
PERSBERICHT NAMENS BURGEMEESTERSOVERLEG OOST-BRABANT 

 

BURGEMEESTERS VRAGEN EERLIJKER DEEL VAN GEMEENTEFONDS 

Compensatie voor de financiële gevolgen van Vlaamse en federale beslissingen 

 
De burgemeesters van Oost-Brabant maken zich grote zorgen over de financiële 

uitdagingen waar hun gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens 

de volgende bestuursperiode vanwege zowel dalende ontvangsten als hogere 

uitgaven. Vooral de vaststelling dat de gemeenten uit onze regio door Vlaanderen nog 

steeds financieel worden benadeeld in de verdeling van de toelagen uit het Gemeente- 

en Stedenfonds blijft een doorn in het oog. De burgemeesters willen dat de 

vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement ingrijpen om de 

niet-verantwoorde transfer van geld van de belastingbetalers van onze regio naar de 

stadskassen van Antwerpen en Gent te stoppen. De eerste concrete stap moet zijn dat 

in 2019, bij de start van een nieuwe Vlaamse Regering én een nieuwe bestuursperiode 

in de gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds aangepast wordt zodat de 

transfer met 10 % wordt verminderd. 

 

De burgemeesters van Oost-Brabant bogen zich over de financiële uitdagingen waar hun 

gemeenten voor staan. De begrotingen zitten in de tang tijdens de volgende bestuursperiode 

2019-2024: een aantal factoren doen de ontvangsten dalen, andere veroorzaken hogere 

uitgaven. 

 

De burgemeesters stellen vast dat verschillende van die factoren een rechtstreeks gevolg zijn 

van beslissingen van de federale en de Vlaamse overheid: 

 Door de taxshift zakken de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting met 10 % en 

meer voor de gemeenten. Dit alleen al betekent 20 miljoen euro minder inkomsten in het 

jaarlijkse budget van de steden en gemeenten van Oost-Brabant. 

 Een groot deel van de Vlaamse toelagen aan de lokale besturen wordt niet geïndexeerd, 

waardoor de nuttige waarde ervan elk jaar zakt. 

 De vrijstelling van onroerende voorheffing op de machines en outillering van bedrijven is 

door Vlaanderen beslist, maar wordt voor het grootste deel betaald door de gemeenten. De 

kost daarvan neemt jaar na jaar toe. 

 De lokale besturen moeten hun pensioenen volledig zelf financieren, in tegenstelling tot de 

privébedrijven, de zelfstandigen en andere overheden, waar de federale overheid overal een 

aanzienlijke bijdrage levert aan de pensioenen. Daardoor stijgt de last van de pensioenen 

voor de gemeenten fors. 

 Door de brandweerhervorming stijgen de kosten voor de brandweer. De lokale besturen 

kregen jaren geleden al de rekening gepresenteerd van de politiehervorming. 

 

Oneerlijke verdeling 

Dat alles weegt des te zwaarder omdat de gemeenten uit onze regio door Vlaanderen financieel 

benadeeld worden in de verdeling van de toelagen uit het Gemeente- en Stedenfonds. Vlaams-

Brabant heeft 17,3 % van de inwoners van Vlaanderen, maar ontvangt slechts 9,7 % van de 

middelen uit het Gemeente- en Stedenfonds. De steden Antwerpen en Gent daarentegen, die 

samen minder dan 12 % van de inwoners van Vlaanderen tellen, krijgen 41,7 % van het geld. 

Dit is voor het grootste deel het gevolg van arbitraire ‘voorafnames’ van middelen voor deze 

beide steden. 

 

 

 



500 euro per gezin 

Hoe groot de geldstroom die wegvloeit uit onze regio is, wordt duidelijk wanneer we berekenen 

hoeveel elke gemeente meer of minder krijgt uit het Gemeente- en Stedenfonds dan het 

gemiddelde per inwoner. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke Vlaming evenveel belastingen 

betaalt ongeacht waar hij woont: dat is de netto-transfer uit of naar het Fonds. 

 

Het blijkt dan dat met uitzondering van Leuven, alle steden en gemeenten van Oost-Brabant 

nettobetalers zijn. De som van de transfer vanuit deze 29 steden en gemeenten naar het Fonds 

bedraagt bijna 86,5 miljoen euro. Deze middelen gaan slechts in beperkte mate naar onze 

centrumstad: Leuven ontvangt netto slechts 21,3 miljoen euro uit het Fonds. 

 

De conclusie is dus dat de inwoners van de 29 buitengemeenten en kleine steden van het 

arrondissement Leuven jaarlijks een transfer van 65,2 miljoen euro naar de stadskassen van 

Antwerpen en Gent betalen, enkel en alleen via het Gemeente- en Stedenfonds. Per inwoner is 

dat ongeveer 163 euro. Reken dus op 500 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.  

 

Broodnodige compensatie 

De burgemeesters roepen de vertegenwoordigers van Vlaams-Brabant in het Vlaams Parlement 

op om in te grijpen en deze niet-verantwoorde transfer van geld van de belastingbetalers van 

onze regio naar de stadskassen van Antwerpen en Gent te stoppen. 

 

Als eerste concrete stap vragen ze dat in 2019, bij de start van een nieuwe Vlaamse Regering 

én een nieuwe bestuursperiode in de gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds 

aangepast wordt zodat de transfer met 1/10 wordt verminderd. Daarmee zouden de steden en 

gemeenten uit onze regio 6,5 miljoen euro meer ruimte krijgen om hun werk verder te zetten 

en bijkomende middelen in te zetten voor de noden van onze regio. 

 

Op die manier wordt een eerste stukje gecompenseerd van de financiële gevolgen van de 

federale en Vlaamse beslissingen voor onze steden en gemeenten. Maar een herverdeling alleen 

is niet voldoende, de burgemeesters pleiten ook om de algemene dotatie uit het Gemeente- en 

Stedenfonds te verhogen om de kosten voor onder meer de vergrijzing op te vangen. 

 

Achtergrond 

In het burgemeestersoverleg rond regionale samenwerking bespreken 30 burgemeesters verschillende 

beleidskwesties en overleggen ze over de uitdagingen waar onze regio voor staat. Zo komen onder meer het 

mobiliteitsvraagstuk, ruimtelijke ordening, wonen en werken in de regio aan bod. Ze willen aangelegenheden die 

voor de ganse regio van belang zijn, gezamenlijk, en over alle partijgrenzen heen, verdedigen bij de Vlaamse en 

de federale overheid.  

 

De burgervaders van volgende gemeenten en steden zijn in het burgemeestersoverleg Oost-Brabant 

vertegenwoordigd: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, 

Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, 

Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, 

Tienen, Tremelo, Zoutleeuw. 

 

De streekontwikkelingsintercommunale Interleuven is aangesteld als coördinator voor het overleg- en 

werkplatform voor regionale samenwerking. Deze coördinatiefunctie omhelst de praktische organisatie en het 

structureren van het burgemeestersoverleg alsook het inhoudelijk werken aan dossiers om resultaten op het 

terrein te bereiken. 

________________________________________________________________ 

Contactgegevens 

 Hans Eyssen - voorzitter burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant – 

hans.eyssen@holsbeek.be – 0475 56 05 13 

 Laurence Poleunis – coördinator regionale samenwerking Oost-Brabant – laurence.poleunis@interleuven.be  

 Sabrina De Donder – communicatiemedewerker Interleuven – sabrina.de.donder@interleuven.be –   

0475 98 43 55 

mailto:hans.eyssen@holsbeek.be
mailto:laurence.poleunis@interleuven.be
mailto:sabrina.de.donder@interleuven.be

