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Dexia en de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 
publiceren editie 2010-2011 van de Kerncijfers van lokaal en regionaal 
Europa.  
 
 
De publicatie Kerncijfers van lokaal en regionaal Europa presenteert in de vorm van 
fiches een reeks vergelijkende indicatoren over de organisatie en de financiën van de 
lokale en regionale overheden van de Europese Unie in 2009. 
 
De fiches geven het aantal territoriale overheden weer in elk van de 27 EU-lidstaten met 
gegevens en diverse ratio’s over de uitgaven, investeringen, belastingontvangsten, 
begrotingssaldi en schulden van de overheidssector op nationaal en infranationaal 
niveau. Dat financiële plaatje wordt aangevuld met de toelagen per lidstaat van de 
structuurfondsen en van het cohesiefonds 2007-2013, de kalender van de lokale en 
regionale verkiezingen in de verschillende landen in 2011 en 2012 en het aantal en de 
oorsprong van de jumelages tussen de Europese gemeenten. 
 
Dit is het vijfde jaar op rij dat Dexia en de CEMR samen dit in zijn soort unieke lokale én 
Europese cijfermateriaal publiceren.  
 
Enkele blikvangers van de editie 2010-2011 
 
De jongste editie telt ongeveer 90 930 lokale en regionale overheden op het Europese 
grondgebied, waaronder bijna 89 700 gemeenten. 60 % van die gemeenten ligt in 
slechts drie landen: Frankrijk, Italië en Spanje. Een Europese gemeente telt gemiddeld 
5 580 inwoners, maar dat cijfer schommelt tussen 1 680 in Tsjechië en meer dan  
150000 in het Verenigd Koninkrijk!  
 
De publicatie bevat ook gegevens die het – vaak miskende – economische en sociale 
belang van de Europese infranationale overheidssector weerspiegelen, een sector 
waarvan ook de gefedereerde staten, de regio’s en de lokale overheden met hun 
openbare satellieten deel uitmaken. Zo komen we bijvoorbeeld te weten dat de 
infranationale overheidssector in 2009 meer dan 2 000 miljard euro uitgaf, hetzij 33% 
van de publieke uitgaven van de EU en een sleutelrol speelt in onder andere onderwijs 
en sociale actie (40% van de uitgaven).  
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Maar deze sector is vooral de kampioen van de overheidsinvesteringen, goed voor 65 % 
van de totale overheidsinvesteringen van de EU. In de drie federale staten 
(Duitsland, België en Oostenrijk) en in Italië, Spanje, Ierland en Frankrijk is dat zelfs 70 
% of meer. Geen wonder dus dat de infranationale overheidssector vaak het voortouw 
heeft genomen bij de invoering van nationale en Europese economische herstelplannen 
sinds 2009.  
 
 
Editie 2010-2011 van Kerncijfers van lokaal en regionaal Europa is beschikbaar in het 
Nederlands, het Frans, het Engels en het Italiaans. Gedrukte exemplaren kunnen 
worden besteld bij de REGR of bij Dexia. U kunt ook een elektronische versie 
downloaden van de websites van de REGR en die van de verschillende entiteiten van de 
Dexia-groep in België, Frankrijk en Italië (afhankelijk van de gewenste taal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Dexia 
Dexia is een Europese bank die op 30 september 2010 ongeveer 35 200 werknemers telde. Op dezelfde datum 
bedroeg het kern eigen vermogen 19,2 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak van Retail and Commercial 
Banking in Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en van Public and Wholesale Banking met een aanbod van 
omvattende bancaire en financiële oplossingen voor lokale openbare besturen. Asset Management and Services omvat 
asset management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van de klanten van de andere twee 
metiers. De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten nog beter van dienst te zijn en 
om de commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. 
Voor meer inlichtingen: www.dexia.com – www.dexia-creditlocal.fr – www.dexia.be – www.dexia-crediop.it 

 

Over de CEMR 
De Raad van de Europese Gemeenten en Regio’s (REGR) is de grootste organisatie van lokale en regionale 
overheden in Europa. Meer dan 50 nationale verenigingen van gemeenten en regio’s van 39 landen zijn er lid van. De 
REGR komt op voor lokale democratie, jumelages (www.twinning.org) en uitwisseling van ervaringen. Hij oefent 
invloed uit op de Europese wetgeving, ten voordele van de gemeenten en regio’s. 
Voor meer informatie: www.ccre.org 
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