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Tom Doesselaere

Het Investeringsfonds:
hoeveel zit er nog in de spaarpot?

Het Investeringsfonds is aan zijn laatste fase begonnen. Over de uitloopregeling hebben we in een bijdrage in
BinnenBand nr. 29 van oktober 2002 bericht. Er worden geen nieuwe trekkingsrechten meer toegekend,
maar wat blijft er over na 15 jaar Investeringsfonds? Hoeveel hebben de gemeenten opgespaard sedert
1988? Een overzicht.

Het eerste decreet op het Investeringsfonds voor-
zag dat trekkingsrechten slechts drie jaar overdraag-
baar waren. Trekkingsrechten van het jaar X waar-
voor in het jaar X+3 geen machtiging tot gebruik
bestond, vervielen. Toen in 1991 de hakbijl viel,
waren 47 gemeenten het slachtoffer voor een to-
taal bedrag van 16.040.769 BEF of 397.640 euro.
Op een totaal van 980 miljoen BEF toegekende
trekkingsrechten in 1988, viel dat dus nog mee.
Nochtans verloren zes gemeenten de volledige
trekkingsrechten van 1988. Het nieuwe decreet van
1991 maakte komaf met deze regeling. De over-
draagbaarheid werd onbeperkt.

Om de een of andere reden zijn veel gemeenten
terughoudend geweest in het aanwenden van
trekkingsrechten. Sommige gemeenten gaven dui-
delijk de voorkeur aan (dure) leningen boven het
gebruik van (gratis) Investeringsfondssubsidies. Het
duurde tot 1995 vooraleer elke gemeente minstens
één aanvraag voor het gebruik van trekkingsrechten
had ingediend. Van de 15 jaar Investeringsfonds,
waren er 12 waarin de opgenomen trekkings-
rechten beduidend lager waren dan wat jaarlijks
toegevoegd werd bij het beschikbare (zie tabel). Er
werd dus flink gespaard. Op 1 januari 2003 had-
den de gemeenten voor 1,176 miljard euro trek-
kingsrechten opgenomen op een totaal beschik-
baar bedrag van 1,388 miljard euro. In het spaar-
varken zit dus 212 miljoen euro, wat in onze oude
munt een slordige 8,5 miljard is. Niet helemaal
begrijpelijk in deze moeilijke tijden… Wellicht heeft
het te maken met de iets complexere procedure
die Investeringsfondsdossiers ondergaan, maar
toch…

Laat ons duidelijk zijn: trekkingsrechten opsparen
is geen goede strategie. Het is als gaan lenen met
een vol spaarboekje. Slechts 10% van de gemeen-
ten slaagden erin om op het einde van vorig jaar
alle beschikbare middelen uit het fonds aan te wen-

den. Omdat met de verdeling van de trekkings-
rechten voor 2002 nog een saldo toegekend werd
in februari 2003, hebben zij nu nog een relatief
klein bedrag over.

Er nog even aan herinneren dat ten laatste op 31
december 2005 de trekkingsrechten door de
provinciegouverneur moeten gemachtigd zijn voor
gebruik en dat de Vlaamse overheid tot 31 decem-
ber 2007 betalingen kan doen. Als een van deze
twee deadlines niet gehaald wordt, zijn de trek-
kingsrechten definitief verloren.

nog beschikbare aantal
trekkingsrechten gemeenten
op 1/1/2003
(in euro)

<10.000 8
10.000-100.000 38

100.000-500.000 110
500.000-1.000.000 97

1.000.000-2.500.000 50
2.500.000-5.000.000 3

5.000.000-10.000.000 1
>10.000.000 1

nog beschikbare aantal
trekkingsrechten gemeenten
per inwoner op 1/1/2003
(in euro)

<10 46
10-30 77
30-50 91

50-100 81
100-200 10

>200 3
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jaarlijks beschik- totaal ter beschik- jaarlijks opge- totaal opgenomen overdracht van effectief beschik-
baar gestelde king van de ge- nomen trek- trekkingsrechten het vorige jaar baar op 1/1/..

 trekkingsrechten meenten op 1/1/.. kingsrechten
(toekenning)

1988 24.293.565,43 24.293.565,43 8.901.559,00 8.901.559,00 0,00 24.293.565,43

1989 24.779.436,74 49.073.002,16 11.647.450,79 20.549.009,79 15.392.006,43 40.171.443,16

1990 24.789.154,16 73.862.156,33 22.264.015,30 42.813.025,09 28.523.992,37 53.313.146,54

1991 86.477.543,62 160.339.699,95 34.951.786,87 77.764.811,96 30.651.490,96* 117.129.034,58

1992 94.671.280,79 255.010.980,74 84.670.962,15 162.435.774,11 82.177.247,71 176.848.528,50

1993 95.221.170,60 350.232.151,34 91.786.308,44 254.222.082,55 92.177.566,35 187.398.736,96

1994 100.485.747,36 450.717.898,71 110.864.963,42 365.087.045,98 95.612.428,51 196.098.175,88

1995 110.740.780,22 561.458.678,93 71.018.312,91 436.105.358,89 85.233.212,45 195.973.992,67

1996 114.487.656,81 675.946.335,74 90.858.575,53 526.963.934,42 124.955.679,76 239.443.336,57

1997 114.133.603,28 790.079.939,02 93.492.664,61 620.456.599,02 148.584.761,04 262.718.364,32

1998 115.925.811,00 906.005.750,01 135.756.762,58 756.213.361,61 169.225.699,72 285.151.510,71

1999 117.048.255,52 1.023.054.005,54 127.854.952,62 884.068.314,22 149.394.748,13 266.443.003,65

2000 118.869.182,10 1.141.923.187,64 103.041.620,70 987.109.934,93 138.588.051,04 257.457.233,14

2001 121.726.349,20 1.263.649.536,84 106.792.141,99 1.093.902.076,92 154.415.612,43 276.141.961,63

2002 124.552.536,00 1.388.202.072,84 81.991.106,36 1.175.893.183,28 169.349.819,64 293.902.355,64

2003 0,00 1.388.202.072,84 211.911.249,28 211.911.249,28

alle bedragen zijn in euro
* Van dit bedrag werd 397.640,28 euro afgetrokken voor de vervallen trekkingsrechten van 1988

�




