TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Garanties voor een groei van het Gemeentefonds met 3,5% per
jaar

Hoort bij strategisch

SD2: Herijken van de gemeentelijke financiering

dossier
Korte omschrijving

Het Gemeentefonds groeide de voorbije legislatuur met 3,5% per
jaar. In tijden van Vlaamse budgettaire krapte was dat niet
vanzelfsprekend. In dezelfde periode werden ook een aantal
sectorale subsidiestromen bij het Gemeentefonds gevoegd, wat
de lokale autonomie verhoogde. De VVSG pleit voor een
volgehouden stijging van het Gemeentefonds met 3,5% per jaar in
de periode 2020-2024.

Wat?
Het Gemeentefonds (in de enge betekenis van het woord) is in 2018 bijna 2,6 miljard euro
groot. Het steeg de voorbije jaren telkens met 3,5%, wat in budgettair moeilijke tijden verre
van vanzelfsprekend was. Tegelijkertijd werden een aantal sectorale stromen (o.a. voor
cultuur, jeugd en sport, maar ook het Stedenfonds) als aparte compartimenten bij het
Gemeentefonds gevoegd, maar die kennen niet alle een stijging met 3,5%.
De VVSG pleit uitdrukkelijk voor het behoud van het groeiritme van het Gemeentefonds met
3,5% per jaar, en wel om de volgende redenen:
•

De verwachte inflatie van 2% per jaar, die zorgt voor een stijging van de lokale
uitgaven met ongeveer hetzelfde percentage.

•

De verwachte groei van de Vlaamse bevolking met ca. 0,5% per jaar.

•

De noodzaak om een deel van de extra middelen te gebruiken voor een
herverdeling (zie fiche ‘Naar een herverdeling van het Gemeentefonds’)

•

De steeds stijgende uitgaven voor de financiering van de pensioenen van de
statutairen van de lokale besturen.

•

Het feit dat een aantal voorheen sectorale (cultuur, jeugd, sport, …) of specifieke
stromen (gescosubsidiëring) sinds ze zijn opgenomen in de algemene financiering
niet langer worden geïndexeerd.

Hoe ?
De in het decreet van 5 juli 2002 opgenomen jaarlijkse groeivoet 3,5% wordt bevestigd. De
Vlaamse regering verbindt er zich toe die groei gedurende de hele legislatuur aan te
houden.
Effect ?
Deze maatregel heeft verschillende effecten:
•

Lokale besturen hebben bij de opmaak van hun meerjarenplanning 2020-2025 vrij
grote zekerheid over de evolutie van hun basisfinanciering. Dat kan de bereidheid
om te investeren ten goede komen.

•

Er ontstaat ruimte voor een herverdeling van het Gemeentefonds, zonder dat er
gemeenten zijn die er financieel op achteruit gaan.

•

De lokale besturen worden deels gecompenseerd voor de voortdurende stijging van
hun pensioenuitgaven.

Zie ook de aparte fiche ‘Naar een herverdeling van het Gemeentefonds’.
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