
De eeuwige terugkeer van het provinciale vraagstuk 
 

Sommigen overwegen de afschaffing van provincies als bestuursniveau. Zij zijn van mening dat de kosten 

van de instellingen niet opwegen tegen de maatschappelijke meerwaarde ervan. Er zijn 534 

provincieraadsleden en ongeveer 30.000 ambtenaren. De werkingskosten bedragen meer dan 2 miljard euro, 

wat neerkomt op 625 euro per gezin van drie personen. Sommigen beschouwen de overlapping van de 

bevoegdheden en de concurrentie tussen de instellingen als steriel en stellen alternatieve oplossingen voor 

(hetzij regionalisering, hetzij een tussenniveau van "gemeenschappen van gemeenten"). Anderen daarentegen 

beschouwen de provincies als een passend niveau van bestuurlijke bevoegdheid.  

 

Geschiedenis, organisatie en functies   

In België zijn de provincies regionale onderverdelingen. Het Waals Gewest en het Vlaams Gewest zijn elk 

onderverdeeld in vijf provincies, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet is onderverdeeld.  

De provincies zijn opgericht in de vorm van departementen toen België nog deel uitmaakte van de Franse 

Republiek, tot de vierde staatshervorming, die in 1993 aanving. De grenzen van de provincies waren sinds de 

Nederlandse periode (1815-1830)1 tot dan ongewijzigd gebleven. Pas in het kader van de omvorming van 

het land tot een federale staat (begonnen in 1970) werd besloten om de provincie Brabant te splitsen in twee 

nieuwe provincies: Vlaams-Brabant in het Vlaams Gewest en Waals-Brabant in het Waals Gewest.2   

De instellingen die tussen het gewest en de gemeente zijn opgericht, beschikken over een breed scala aan 

bevoegdheden, waaronder onderwijs, sociale en culturele infrastructuur, preventieve geneeskunde, sociaal 

beleid, milieu, wegen, economie, openbare werken, huisvesting en taalgebruik.3 Het totale budget voor die 

activiteiten verschilt aanzienlijk van provincie tot provincie, aangezien het Provinciecollege (Waalse zijde) 

of de Deputatie (Vlaamse zijde) elk jaar de provinciale begroting vastlegt en goedkeurt.4 Het resultaat is een 

vrij gevarieerd panorama, waarbij de provincie Henegouwen in 2017 400 miljoen aan middelen kreeg 

toegewezen, tegenover 100 miljoen voor de provincie Luxemburg.5 De bronnen van inkomsten zijn 

gevarieerd: in het geval van de Waalse provincies bijvoorbeeld is 60 % van de financiering afkomstig uit hun 

eigen belastingen (onroerende voorheffing), 30 % uit het provinciefonds (van het Waals Gewest) en 10 % uit 

verschillende bronnen.6 

De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van de functionele begroting van de provincies voor 2018: de totale 

beleidsuitgaven voor zowel de Vlaamse als de Waalse provincies.7 De tabel geeft onder andere het 
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percentage van elke functie in de begroting weer. De algemene administratiekosten plus de niet elders onder 

te brengen uitgaven vertegenwoordigen bijna evenveel als het onderwijs. Aan algemene financiering 

vermeerderd met algemeen bestuur besteedt Vlaanderen 34 % en Wallonië 29 % van zijn budget. Aan 

onderwijs geven de Vlaamse provincies 21 % uit tegenover de Walen 31 %. 

Sociaal vraagstuk   

De kosten van het beheer en van de werking van het systeem evenals de overlapping van bevoegdheden met 

de andere bestuursniveaus van de Belgische staat (voornamelijk het geval voor de gewesten en 

gemeenschappen, maar ook de federale staat en de gemeenten), dragen ertoe bij dat een toenemend deel van 

de bevolking al jaren oproept tot afschaffing van de provinciale instellingen. Er zijn 10 gouverneurs (en hun 

kabinetten), plus een gouverneur en een vice-gouverneur in Brussel, 534 provincieraadsleden (waaronder 

223 Franstalige raadsleden), 50 provinciaal gedeputeerden en ongeveer 30.000 provinciale ambtenaren 

(exclusief onderwijs). Alleen al in de provincie Henegouwen zijn er 4.500 ambtenaren.  

Maar wat zou er met die ambtenaren gebeuren als de provincies niet langer een administratief niveau zouden 

zijn? Veel van die provincies zouden deel uitmaken van intergemeentelijke, regionale of lokale overheden. 

Het lot van een klein deel van het personeel waarvan de functies daadwerkelijk zouden worden afgeschaft, 

zou nog moeten worden bepaald. Aan de andere kant zou de kwestie van de financiering van scholen een 

moeilijkere aangelegenheid kunnen zijn. Na de overdracht van de scholen aan de Federatie Wallonië-Brussel 

(FWB) zou een budgettaire reorganisatie nodig zijn om de FWB in staat te stellen de scholen over te nemen. 

Aangezien zij geen belastingen kan heffen, zou een heronderhandeling van de bijzondere financieringswet 

met de Vlaamse partijen noodzakelijk zijn om betere toewijzingen van de federale staat te verkrijgen. 

Vlaanderen, dat zich in een sterke positie zou bevinden, zou in ruil daarvoor een nieuwe staatshervorming 

kunnen vragen.8  

Institutionele vereenvoudiging  

Actoren van verschillende politieke krachten, zoals Ecolo, steunen de afschaffing van de provincies om de 

structuur van de staat te vereenvoudigen en de werking ervan te rationaliseren: "We geven de provincies als 

zodanig geen schuld, maar we hebben het hier over de institutionele complexiteit. De provincies zijn een oud 

bestuursniveau die overeenkomen met een verdeling die ouder is dan België en waarbij geen rekening wordt 

gehouden met de huidige leefgebieden"9. Bovendien is er een transparantieprobleem, in die zin dat de 

provincies, ondanks hun vermeende geografische nabijheid tot de burger, ondoorzichtig blijven. Er zijn 
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immers maar heel weinig mensen in staat om een provinciaal gedeputeerde aan te stellen en de keuze van de 

medewerkers is nog altijd te "gepolitiseerd" en dus verre van transparant voor het publiek.10 

Volgens de constitutionalist Christian Behrendt van het ULg is een grondwetshervorming niet nodig om de 

provincies af te schaffen, want "sinds de zesde staatshervorming kunnen de twee gewesten - Vlaams en 

Waals - de provinciale instellingen afschaffen en, als ze dat willen, maar dat is niet verplicht, vervangen door 

bovengemeentelijke structuren".11 Belangrijk is dat de uiteindelijke schrapping betrekking zou hebben op de 

provincies als politieke instellingen, aangezien zij geografisch gezien hoofdzakelijk zouden blijven bestaan 

"om de federale kieskringen te bepalen, de bevoegdheid van het hof van beroep af te bakenen en de 

bevoegdheden van de gouverneurs te handhaven". Laatstgenoemden zijn hoge ambtenaren met het statuut 

van commissaris van de federale regering en zouden dus kunnen worden behouden, evenals hun diensten 

(ongeveer tien personen per provincie).12 Om de provincies af te schaffen, zouden de regionale 

volksvertegenwoordigers een bijzonder decreet moeten goedkeuren, dat per definitie met een tweederde 

meerderheid zou moeten worden aangenomen.  

Opinieonderzoek 

In mei 2014 voorzag de KiesWijzer van WijBurgers de volgende bewering: "De provincies mogen niet 

langer een bestuursniveau zijn." Van de gebruikers van de KiesWijzer die antwoord gaven op die vraag 

stemden er 56.281 ook mee in om aan te geven op welke partij zij in 2010 hadden gestemd. Zo was het 

mogelijk om de steekproef te wegen en een opinieonderzoek uit te voeren. Het resultaat is weergegeven in 

het volgende diagram. 51 % van de bevolking is voorstander van de afschaffing van de provincies, 28 % is 

tegen, en 21 % spreekt zich niet uit.  
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Pioniersrol van Vlaanderen  

In de periode 2009-2014 heeft een eerste grote hervorming geleid tot een vermindering van de activiteiten 

van de provincies op het gebied van sport, jeugd, welzijn en cultuur. Hun rol werd waarbij versterkt op vlak 

van toerisme, monumentenzorg en bosbehoud. In 2015 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk 

provinciaal fonds afgeschaft.   

In 2016 bereikten de regionale regeringspartijen (N-VA en Open Vld) een compromis met de CD&V, 

gesteund door de oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang, voor de afschaffing van de provincies. CD&V 

was nochtans faliekant tegen en bij sp.a waren sommigen voor en anderen tegen.13 

 Vanaf 1 januari 2018 vallen de sectoren welzijn, jeugd, sport en cultuur niet meer onder de bevoegdheden 

van de Vlaamse provincies. Zij moeten zich uiterlijk op 31/12/2018 terugtrekken uit de "intergemeentelijke 

samenwerking".14 De vereniging van Vlaamse provincies wijst erop dat de herstructurering in de periode 

2009-2014 in het kader van een open dialoog werd beslist. In die periode waren de heer Kris Peeters 

minister-president van de Vlaamse Regering en de heer Geert Bourgeois minister van Binnenlandse Zaken. 

De herstructureringen van de periode 2014-2019 zijn top-down opgelegd onder de regering van minister-

president Geert Bourgeois en minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Homans.    

Bij de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 werd het aantal provincieraadsleden met de helft 

verminderd.15 Volgens de regering zou de operatie een besparing van 2 miljoen euro opleveren.16 Een 

voorbeeld is de overname door de Vlaamse overheid of de gemeenten van het beheer van provinciale musea, 

provinciale culturele centra en sportinfrastructuur (zoals het Huis van de Sport in Gent).17 Hoe dan ook, 

aangezien de bevoegdheidsoverdracht geleidelijk zal plaatsvinden, is het moeilijk om de gevolgen ervan in te 

schatten. Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de UGent, benadrukt namelijk: "Er zijn ook een hele 

reeks vragen die voor de Vlaamse overheid nog niet duidelijk zijn. Er moeten nieuwe decreten worden 

opgesteld, wat tijd kost. Daarom is voorzien in een overgangsperiode van twee jaar“.18     

 Financiële inzet voor de burger  

De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de kost per huishouden van de verschillende activiteiten van de 

provincies in 2018. Het begrip 'kost per huishouden' heeft slechts een educatieve waarde: op die manier heeft 

de lezer een idee van een orde van grootte van de impact op het gezinsbudget van een 'gemiddeld' 

huishouden van drie personen. Het totale provinciale budget bedraagt 423 euro per huishouden in 

Antwerpen, tegenover 809 euro per huishouden in de provincie Luxemburg.   

De algemene beheerskosten, plus de niet elders onder te brengen uitgaven, bedragen gemiddeld 198 euro per 

huishouden (in Vlaanderen plus Wallonië). Als de provinciale instellingen worden opgeheven, is het 

mogelijk dat andere bestuursniveaus hun administratief personeel moeten versterken. Bovendien kan er 

bespaard worden door onnodige overlapping te vermijden, bijvoorbeeld door scholen op verschillende 

overheidsniveaus samen te voegen. Samenvattend kunnen we stellen dat de twee verschijnselen elkaar 

                                                           
13

 Wouter Verschelden, Newsmonkey en Jean-Paul Bombaerts, ”En Flandre, le démantèlement des provinces 

s’accélère”, Daardaar.be, [Online], https://daardaar.be/rubriques/politique/en-flandre-le-demantelement-des-

provinces-saccelere/  (geraadpleegd op 26/10/2018) 
14

 Vereniging Vlaamse Provincies, Jaarverslag 2017, § 6.2. 
15

 Fabien Van Eeckhaut, ”En Flandre, les provinces se vident de leur substance“ RTBF.be, [Online], 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_en-flandre-les-provinces-se-vident-de-leur-substance?id=9035667 

(geraadpleegd op 26/10/2018) 
16

 Wouter Verschelden, Newsmonkey en Jean-Paul Bombaerts, ”En Flandre, le démantèlement des provinces 

s’accélère”, Daardaar.be, Ibid. 
17

 Flandresinfo.be, ”Les provinces flamandes perdent une partie de leurs compétences”,Ibid. 
18

 Ibid. 

http://www.wecitizens.be/docs-fr/A016-kost-per-huishouden.pdf
https://daardaar.be/rubriques/politique/en-flandre-le-demantelement-des-provinces-saccelere/
https://daardaar.be/rubriques/politique/en-flandre-le-demantelement-des-provinces-saccelere/
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_en-flandre-les-provinces-se-vident-de-leur-substance?id=9035667


financieel neutraliseren. In ons geval kost het in stand houden van de provinciale instellingen in hun huidige 

vorm het gemiddelde huishouden ongeveer 198 euro per jaar, zonder dat er een duidelijk bewijs van 

toegevoegde waarde is.  

Opheffing of hervorming, twee oplossingen in overweging genomen  

Wat zou er gebeuren met de opdrachten die de instellingen hebben gekregen als ze eenmaal verdwenen zijn? 

In dat verband zijn verschillende oplossingen voorgesteld. Ecolo, bijvoorbeeld, steunt een herverdeling van 

bevoegdheden, ten gunste van de andere bestaande en geschiktere bestuursniveaus (gewest, gemeenschap, 

gemeente).19 Een andere mogelijkheid, die de leden van Ecolo ontwikkelen en die Stéphane Hazée (Waals 

afgevaardigde en lid van het FWB-parlement) heeft uitgewerkt, pleit voor de oprichting van 

”gemeenschappen van gemeenten, die anderen territoriale gemeenten noemen. Dat zou dus een niveau zijn 

dat al de tussenliggende lagen tussen de gemeente en de regio zou rationaliseren”.20   

Andere politieke krachten in Wallonië, waaronder MR, PTB, PS en cdH, blijven over het algemeen 

voorstander van het behoud van de provinciale instellingen. Zij rechtvaardigen hun keuze door te stellen dat 

de provincies met hun diensten dichter bij de directe betrokkenen zouden staan. De nabijheid tot de burger 

zou hen dus efficiënter maken en beter in staat stellen om bepaalde taken uit te voeren.21 

Uitgaande van het subsidiariteitsbeginsel, dat bepaalt dat "de beslissingen worden genomen op het laagste 

institutionele niveau waarop het mogelijk is een aangelegenheid doeltreffend te beheren", zouden de 

provincies dus een belangrijke plaats innemen in het complexe institutionele bestel van België, zoals 

vastgelegd in artikel 41 van de Grondwet, en zouden zij moeten worden behouden.22 Volgens die 

benadering zou dat evenwel niet verhinderen dat ze worden hervormd en gewijzigd aan de hand van 

voorstellen die, ondanks de verschillen in elk afzonderlijk geval, vooral gericht zijn op vereenvoudiging en 

modernisering door de uitgaven te verminderen, de transparantie binnen de structuren te vergroten en de 

bevoegdheden opnieuw te verdelen.23 In een vrij gedetailleerd voorstel van MR wordt het beheer van het 

bovengemeentelijk belang (het toezicht op intercommunales) aan de provincies toegewezen. De structuur 

van de intercommunales zou eenvoudiger worden (eventueel bestaande uit vertegenwoordigers van de 

gemeenten waar zij deel van uitmaken).24  

 

Bijvoegsel 

Enkele dagen na de opstelling van dit artikel heeft de Waalse regering in eerste lezing een voorontwerp van 

decreet goedgekeurd betreffende de overdracht van een reeks bevoegdheden van de provincies aan het 

Gewest, op voorstel van de Waalse Minister van het lokaal bestuur, Valérie De Bue (MR): de financiering 

van de noodzones, hulp bij de restauratie van monumenten gebouwen, gezondheid, milieu, toeristische 

promotie of huisvesting. 

 

                                                           
19

 LaLibre.be, F.C. ”Faut-il supprimer les provinces en Wallonie? Ce que les partis politiques en pensent”, ibid. 
20

 RTBF.be, Camille Toussaint,”Des communautés de communes pour remplacer les provinces?“ [Online],  

(geraadpleegd op 15/10/2018),   https://www.rtbf.be/info/dossier/la-prem1ere-soir-prem1ere/detail_des-

communautes-de-commune-pour-remplacer-les-provinces?id=9908846 
21

 LaLibre.be, F.C. ”Faut-il supprimer les provinces en Wallonie? Ce que les partis politiques en pensent”, 

ibid.                                                                                                                                  
22

 Service public de Wallonie (SPW), ”La Situation Budgétaire des provinces wallonnes en 2016”, Le cahier des 

finances locales, ibid. 
23

 LaLibre.be, F.C. ”Faut-il supprimer les provinces en Wallonie? Ce que les partis politiques en pensent”, ibid. 
24

 Ibid. 

https://www.rtbf.be/info/dossier/la-prem1ere-soir-prem1ere/detail_des-communautes-de-commune-pour-remplacer-les-provinces?id=9908846
https://www.rtbf.be/info/dossier/la-prem1ere-soir-prem1ere/detail_des-communautes-de-commune-pour-remplacer-les-provinces?id=9908846


"Dit is de eerste concrete stap die zal leiden tot de onvermijdelijke verdwijning van de provinciale 

instelling," zei de minister. "Als we nog steeds aan de macht zijn in de volgende zittingsperiode, zullen we 

duidelijk het project van de afschaffing van de provincies uitvoeren”. 

 

Beatrice Pepe, 30 november 2018. 

 


