -24,14 11 2.166.511,73 190,08 -25,82 9 

NIJLEN 13.270.444,54 607,73 -0,17 15 9.357.268,20 428,52 67,23 13 

NINOVE 15.161.275,29 408,29 -32,93 19 8.162.564,37 219,81 -14,22 17 

OLEN 5.027.291,34 426,11 -30,00 14 3.080.757,88 261,13 1,90 12 

OOSTENDE 54.531.171,01 780,18 28,16 20 17.651.079,12 252,53 -1,45 17 

OOSTERZELE 5.094.434,58 381,09 -37,40 15 2.729.004,62 204,14 -20,33 13 

OOSTKAMP 5.305.703,07 235,30 -61,35 12 1.329.699,32 58,97 -76,99 10 
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OOSTROZEBEKE 2.034.034,88 269,41 -55,74 12 691.221,13 91,55 -64,27 10 

OPGLABBEEK 2.607.566,30 257,44 -57,71 12 718.387,77 70,92 -72,32 10 

OPWIJK 8.485.549,96 629,73 3,45 17 6.444.912,56 478,29 86,65 15 

OUDENAARDE 11.239.963,94 374,30 -38,51 16 3.343.307,37 111,34 -56,55 14 

OUDENBURG 2.396.308,71 264,26 -56,59 10 515.818,27 56,88 -77,80 8 

OUD-HEVERLEE 6.861.039,23 625,55 2,76 12 5.341.817,28 487,04 90,07 10 

OUD-TURNHOUT 4.350.122,62 336,44 -44,73 13 2.143.946,29 165,81 -35,29 11 

OVERIJSE 10.078.506,44 411,65 -32,38 14 7.074.593,91 288,96 12,77 12 

OVERPELT 4.110.777,19 287,55 -52,76 11 1.116.824,29 78,12 -69,51 9 

PEER 5.501.200,47 339,58 -44,22 13 1.518.817,12 93,75 -63,41 11 

PEPINGEN 1.218.704,12 274,24 -54,95 9 281.747,60 63,40 -75,26 7 

PITTEM 2.019.123,61 299,84 -50,75 11 556.364,80 82,62 -67,76 9 

POPERINGE 7.999.305,37 399,71 -34,34 20 2.642.652,02 132,05 -48,47 18 

PUTTE 4.224.731,22 254,62 -58,17 13 1.475.021,78 88,90 -65,31 11 

PUURS 4.492.763,59 270,05 -55,64 15 1.875.797,48 112,75 -56,00 13 

RANST 5.425.634,34 288,52 -52,60 12 2.491.289,09 132,48 -48,30 10 

RAVELS 8.447.195,16 584,70 -3,95 12 4.778.207,30 330,74 29,07 10 

RETIE 4.874.929,45 449,72 -26,12 11 2.616.561,38 241,38 -5,80 9 

RIEMST 6.625.837,92 408,02 -32,97 13 3.099.662,63 190,88 -25,51 11 

RIJKEVORSEL 4.373.353,32 387,09 -36,41 17 1.964.359,99 173,87 -32,15 15 

ROESELARE 40.454.877,19 692,00 13,67 22 16.367.315,90 279,97 9,26 19 

RONSE 12.047.843,02 478,16 -21,45 20 3.926.741,04 155,85 -39,18 18 

ROOSDAAL 4.200.459,61 371,52 -38,97 13 2.382.763,45 210,75 -17,75 11 

ROTSELAAR 7.692.730,08 487,62 -19,90 16 5.357.772,47 339,62 32,54 14 

RUISELEDE 1.432.936,88 274,93 -54,84 11 261.468,67 50,17 -80,42 9 

RUMST 4.746.239,93 321,00 -47,27 13 2.296.955,70 155,35 -39,38 11 

SCHELLE 3.452.289,62 426,26 -29,98 16 2.206.382,50 272,43 6,32 14 

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM 

8.150.768,40 360,37 -40,80 
14 

4.158.580,02 183,86 -28,25 12 

SCHILDE 4.551.150,67 234,00 -61,56 14 2.032.021,36 104,48 -59,23 12 

SCHOTEN 9.998.223,39 297,39 -51,15 15 4.865.690,30 144,73 -43,52 13 

SINT-AMANDS 2.263.905,21 278,09 -54,32 11 828.243,36 101,74 -60,30 9 

SINT-GENESIUS-
RODE 

5.593.951,03 311,26 -48,87 
11 

3.192.203,27 177,62 -30,68 9 

SINT-GILLIS-WAAS 6.781.888,61 360,43 -40,79 12 3.401.882,31 180,80 -29,44 10 

SINT-KATELIJNE-
WAVER 

8.693.538,39 427,22 -29,82 
15 

5.348.038,49 262,82 2,56 13 

SINT-LAUREINS 3.246.776,94 495,99 -18,52 12 1.228.035,78 187,60 -26,79 10 

SINT-LIEVENS-
HOUTEM 

2.934.077,00 297,36 -51,15 
11 

1.225.826,67 124,23 -51,52 9 

SINT-MARTENS-
LATEM 

2.881.236,91 343,29 -43,61 
12 

1.986.282,16 236,66 -7,64 10 

SINT-NIKLAAS 51.586.784,18 708,98 16,46 23 20.128.597,88 276,64 7,96 20 

SINT-PIETERS-
LEEUW 

11.071.998,99 347,24 -42,96 
16 

6.035.621,59 189,29 -26,13 14 
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SINT-TRUIDEN 18.043.136,58 449,67 -26,13 21 6.916.523,25 172,37 -32,73 19 

SPIERE-HELKIJN 577.082,26 271,31 -55,43 6 61.528,82 28,93 -88,71 4 

STABROEK 5.569.034,79 309,79 -49,11 15 2.812.187,22 156,43 -38,95 13 

STADEN 4.616.237,54 420,00 -31,01 14 2.175.327,08 197,92 -22,76 12 

STEENOKKERZEEL 3.801.206,12 314,18 -48,39 12 2.349.442,94 194,18 -24,22 10 

STEKENE 6.236.717,92 358,31 -41,14 14 2.906.606,06 166,99 -34,83 12 

TEMSE 10.608.075,70 370,99 -39,06 20 5.275.775,79 184,51 -28,00 18 

TERNAT 4.826.124,39 319,89 -47,45 12 2.597.197,10 172,15 -32,82 10 

TERVUREN 12.182.649,08 572,65 -5,93 15 9.394.106,33 441,58 72,33 13 

TESSENDERLO 5.865.347,14 326,54 -46,36 14 2.584.993,45 143,91 -43,84 12 

TIELT 10.328.894,45 522,24 -14,21 15 4.521.148,36 228,59 -10,79 13 

TIELT-WINGE 3.373.812,67 323,41 -46,87 16 1.452.115,33 139,20 -45,68 14 

TIENEN 12.995.950,72 396,22 -34,91 18 4.593.487,60 140,05 -45,35 16 

TONGEREN 14.329.982,45 471,91 -22,48 16 5.696.765,38 187,60 -26,79 14 

TORHOUT 5.940.657,40 297,17 -51,18 14 1.624.722,13 81,27 -68,28 12 

TREMELO 3.288.820,73 225,15 -63,01 15 1.308.082,17 89,55 -65,05 13 

TURNHOUT 31.435.434,37 760,04 24,85 20 12.986.900,55 314,00 22,54 17 

VEURNE 8.782.511,42 759,21 24,72 16 5.374.816,79 464,63 81,32 14 

VILVOORDE 24.935.612,14 615,42 1,10 16 15.009.979,46 370,45 44,57 14 

VLETEREN 1.489.558,80 400,42 -34,22 11 361.633,25 97,21 -62,06 9 

VOEREN 1.714.883,05 407,92 -32,99 9 294.955,83 70,16 -72,62 7 

VORSELAAR 3.451.714,02 456,94 -24,94 15 1.559.337,28 206,43 -19,44 13 

VOSSELAAR 4.184.832,01 398,67 -34,51 13 2.830.850,69 269,68 5,24 11 

WAARSCHOOT 2.140.691,47 269,88 -55,67 11 539.218,06 67,98 -73,47 9 

WAASMUNSTER 4.359.457,16 415,50 -31,75 13 2.639.088,67 251,53 -1,84 11 

WACHTEBEKE 1.981.839,55 273,85 -55,01 12 461.006,18 63,70 -75,14 10 

WAREGEM 20.850.401,70 568,97 -6,54 18 11.741.426,66 320,40 25,04 16 

WELLEN 2.731.114,60 369,52 -39,30 12 1.236.272,35 167,27 -34,72 10 

WEMMEL 7.090.689,14 462,78 -23,98 11 5.084.733,47 331,86 29,51 9 

WERVIK 5.920.666,16 324,03 -46,77 14 1.588.899,30 86,96 -66,06 12 

WESTERLO 9.817.661,54 405,76 -33,35 16 5.590.052,64 231,03 -9,84 14 

WETTEREN 9.506.994,69 397,23 -34,75 16 4.826.539,70 201,67 -21,30 14 

WEVELGEM 9.458.198,90 303,92 -50,08 13 3.862.879,91 124,12 -51,56 11 

WEZEMBEEK-OPPEM 3.759.321,70 273,92 -55,00 10 2.020.429,39 147,22 -42,55 8 

WICHELEN 4.876.373,45 431,58 -29,10 12 2.923.001,83 258,70 0,96 10 

WIELSBEKE 2.279.638,44 248,49 -59,18 10 654.539,69 71,35 -72,16 8 

WIJNEGEM 4.932.331,70 544,05 -10,63 15 3.612.152,02 398,43 55,49 13 

WILLEBROEK 7.738.947,07 314,92 -48,27 14 2.663.626,61 108,39 -57,70 12 

WINGENE 3.827.942,54 272,70 -55,20 13 773.412,31 55,10 -78,50 11 

WOMMELGEM 5.088.168,89 410,14 -32,63 16 3.301.270,74 266,10 3,85 14 

WORTEGEM-
PETEGEM 

2.400.773,78 382,05 -37,24 
12 

1.066.832,75 169,77 -33,75 10 

WUUSTWEZEL 8.414.832,83 434,16 -28,68 15 4.324.150,37 223,10 -12,93 13 

ZANDHOVEN 4.838.252,42 385,43 -36,69 10 2.744.518,16 218,63 -14,68 8 
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ZAVENTEM 11.328.906,84 363,39 -40,31 13 5.840.823,17 187,35 -26,89 11 

ZEDELGEM 5.899.041,69 263,57 -56,70 12 1.976.368,66 88,31 -65,54 10 

ZELE 7.485.728,26 360,13 -40,84 17 3.349.760,64 161,15 -37,11 15 

ZELZATE 6.067.378,34 482,11 -20,80 15 3.023.190,72 240,22 -6,25 13 

ZEMST 8.190.580,01 372,54 -38,80 16 5.202.982,44 236,65 -7,65 14 

ZINGEM 3.368.285,73 467,10 -23,27 13 2.058.932,25 285,53 11,43 11 

ZOERSEL 8.428.338,40 392,86 -35,47 15 5.464.392,18 254,70 -0,60 13 

ZOMERGEM 2.308.307,92 282,02 -53,67 12 573.837,38 70,11 -72,64 10 

ZONHOVEN 5.013.197,60 240,38 -60,51 11 1.368.375,61 65,61 -74,39 9 

ZONNEBEKE 7.005.815,42 569,25 -6,49 15 4.070.382,61 330,74 29,07 13 

ZOTTEGEM 9.885.881,59 393,92 -35,29 15 5.565.467,10 221,77 -13,45 13 

ZOUTLEEUW 2.816.090,35 341,47 -43,91 14 1.016.264,96 123,23 -51,91 12 

ZUIENKERKE 2.069.128,30 746,98 22,71 10 1.127.684,30 407,11 58,87 8 

ZULTE 5.112.641,21 338,34 -44,42 16 2.404.941,65 159,15 -37,89 14 

ZUTENDAAL 2.057.804,19 290,81 -52,23 13 626.721,32 88,57 -65,44 11 

ZWALM 2.032.318,87 250,90 -58,78 9 383.603,45 47,36 -81,52 7 

ZWEVEGEM 12.960.753,77 536,81 -11,82 15 8.593.042,76 355,91 38,89 13 

ZWIJNDRECHT 4.018.691,06 215,05 -64,67 14 1.672.144,67 89,48 -65,08 12 

Totaal 3.849.431.597,35 608,75 0,00 31 1.620.353.197,36 256,24 0,00 28 
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Bijlage 3: Overzicht Federale geldstromen per FOD/POD 
 

Subsidie Wetgevend kader Bevoegde instantie Nummer 
basisallocatie Toelichting 

FOD Binnenlandse Zaken 

(1) Lokale integrale veiligheid: strategische 
veiligheids- en preventieplannen 

Koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de 
strategische veiligheids- en preventieplannen 

Directie Lokale 
Integrale Veiligheid  56 82 43.22.02 

De strategische veiligheids- en preventieplannen zijn een 
instrument in het lokaal integraal veiligheidsbeleid van een 
gemeente en beogen de criminaliteit te voorkomen of terug 
te dringen, de onveiligheidsgevoelens tegen te gaan, de 
leefbaarheid te verhogen en een maximale synergie met de 
politionele preventie te ontwikkelen.  

(2) Lokale integrale veiligheid: 
gemeenschapswachten 

Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van 
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst 
gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet.  

Algemene Directie 
Veiligheids- en 
Preventiebeleid 

56 81 43.22.01 

Gemeenten ontvangen subsidies voor de 
tewerkstellingskosten van gemeenschapswachten en de 
kosten verbonden aan uitrusting, vorming, 
werkingsmiddelen en investeringen. 

(3) Logistiek en coördinatie:  financiering van 
de provincies en de gemeenten     40 40 43.21.07 

Betaling door de Staat aan de betrokken gemeenten van 
bedragen die de tegenprestatie vormen van de 
gemeentelijke opcentiemen die niet werden geïnd wegens 
de vrijstelling die sommige op hun grondgebied gelegen 
onroerende goederen genieten 

(4) Federale politie en geïntegreerde werking Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  Directie Politiebeheer  

90 11 43.51.01 
 

90 11 43.51.07 

Federale dotatie aan de meergemeentepolitiezonesen aan 
de gemeenten:  
- tot dekking van de meerkosten voortvloeiend uit de 
politiehervorming 
- als bijdrage van de federale overheid in de kosten voor de 
vervanging van de kledij "ordehandhaving" voor de 
gehypothekeerde capaciteit 

(5) Politiegebouwen  Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  Directie Politiebeheer  56 90 43.51.01 

Betalingen aan de gemeenten en de meergemeenten 
politiezones ingevolge de toepassing van het 
correctiemechanisme ingesteld naar aanleiding van de 
overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten 
en de meergemeenten politiezones 
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(6) Brandweer 
 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 

Algemene Directie 
van de Civiele 
Veiligheid   

 
54 20 63.21.07 

 
54 30 63.21.09 

 
54 60 43.22.09 

 
54 73 43.22.01 

Het betreft de volgende geldstromen aan de 
brandweerdiensten: 
- Toelage aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

aan de intercommunales en aan de gemeenten voor het 
aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de 
werking van de brandweerdiensten 

- Aanschaffing van materieel en uitrusting voor de 
opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening 
van de gemeenten, de intercommunales en de dienst 
voor brandweer en dringende medische hulp van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Terugbetaling aan de gemeenten, hulpcentra "100" van de 
werkingskosten van deze centra. 

- Steun aan de gemeenten met doel om de toekomstige 
hulpverleningszones op te stellen in het kader van de 
brandweerhervorming 

(7) Niet-gemigreerde hulpcentra 100     63 10 43.22.09 

Terugbetaling aan gemeenten van de personeelskosten van 
de hulpcentra "100". Het project 112 voorziet dat de 
aangestelden van de Hulpcentra 100/112 die over een 
gemeentelijk statuut beschikken, overgeplaatst zullen 
worden naar de FOD Binnenlandse Zaken en dus een 
federaal statuut krijgen. 

(8) Provinciale gouvernementen 
Omzendbrief BA 2001/09 betreffende de organisatie van de 
administratie Binnenlandse Aangelegenheden na de integratie 
van de "afdelingen provinciale gouvernementen".  

Programma 
13.58.0 

Een krediet die Binnenlandse Zaken ter beschikking stelt 
van de provinciale gouvernementen voor de uitoefening 
van hun federale taken. 

FOD Financiën 

(9) Gemeentekrediet: Subsidies aan de 
gewestelijke en lokale openbare 
besturen als Staatstussenkomst in de 
interestlasten 

Koninklijk besluit van 22 oktober 1959   42 30 21.10.11 
42 30 91.10.11 

De Staat heeft de last op zich genomen van 
de interest van leningen die door de lokale openbare 
besturen bij het gemeentekrediet/Dexia aangegaan worden 
voor de uitvoering van werken. 
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FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 

(10) Impulsfonds voor het migrantenbeleid Interministeriële Conferentie voor het migrantenbeleid (26 
juni 1998) 

Centrum voor 
gelijkheid van kansen 
en voor 
racismebestrijding 

40 20 41.40.11 

Het impulsfonds financiert vanuit het perspectief van een 
constante verbetering van de integratie 
van personen van vreemde afkomst of nationaliteit, en in 
het kader van de vooropgestelde subsidieerbare projecten: 
1°/ kosten voor de werking en het personeel 
Of 2°/ investering- en/of infrastructuurkosten : 
investeringen voor de aankoop, de renovatie of de 
inrichting van infrastructuur  

FOD Justitie 

(11) Gewone rechtsmachten: vergoedingen uit 
te keren aan de provinciën en gemeenten 

Art. 77 tot 83 en 90 van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel  

DG Rechterlijke 
Organisatie 56 03 43.22.03 

Het krediet is bestemd om de gemeenten te vergoeden voor 
de terbeschikkingstelling van lokalen voor sommige 
vredegerechten. 

POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie 

(12) Grootstedenbeleid 

Wet van 17 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden 
waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand 
kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk 
beleid 

Dienst 
Grootstedenbeleid 

 
55 52 43.22.22 
55 52 43.22.24 

 
55 52 43.22.25 

 
55 53 43.52.01 

Een financieel ondersteuningsprogramma om aan de lokale 
autoriteiten middelen ter beschikking te stellen om de 
negatieve dynamiek in de achterstandswijken in de grote 
steden om te keren. Het mechanisme van de 
contractualisatie wordt toegepast: steden of gemeenten 
bepalen zelf de projecten binnen het kader van richtlijnen 
die door de Staat worden vooropgesteld. Concreet gaat het 
om de volgende geldstromen: 
- Toelagen aan grote steden 
- Toelage aan lokale overheden in het kader van  

 bemiddeling   
- Toelage aan lokale overheden in het kader van   

 stadspreventie; en 
- Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden 
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(13)   Bestaanszekerheid 
 

 - Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering 
van de maatschappelijke participatie en de culturele en 
sportieve ontplooiing van de gebruikers van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

 - Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie 

- Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de 
steun verleend door de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn 

  

 
55 11 43.52.01 

 
55 11 43.52.16 

 
55 11 43.52.43 
55 12 43.52.23 

Het betreft de volgende toelagen: 
- ToelageOCMW´s sociale en cultureleparticipatie 
- Toelage OCMW’s recht op maatschappelijke   

integratie 
- Lokale machten 
- Toelagen OCMW’s Wet 2-4-65  

(14) Sociale economie: toelagen sociale 
economie projecten OCMW’s 

Artikel 60 §7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

Cel Sociale 
Economie 55 42 43.52.04 

Met deze maatregel worden leefloners en gerechtigden op 
financiële hulp in dienst genomen door een OCMW en ter 
beschikking gesteld aan een sociaal economie initiatief. 
Indien de terbeschikkingstelling gebeurt aan een erkend 
sociaal economie-initiatief ontvangt het OCMW een 
verhoogde toelage van de federale staat. 

POD Duurzame ontwikkeling 

(15)  Duurzame ontwikkeling Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het 
federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling   

58 11 43.12.01 
58 11 43.22.01 
58 11 43.52.01 

Subsidies aan provincies, gemeenten en lokale overheden 
voor initiatieven die een goed voorbeeld zijn van een 
duurzame aanpak, Hierdoor wordt duurzame ontwikkeling 
zichtbaarder en begrijpelijker gemaakt voor het grote 
publiek. 
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