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Titel van het proefschrift: 
De missieverbreding van intercommunales in Vlaanderen: 

institutionele bricolage door de lokale staat in een context van 
budgettaire druk en financieel kapitalisme 

Curriculum vitae 

Wereldwijd nemen banken en pensioenfondsen steeds vaker 
infrastructuur in handen. Onderzoekers zien hierin een proces van 
‘financialisering’, waarbij logica’s van de financiële markten, zoals 
rendement, belangrijker worden dan maatschappelijke logica’s, zoals 
betaalbaarheid. Het huidig onderzoek besteedt echter weinig 
aandacht aan de rol van lokale overheden in financialisering. De 
Vlaamse regio levert een interessante casus: intercommunales, 
bedrijven opgericht door meerdere gemeenten, controleren na een 
eeuw aan sociaaleconomische omwentelingen nog steeds lokale 
energie- en waterdistributie. Worden ook deze publieke bedrijven 
onderhevig aan financiële logica’s, en wat is de rol van gemeentelijke 
eigenaars hierin? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, bouwt dit proefstuk op inzichten uit 
de politieke economie, financiële geografie en bestuurlijke 
wetenschappen. In vier empirische hoofdstukken onderzoek ik de 
veranderende relaties tussen gemeenten, intercommunales, hogere 
overheden en financiële markten. Ik doe dit voor de periodes 1920 tot 
2000 en 2000 tot 2016, en aan de hand van twee case studies, waarbij 
ik me baseer op een 40-tal interviews, financiële data van gemeenten 
en intercommunales en overheidsdocumenten.  
 
Net als in andere landen doen budgettaire druk en marktgeoriënteerde 
hervormingen de financiële relaties tussen Vlaamse gemeenten en hun 
infrastructuurbedrijven veranderen. Hoewel financiële marktlogica’s 
op verschillende manieren meer uitgesproken worden, nemen deze 
logica’s het management en eigenaarschap van intercommunales 
echter niet zomaar over. Verder bouwend op historische politieke 
compromissen, verbreedden Vlaamse gemeenten de missie van 
intercommunales om zowel de uitbouw van essentiële diensten, lokale 
economische groei én behoud van aandeelhouderswaarde na te 
streven. Het onderzoek toont aan dat financiële logica’s ook binnenin 
de staat ontwikkelen en dat lokale overheden een actieve rol spelen in 
het ‘bricoleren’ van beleidsoplossingen in een veranderende politiek 
economische context. Als beleidsaanbeveling vraagt het proefschrift 
voor meer aandacht voor de financiële afhankelijkheden en 
tegenstellingen tussen gemeenten, hogere overheden en 
overheidsentiteiten, alsook voor het voorzien van structurele 
middelen voor energie- en waterinfrastructuur.  
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