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1.     Het portaal – www.abcvandelokalebesturen.be 
 

Het ABC van de lokale besturen verzamelt voor u alle gegevens van de 

lokale overheden in België, op basis van informatie die op regelmatige 

basis ter beschikking gesteld wordt door die overheden zelf en verder 

verrijkt wordt. Uit eerste hand, op maat van uw behoeften. Bovendien 

krijgt u ook toegang tot enkele inhoudelijke content marketing dossiers 

en aanvullende informatie omtrent de lokale besturen om zo efficiënt 

mogelijk van start te kunnen gaan. Dit alles wordt overzichtelijk 

samengebracht op  www.abcvandelokalebesturen.be.  

 

Met enkele muiskliks vindt u er wat u zoekt – en meer dan dat! 

 

 

 

 

http://www.abcvandelokalebesturen.be/
http://www.abcvandelokalebesturen.be/
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TIP: Het ABC bestaat ook in boekvorm: 

zesmaandelijks verschijnt de papieren 

bijwerking met de actuele gegevens van de 581 

gemeenten, evenals de basiscoördinaten van 

alle OCMW’s en politiezones.  

Wenst u ook de papieren versie te ontvangen? 

Meer informatie over alle formules vindt u op 

https://www.abcvandelokalebesturen.be/, 

onder ‘abonneren’. 

Welke contactgegevens biedt het ABC u aan?  

- Gemeenten: burgemeesters, schepenen, raadsleden, algemeen 

directeurs, financieel directeurs, managementteams, diensthoofden 

en overige medewerkers, aanverwante organisaties, … 

- OCMW’s: OCMW-voorzitters en -raadsleden, managementteams, 

dienstmedewerkers, voorzitters en leden van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst (in Vlaanderen), contactpersonen OCMW-

instellingen, … 

- Politiezones: politiecollege en politieraad, bijzondere 

rekenplichtigen, secretarissen, aanspreekpunten voor 

scholengemeenschappen, verantwoordelijken interne controle, 

verantwoordelijken verkeer, ... 

- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: basisgegevens. 

U vindt in het ABC daarenboven ook de contactgegevens van  de 

hypotheekkantoren, de registratiekantoren, de teams fiscaliteit KMO’s 

en particulieren, de teams invordering natuurlijke personen en de 

teams invordering rechtspersonen.  

https://www.abcvandelokalebesturen.be/


  

ABC VAN DE LOKALE BESTUREN – MANUAL V. 2.0 5 

 

Verschillende behoeftes - verschillende modules 

Het digitale luik van het ABC van de lokale besturen bestaat uit vier 

onderscheiden formules – eentje voor eenvoudige consultatie en drie 

voor het exporteren van adressenlijsten. Hieronder overlopen we de 

mogelijkheden per module.  

 

Consulteren? ABC Consult! 

U kunt alle gegevens vrij consulteren: steden en gemeenten, OCMW’s, 

politiezones, maar ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

registratiekantoren, hypotheekkantoren, enz.  

De ideale formule voor wie snel de juiste persoon op de juiste plaats wil 

vinden, zonder verdere behoefte aan het ophalen van lange lijsten voor 

bepaalde functies of organisaties… Kortom, een vlot te hanteren 

telefoonboek met meerdere invalshoeken om snel de gewenste 

gegevens te kunnen opduiken. 

 

Exporteren? Export, ExportPlus of Enterprise! 

De digitale databank van het ABC van de lokale besturen is niet enkel 

consulteerbaar via de website, u kunt er ook verzendlijsten op maat 

ophalen via de exportmodule.  

U wenst alle algemeen directeurs in Limburg te bereiken? U hebt nood 

aan een lijst met alle bijzondere rekenplichtigen in de politiezones in 

Wallonië? Via een eenvoudige wandeling doorheen de exportmodule 
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krijgt u alle gewenste contactgegevens in een handomdraai: de 

basismodule ABC Export helpt u uit de nood. Voor wie net dat tikkeltje 

meer verlangt, werd de formule ABC ExportPlus in het leven geroepen. 

Indien u tot slot meerdere accounts wilt gebruiken voor de hele 

organisatie is er nog de mogelijkheid tot ABC Enterprise. De 

exportabonnementen richten zich tot organisaties die in functie van hun 

directe communicatie wensen te beschikken over gerichte lijsten die 

bovendien ook nog permanent geüpdatet worden.  

 

Export , Exportplus of Enterprise? 

1. ABC Export – postmailings à volonté 

 

De module ABC Export biedt naast het consulteren van de volledige 

database ook de basismogelijkheid om lijsten op te halen voor 

marketingdoeleinden, of in functie van het voeden van een eigen 

database. U krijgt er alle postadressen per selectie en kunt rekenen op 

een regelmatige update van de gegevens.  

 

2. ABC ExportPlus – digitaal mailen op maat van uw doelpubliek 

 

Verder bouwend op de module ABC Export, biedt de formule ABC 

ExportPlus extra exportvoordelen: in de eerste plaats worden alle 

mailadressen mee aangeboden, evenals unieke identificatie-id’s van 

personen en organisaties. Daarnaast kunt u ook extra exportcriteria 

toevoegen, zoals aantal brievenbussen of inwoners per gemeente, de 
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oppervlakte, de taalstatus, etc. Voor een meer verfijnde aanpak op maat 

van uw behoeften – en die van uw klanten en prospects! 

 

 

3. ABC Enterprise – alle exports voor iedereen in uw organisatie 

 

Voor grote organisaties waar ABC voor verschillende 

afdelingen/personen een grote hulp is, is er de Enterprise formule. Deze 

laat meerdere accounts toe onbeperkt lijsten met contactgegevens te 

downloaden. 

 

4.  ABC « custom » 

Naast onze klassieke formules kunt u vrijblijvend een prijsaanvraag doen 

voor een samengestelde lijst op maat van uw communicatie vanaf 599 

euro. U ontvangt van ons een samengestelde Excel-lijst. Ons team neemt 

uw situatie graag onder de loep en biedt u een gratis analyse van de 

meest relevante profielen uit lokale besturen voor uw organisatie. 

Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de verschillende 

mogelijkheden die de modules bieden. Met vragen omtrent het gebruik 

van uw digitaal abonnement, voor advies omtrent een betere 

afstemming op uw behoeften, een voorbeeldbestand van de exports, of 

met gelijk welke andere vraag kunt u steeds terecht bij onze helpdesk:  

helpdesk@abclokalebesturen.be of T. 050 642 818. 

 

 

mailto:helpdesk@abclokalebesturen.be
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Wat met de GDPR-wetgeving ? 

Het ABC van de lokale besturen zamelt alle gegevens van lokale besturen 

in via de lokale besturen zelf én met een expliciete communicatie 

omtrent het doel van deze inzameling: het verder verspreiden van deze 

gegevens zodat andere organisaties gericht kunnen communiceren met 

de lokale besturen. 

Op die manier wordt vermeden dat gegevens waarvan niet gewenst is dat 

ze ruimer circuleren mee in de database terecht komen, net door een 

glasheldere communicatie bij het inzamelen van de gegevens. 

Uiteraard zal elke organisatie die lijsten met persoonsgegevens uit het 

ABC gebruikt zelf de GDPR-regels moeten toepassen bij het verdere 

gebruik ervan: definieer uw doel, garandeer het recht op inzage en op 

schrapping/aanpassing. 
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2.     Aan de slag met ABC – Inloggen 
 

Als abonnee hebt u vrij toegang tot de digitale databank. Aanmelden kan 

op twee manieren via www.abclokalebesturen.be: 

  

1) U kan doorklikken via “Aanmelden bij de databank”. U vult nu de 

inloggegevens in die u eerder ontving. Via de box “aanmelden” 

bereikt u de gegevensbank. 
 

2) Indien u eerst verkiest om een kijkje te nemen op de website, 

klikt u op “Naar de website”. Hierna kan u ook rechtsboven 

klikken op “log in”. Vervolgens vult u opnieuw de inloggegevens 

in en kan u zich aanmelden. 

  

http://www.abclokalebesturen.be/
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Gegevens verloren? Recupereer uw gegevens via de optie 

“gebruikersnaam of wachtwoord kwijt?” onderaan de loginbox of neem 

contact op met onze helpdesk:  

050 642 818 of helpdesk@abclokalebesturen.be. 

Tip: info – interessante documentatie voor elke abonnee 

 

 

Eens ingelogd vindt u de digitale versie van deze handleiding evenals een 

resem relevante dossiers en extra informatie terug onder de rubriek 

“Info” bovenaan het scherm.  

U treft er onder meer content marketing dossiers, evoluties, handige 

provinciekaarten, leuke weetjes en nog veel meer over de lokale 

besturen terug. Zeker het bekijken waard!  

mailto:helpdesk@abclokalebesturen.be
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3.     Uw persoonlijk profiel aanvullen  
 

Wanneer u voor het eerst inlogt, krijgt u een uitnodiging om uw 

persoonlijk gebruikersprofiel te vervolledigen. Vergeet zeker niet uw 

rechtstreeks mailadres aan te vullen zodat u steeds via uw eigen 

(professionele) mailbox uw gebruikersgegevens kunt recupereren. 

 

3.1. Uw gegevens aanpassen 

 

1. U gaat naar de pagina “Mijn profiel” (bovenaan) en klikt onderaan 

op “Mijn profiel wijzigen” 
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2.  U vult alle relevante velden aan en klikt onderaan het scherm op 

“opslaan”. Later kunt u uiteraard steeds uw profiel verder bijsturen.  

 

 

3.2. Paswoord personaliseren? 
 

Via de pagina “Mijn profiel” kunt u eveneens 

uw oud paswoord inruilen voor een nieuw naar 

keuze. Aan de rechterzijde vult u de invulvelden 

aan en met een klik op de blauwe knop 

“wijzigingen doorvoeren” wordt het pleit 

beslecht.  
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4. Consulteren in het ABC 
 

Het ABC van de lokale besturen omvat niet enkel de gegevens van de 

gemeenten maar ook uitgebreide informatie omtrent OCMW’s, 

politiezones en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met 

extra aandacht voor de directe interacties tussen deze organisaties. Alle 

gegevens hebt u binnen klikbereik in het consultatieluik, eens u 

aangemeld bent op de digitale databank. Hieronder overlopen we de 

basisprocedures waarmee u snel uw weg zal vinden in dit luik. 

 

4.1. Gegevens opzoeken: vind snel de juiste persoon of 

organisatie 
 

Via het zoekformulier dat u terugvindt onder “consulteren” (bovenaan) 

kunt u een vrije zoekopdracht ingeven en zo op zoek gaan naar de juiste 

persoon of organisatie.  

Bovenaan het zoekveld duidt u eerst aan of u een persoon dan wel een 

organisatie zoekt. 
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Tip: bij het inbrengen van een zoekopdracht kunt u meteen ook extra 

criteria toevoegen om de resultatenlijst al in te perken: zoekt u enkel in 

het Vlaams Gewest of de provincie Oost-Vlaanderen? Wenst u enkel 

intercommunales te zien te krijgen in de resultatenlijst? Onderaan het 

zoekformulier geeft u dit mee op basis van uw specifieke wensen. 

 

Via de lijst met resultaten 

(rechts, ter illustratie, een 

voorbeeld voor personen) krijgt 

u een overzicht van al wat 

overeenstemt met uw 

zoekopdracht. De filter aan de 

linkerzijde helpt u te verfijnen. 

Indien gewenst, stuurt u de 

zoekopdracht verder bij via de 

blauwe knop rechts bovenaan 

het scherm: “zoekopdracht 

aanpassen”.  
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Resultatenlijst voor een zoekopdracht voor een organisatie:  

  

Klik één van de resultaten (persoon of organisatie) aan en u komt terecht 

in de fiche: de persoonsfiche indien u een persoon zocht, de 

organisatiefiche indien u op zoek ging naar een organisatie. 
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Doorklik naar een persoon:  

  

Doorklik naar een organisatie:  

 

Vanuit elke afzonderlijke fiche kunt u vervolgens steeds doorklikken naar 

andere relevante informatie: via de persoonsfiche navigeert u vlotjes 

naar de gegevens van de organisatie waarin de persoon actief is, via de 

organisatiefiche kunt u dan weer direct het volledige profiel van elke 

medewerker of mandataris ophalen.  



  

18 ABC VAN DE LOKALE BESTUREN – MANUAL V. 2.0  

 

4.2. Persoonsfiche in detail 
 

Voor elke persoon biedt het ABC dus een persoonsfiche met een 

overzicht van alle functies/mandaten die de betrokkene bekleedt. Zo 

krijgt u een overzicht van alle hoedanigheden die die persoon opneemt 

in (diverse) lokale besturen. U krijgt deze fiche voorgeschoteld als u 

doorklikt vanuit de lijst met zoekresultaten of wanneer u een specifieke 

naam in een organisatiefiche aanklikt.  
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4.3. Organisatiefiche in detail 
 

Ook voor elke organisatie (gemeente, OCMW, politiezone, 

intercommunale) is een afzonderlijke fiche voorhanden. Deze wordt 

telkens opgedeeld in verschillende secties (blaadjes), met 

achtereenvolgens, van links naar rechts, de algemene gegevens, de 

mandatarissen, de administratieve diensten en aanverwante 

organisaties. 
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4.4. Organisatielijsten 

 

De consultatiemodule biedt daarenboven een alfabetische overzichtslijst 

met alle organisaties van een specifiek type: zo kunt u, bijvoorbeeld, alle 

OCMW’s doorlopen of de intercommunales op een rijtje zetten. In het 

basiszoekscherm van het consultatieluik (klik bovenaan op “consultatie”) 

treft u de lijstoverzichten aan de rechterzijde: 

 

Via een enkele muisklik krijgt u vervolgens de organisaties te zien: 
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4.5. Laatst bezochte fiches 

 

In het consultatieluik hebt u steeds een overzicht van alle laatst bezochte 

fiches binnen bereik. Zo hoeft u niet lang te speuren om eerder 

geconsulteerde gegevens opnieuw op te roepen. 
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5. Exporteren in het ABC – exporteer en actualiseer 

uw mailinglijsten 
 

Met de exportmodule stelt u in een handomdraai lijsten op maat samen. 

Deze kunt u vervolgens in een excel- of csv-bestand exporteren. Bent u 

op zoek naar de contactgegevens van alle financieel directeurs in de 

Vlaamse gemeenten? Wenst u een mailing uit te voeren naar alle 

milieudiensten in Vlaanderen? Zoekt u de telefoonnummers van alle 

korpschefs? De exportmodule bedient u op uw wenken.  
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Opmerking: het exporteren van mailadressen is enkel mogelijk indien u 

beschikt over het “ExportPlus” of “Enterprise”-abonnement. Het 

volledige overzicht met alle verschillen tussen de exportmodules, vindt u 

op pagina 6 en 7. 

Het exportluik bestaat uit 2 onderscheiden onderdelen:  

 Het samenstellen van exports (via “exporteren”): de 

stapsgewijze procedure om een nieuwe verzendlijst te creëren. 

 

 Mijn exports (onder “exporteren”, de blauwe knop 

rechtsboven): het archief met alle eerdere exports; kortom, een 

overzicht van alle vroeger opgehaalde lijsten dat de mogelijkheid 

biedt om voor dezelfde opdracht de meest recente gegevens te 

verkrijgen, op basis van de geactualiseerde databank.  

 

5.1. Een export samenstellen 
 

Via “exporteren” komt u terecht in de exportmodule. Stap per stap kunt 

u zelf bepalen welke gegevens u wenst op te halen, waarna u de 

resultaten in een excel- of csv-bestand aangeboden krijgt.  

U volgt de stapjes zoals deze worden aangereikt; om naar de volgende 

stap te gaan kiest u telkens voor de blauwe knop “Volgende” onderaan 

elke stap. Even te snel geweest? U kiest voor “vorige” om terug te keren. 
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Stap 1. Bepaal het soort lijst dat u wenst op te halen: financieel directeurs 

in de gemeenten, alle leden van een OCMW-raad, algemene coördinaten 

van de intercommunales…  
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Stap 2. Duid aan voor welke gebiedsomschrijving de lijst moet opgehaald 

worden: bvb. enkel het Vlaams Gewest, de provincies Oost- en West-

Vlaanderen, arrondissement Luik…  

 

Stap 3. Bepaal welke contactprofielgegevens opgenomen moeten 

worden: integraal postadres? Mailadres? 
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Stap 4. Kies aanvullende kolommen met extra gegevens. U voegt de 

bevolkingsdichtheid of het inwonersaantal toe. Of u neemt een extra 

kolom op met het taalstatuut van de organisatie, etc. …  

 

Opmerking: het toevoegen van extra gegevens aan de exportlijsten is 

enkel mogelijk indien u beschikt over het ExportPlus- of Enterprise-

abonnement. 

Tip: bent u op zoek naar extra mogelijkheden die u niet meteen in de 

exportmodule ziet? Neem dan contact op met onze helpdesk: 

helpdesk@abclokalebesturen.be of T. 050 642 818. 

mailto:helpdesk@abclokalebesturen.be
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Stap 5. Bepaal welke overlappingen (dubbele personen, dubbele 

mailadressen, …) u wenst te markeren.  

 

Tip: voor exportlijsten met organisaties of contactpersonen uit het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgt u de gelegenheid om de gegevens 

in beide landstalen op te nemen. Zo hebt u meteen de taalvariant mee in 

uw verzendlijst.  

 

Er rest u vervolgens nog één enkele stap: het ophalen van de lijst die u 

samenstelde. 
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Stap 6. Bestand ophalen: geef het bestand een naam en uw 

exportbestand kan meteen opgehaald worden in csv-, xls- of xlsx-

formaat. U hebt de keuze. 

 

 

Het excel-bestand kunt u openen of meteen lokaal opslaan.  

Tip: Een csv-bestand is een document waarbij de gegevens met komma’s 

van elkaar worden gescheiden. Het xls-formaat is het standaard excel-

formaat tot en met Microsoft Office 2003. Het xlsx-formaat vormt de 

maatstaf vanaf Microsoft Office 2007. 
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5.2. Mijn exports 
 

Alle exports die u in het programma opmaakt worden automatisch 

opgeslagen zodra u het bestand een naam geeft en het voor de eerste 

keer downloadt. Zo kunt u later steeds terugvallen op eenzelfde 

zoekopdracht (met de geactualiseerde gegevens). 

Dit archief met zoekopdrachten is beschikbaar via de blauwe knop 

rechts bovenaan het exportscherm en omvat de zoekopdracht van alle 

eerder opgehaalde verzendlijsten, chronologisch geordend (van jong 

naar oud).  
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Het overzicht van uw exports: 

 

Een klik op de knop en u krijgt de brandend actuele lijst. U wenst alle 

financieel directeurs te exporteren maar dan wel op basis van de huidige 

lijst, die ongetwijfeld wel wat wijzigingen bevat ten opzichte van uw 

laatste export van die lijst van vorig jaar? U klikt rechts op “opdracht 

opnieuw uitvoeren”.  

Tip: De eerder opgegeven naam van de export kunt u nog wijzigen: via 

het potloodicoontje (links) past u die aanduiding in een ogenblik aan.  

 

 

 



  

ABC VAN DE LOKALE BESTUREN – MANUAL V. 2.0 31 

 

Contacteer het ABC-team  
 

Heeft u bijkomende vragen of opmerkingen? Contacteer ons via mail op 

info@abclokalebesturen.be of telefonisch via het nummer 050 642 818. 

Ons team staat u met raad en daad bij indien u niet volledig zeker bent 

van welke personen of diensten binnen de lokale besturen u nu het best 

aanschrijft met uw aanbod. 
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