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Zes maanden na de verkiezingen is er nog geen zicht op een nieuwe federale regering. Sterker nog, er is 
zelfs nog geen sprake van een begin van echte regeringsonderhandelingen. De toekomstige financiering 
van het federale België en zijn deelgebieden zit nog steeds in een gordiaanse knoop, die hoe langer hoe 
moeilijker te ontwarren is. Het wordt met de dag moeilijker een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord 
te vinden.

Toch is er een lichtpuntje voor de onderhandelaars. Als de ramingen van het Planbureau en de NBB 
enigszins kloppen, zal het tekort op de begroting er beter voorstaan dan aanvankelijk gevreesd, dankzij 
een hogere groei. Dit en volgend jaar zou de economie met respectievelijk 1,7% en 1,8% groeien. 
Tussen 2012 en 2015 zou de gemiddelde groei zelfs oplopen tot 2,3%. Hierdoor zou de totale besparing 
om een evenwicht in 2015 te bereiken, beperkt worden tot minder dan 18 miljard euro - ongeveer 5% 
BBP - in plaats van de aanvankelijk verwachte 25 miljard. Men zou haast denken dat de afwezigheid van 
een volwaardige regering een positieve invloed heeft op de begroting. Dit is iets te kort door de bocht en 
de verwachte budgettaire verbetering neemt niet weg dat er toch nog zware inspanningen nodig zijn om 
het tekort in een overschot te doen omslaan, noodzakelijk om de toekomstige uitgaven te financieren en 
de stijging van de schuld tegen te gaan. Andere EU-landen hebben hun budgettair huiswerk, al dan niet 
onder Europese druk, min of meer afgewerkt. Hoe langer België hiermee wacht, hoe groter de kans dat 
het land achterop geraakt, ondanks het huidige relatief matig tekort op de begroting.

Onderhandelingen over de sanering van de overheidsfinanciën zijn echter voorlopig nog niet aan de orde. 
De Bijzondere Financieringswet blijft voor verdeeldheid zorgen. Complexe voorstellen en ingewikkelde 
technieken, met begrippen als belastingkredieten, gesplitste tarieven, belastingelasticiteiten, 
progressiviteit in de belastingschalen en de onophoudelijke berekeningen en herberekeningen bij de 
NBB moeten de fundamentele tegenstellingen verdoezelen. Het feit dat de koninklijke bemiddelaar 
extra informatiesessies voor de experten van de partijen moet organiseren om zijn ontwerp toe te lichten, 
verklaart al veel over de complexiteit ervan. Na een half jaar onderhandelen is er nog geen antwoord op 
de cruciale vraag naar meer fiscale autonomie. Naar welk niveau gaan de fiscale hefbomen, hoe worden 
de fiscale bevoegdheden verdeeld? Gaan we naar een echte responsabilisering van de deelgebieden 
of blijven we steken bij een soort van veredelde, maar nog steeds al dan niet verkapte dotaties? Dit 
is de kern van het probleem en ondanks alle pogingen van de bemiddelaar blijven de communautaire 
standpunten alles overheersen. De Franstaligen, gesteund door de Vlaamse groenen en socialisten, 
blijven zwaar inzetten op een versterking van het federale niveau, terwijl de N-VA en CD&V blijven 
streven naar een zekere mate van regionale autonomie. Hoe verder in de onderhandelingen, hoe meer 
de verlatingsangst aan Waalse kant blijkt toe te nemen. Recent publiceerde Vives een studie over de 
transfers (zie hierover pg. 4) die nog eens aantoont dat de interregionale geldstromen naar Wallonië niet 
verminderen. Waarschijnlijk ligt hier de oorzaak van de Waalse afwijzing van meer fiscale autonomie. 
Bang om van het Vlaamse infuus afgesneden te worden, bang dat het voor iedereen duidelijk zou 
worden dat Wallonië zonder een drastische mentaliteitsverandering niet op eigen poten kan staan, doet 
de Franstalige politici elke poging voor meer regionale verantwoordelijkheid krampachtig afwijzen.

Ondanks het uitvoerige gebruik van budgettaire spitstechnologie is er vandaag, medio december, nog 
geen uitzicht op een compromis over de financiering van het federale België en de deelgebieden. De 
onderhandelingen staan dus even ver dan op de eerste dag na de verkiezingen. Met op de achtergrond 
een Europese schuldencrisis waarin België langzaam wordt meegezogen, zou een krachtdadige 
regering geen overbodige luxe zijn. Dit is zeker geen pleidooi om ten koste van alles toch maar een 
akkoord te forceren. Het is wel tijd dat alle partijen al hun kaarten op tafel leggen en beslissen welke 
richting ze willen uitgaan. Moest het, tegen alle verwachtingen in, toch nog lukken om een compromis 
te vinden, wordt het zonder twijfel een gedrocht van een akkoord waarbij iedereen zijn gelijk kan halen 
zelfs zonder dat hiervoor moet gelogen worden. Dat Vlaanderen hierbij beter zou worden, valt sterk te 
betwijfelen. Met een dergelijk vooruitzicht lijkt het plan B, volgens velen verguisd - al was het maar  
voor de zogenaamde complexiteit -, een sinecure.
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BBP van kwetsbare Eurolanden 
(in % BBP Eurozone 2009)

Ierland  1,8
Portugal 1,9
Griekenland 2,6
België  3,8
Spanje   11,8
Italië  17,0
Frankrijk 21,3

Duitsland 26,8

Hoe groter het BBP, hoe sterker het
land tegen speculatieve aanvallen,

maar hoe moeilijker te redden.
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De val van de Keltische tijger

De vooruitzichten om toe te treden tot de eurozone zette de Ierse regering 
aan om de budgettaire en monetaire Maastrichtcriteria te eerbiedigen. 
Eens de euro een feit was, zag het eiland zich echter geconfronteerd met 
lagere intrestvoeten, wat de Ieren massaal tot lenen aanzette. Hierdoor 
stegen de prijzen van allerlei activa, maar vooral in de vastgoedsector. 
Ierse banken steunden voornamelijk op de goedkope Europese 
interbankenmarkt om het snel stijgende hypotheekvolume te financieren. 
De kiem van de vastgoedzeepbel was hiermee gelegd. In 2001 verkreeg 
de publieke sector een aanzienlijke loonsverhoging ter compensatie van 
de snel stijgende inkomens in de private sector. De belasting op inkomens 
werd teruggeschroefd waardoor het budget steeds afhankelijker werd van 
fiscale inkomsten uit vastgoed en financiële verrichtingen. De bijkomende 
koopkracht en de terugkeer van uitgeweken Ieren maar ook de aankomst 
van nieuwe, vooral Oost-Europese immigranten deed de druk op de 
prijzen verder stijgen.

De val van Lehman Brothers, eind september 2008, leidde tot de 
bankencrisis en aansluitend een wereldwijde recessie. Luttele dagen later 
kwam de Ierse regering op de proppen met een depositogarantieregeling 
en een staatswaarborg voor de schuld van de banken, een kapitale 
fout zoals later zou blijken. Door de grote openheid van de Ierse 
economie sloeg de crisis ongenadig toe. Buitenlands kapitaal verdween 
razendsnel, de economie verzonk in een recessie. De terugval werd nog 
versterkt door een eerste rigoureuze besparingsronde, inclusief loon- en 
uitkeringsverlagingen. In 2008 kromp het BBP met bijna 5%, in 2009 met 
maar liefst meer dan 11%. Het traditionele overschot op de begroting sloeg 
om in een tekort: 7,3% in 2008 en reeds 14,4% een jaar later. Op twee jaar 
tijd dikte de schuld 2,5 keer aan tot 65% in 2009. De vastgoedbubbel spatte 
uiteen, waardoor de Ierse banken nagenoeg onmiddellijk in de problemen 
kwamen. Samen nog goed voor ongeveer 20% van de tewerkstelling in 
2007, werden de vastgoed- en financiële sector nu verplicht tot massale 
ontslagrondes. De Ierse werkloosheidsgraad explodeerde tussen 2007 en 
2010, van 4% tot 14%.

Financiële sector implodeert

Door de instorting van de vastgoedcrisis namen de probleemkredieten 

bij de Ierse banken in een snelvaart toe. Reeds eind december 2008 
krijgt de sector 5,5 miljard euro om hun kapitaalbasis te versterken. De 
financiële instellingen krijgen het echter steeds moeilijker om zich te 
financieren in de interbankenmarkt terwijl de kredietverliezen verder 
oplopen. De toegekende staatswaarborgen zouden de regering nu zuur 
opbreken. Het recordverlies van de Anglo Irish Bank, 12,7 miljard 
over 2009, brengt de bankencrisis in een stroomversnelling. Zelf de 
oprichting van een bad bank in mei 2010 om de probleemkredieten over 
te nemen, kan het tij niet keren. Enkele maanden later blijkt dat alweer 
verschillende banken dringend overheidssteun nodig hebben, waardoor 
de totale factuur om de banken overeind te houden stijgt tot een slordige 
50 miljard euro. Hierdoor loopt het begrotingstekort 2010 verder op tot 
32% BBP. Het onvermogen om de banksector te stabiliseren, deed de 
vraag rijzen of Ierland in de toekomst zijn schuldverplichtingen kan 
honoreren, waardoor het eiland in het vizier kwam van de financiële 
markten. Gezien de enorme blootstelling van Europese banken aan de 
Ierse financiële instellingen - meer dan 113 miljard voor Duitsland, 
maar ook 44 miljard voor België - en de toenemende druk op de euro 
in de tweede helft van november, drong de EU er bij de Ierse regering 
erop aan de Europese fondsen te aanvaarden.

Reddingsoperatie

Concreet wordt Ierland een levenslijn van 85 miljard euro toegeworpen, 
afkomstig uit het in het voorjaar opgerichte noodfonds van 750 miljard 
euro. De Eurolanden, aangevuld met Groot-Brittannië, Denemarken 
en Zweden staan garant voor 45 miljard, het IMF draagt 22,5 miljard 
bij en Ierland zelf moet 17,5 miljard ophoesten. De intrestvoet zal 
juist onder de 6% schommelen en als tegenprestatie moet Ierland de 
komende jaren fors bezuinigen en de bankensector afslanken. Op 3 
jaar tijd gaat de regering 15 miljard euro, bijna 10% BBP, saneren 
om het tekort terug te dringen tot 3% in 2014. Twee derde van de 
inspanning bestaat uit besparingen (verlaging uitkeringen en lonen, 
vermindering ambtenaren), terwijl 5 miljard uit belastingverhogingen 
moet komen: belastingen op eigendom en inkomen zullen stijgen, 
de BTW verhoogt van 21,5 tot 23%. Aan de kern van het Ierse 
succesverhaal, de vennootschapsbelasting aan 12,5%, wordt echter 
niet geraakt.

Ierland is Griekenland niet

Zowel Griekenland als Ierland krijgen nu Europese steun en beide 
landen hebben een competitiviteitsprobleem. Tot daar de gelijkenissen. 
De Griekse crisis is een verhaal van budgettair mismanagement. De 
slechte concurrentiepositie woog op de groei wat zich vertaalde in 
structurele tekorten. In plaats van orde op zaken te stellen verkoos 
Griekenland de cijfers te vervalsen. Ook Ierland had een probleem 
met de competitiviteit, maar niet omdat deze te laag was. Integendeel, 
de Ierse economie bleek te concurrentieel voor Europa. Tot 2007 
stapelde Ierland de begrotingsoverschotten op. De oorzaak van de 
huidige crisis ligt er bij de banken, die te snel en te gemakkelijk 
kredieten toekenden. Al bij al staat Ierland er nu ironisch genoeg beter 
voor dan veel andere lidstaten, op voorwaarde dat het er in slaagt 
de financiële sector te saneren. De drastische bezuinigingen vormen 
een solide basis voor de toekomst. Het land beschikt over een jonge, 
goed opgeleide en flexibele bevolking en de werkloosheidsgraad sluit 
voorlopig elke loondruk uit. Het behoud van de lage bedrijfsbelasting 
zorgt nu reeds voor nieuwe investeringen. Een nieuw economisch 
wonder, weliswaar meer gereglementeerd en gecontroleerd en op een 
gezondere basis, kan op termijn niet uitgesloten worden.

Op het einde van de jaren ’80 van vorige eeuw was Ierland 
het zieke Europese broertje. De schuld liep op tot 120% BBP, 
hoge belastingen belemmerden de economische groei, ter-
wijl een hoge inflatie en dito rentevoeten de investeringen 
afremden. Hoogopgeleiden emigreerden massaal, weg van 
de armoede. Begin de jaren ’90 gooide de regering het roer 
drastisch om. Er werd gesnoeid in de publieke uitgaven om 
het begrotingstekort weg te werken. Samen met de vakbon-
den werd een loonstop afgesproken met het doel de compe-
titiviteit op te trekken. Met het oog op de Europese eenheids-
markt werden handelsbarrières afgebouwd en zette het land 
zwaar in op buitenlandse investeringen: overheidssubsidies, 
lage bedrijfsbelastingen en goedkope lonen moesten hier-
voor zorgen. Al vlug vonden vooral Amerikaanse multinatio-
nale bedrijven hun weg naar Dublin. Tussen 1990 en 2007 
groeide de Ierse economie gemiddeld 6,5% per jaar. Naast 
de private kapitaalstromen kon Ierland daarenboven ge-
nieten van het Europese manna onder de vorm van struc-
tuurfondsen. De budgettaire situatie verbeterde in een snel-
tempo terwijl de schuld jaar na jaar afnam tot 25% in 2007.
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Een Duitse exit, vergezeld van Nederland en Oostenrijk, zou leiden tot 
een appreciatie van de nieuwe DEM-euro, met alle gevolgen vandien 
voor hun export. Duitsland, toch wel een belangrijke schuldeiser, zou 
trouwens enorme verliezen lijden op zijn in waarde gedaalde Europese 
activa, maar overstelpt worden met kapitaal op zoek naar een veilige 
haven. Indien de armere EU-landen de eurozone de rug zouden toekeren 
zou de chaos nog groter zijn: de nieuwe drachme-euro zou onmiddellijk 
in waarde dalen, met een kapitaalvlucht en de onmogelijkheid om zich 
nog langer internationaal te financieren tegen redelijke voorwaarden tot 
gevolg. De devaluatie zou in principe de concurrentiepositie verbeteren, 
maar stijgende intrestvoeten zouden de economische groei hypothekeren. 
Een vertrek uit de eurozone is dus mogelijk, maar zou vooral veel kosten 
met zich meebrengen - zeker indien dit geen deel uitmaakt van een 
onderhandeld reddingsplan - en het ganse Europese project van Europese 
unie tot interne markt in gevaar zou brengen.

Europese munitie: EFSF en ESM

Om dit doemscenario te vermijden, moeten de markten tot rust gebracht 
worden. En dit vergt een krachtdadige reactie van de eurolanden, iets 
wat tot nu toe niet mogelijk blijkt. De redding van Griekenland was 
een ad hoc oplossing. De oprichting van het noodfonds (de European 
Financial Stability Facility) met een oorlogskoffer tot 750 miljard euro 
leek aanvankelijk voldoende om het doel te bereiken. Nu de tweede 
dominosteen is gevallen, is dit lang niet meer zeker. Beleggers twijfelen 
eraan of het fonds zal volstaan een eventuele redding van een groot 
Europees land zoals Spanje of Italië te financieren. De EFSF is echter 
maar een tussenoplossing. In 2013 komt een permanent mechanisme in 
de plaats van het noodfonds, het European Stability Mechanism. Over het 
principe bestaat eensgezindheid binnen Europa, maar niet over de precieze 
modaliteiten van het ESM. Zo is er geen overeenstemming over de omvang 
van het fonds. Ook over de eventuele bijdrage van obligatiehouders 
- gelanceerd door de Duitse kanselier en door de financiële media al 
vlug tot de ‘vloek van Merkel’ omgedoopt - lopen de meningen uiteen. 
Enerzijds is het logisch dat obligatiehouders die vergoed worden om de 
schuld te financieren mee opdraaien voor de verliezen van de emittent 
ervan, anderzijds betekent dit dat de status van staatsobligaties als veilige 
belegging volledig moet herzien worden. Dit zou verregaande gevolgen 
hebben voor de reeds fel verzwakte financiële sector, traditioneel een 
belangrijke belegger in dergelijk papier. Als compromis heeft Europa 
beslist dat obligatiehouders enkel kunnen verplicht worden een bijdrage 
te leveren aan een eventuele schuldherschikking en dit als zowel het IMF, 
de ECB, de Europese Commissie en de ministers van Financiën besluiten 
dat de schuld van de in moeilijkheden verkerende lidstaat niet langer 
houdbaar is. Het uiteindelijke ESM wordt onvermijdelijk een Europees 
compromis. Dit is op zich geen probleem zolang het maar een duidelijk, 
efficiënt en slagvaardig mechanisme wordt waarmee de markten wel 
degelijk rekening zullen houden.

Politiek gekibbel

Zelfs indien Europa er in slaagt tijdig dergelijk performant fonds te 
creëren, zijn nog niet alle problemen van de baan. Tussen nu en 2013 kan 
nog veel gebeuren. Wat als een lidstaat zich ondertussen toch verplicht 
ziet zijn schuld te herstructureren? Het is duidelijk dat de EFSF hiervoor 
geen antwoorden biedt. Economen en politici zoeken oplossingen om 
de geloofwaardigheid van het noodfonds te verhogen. De eenvoudigste 
oplossing is een aanzienlijke verhoging - er wordt gesproken van een 
verdubbeling - van de middelen van het fonds. Een andere mogelijkheid 
is het fonds beschikbaar te maken voor eurolanden voordat ze effectief 
te lijden hebben van speculatieve aanvallen, en dit naar analogie van de 
bestaande IMF-noodkredieten. Een verbod op shortposities op obligaties 
van bepaalde landen - zoals reeds toegepast op financiële aandelen - 
zou de marktvolatiliteit kunnen beperken. Ook de uitgifte van Europese 
obligaties in plaats van de huidige nationale emissies, een idee dat al 
dateert van het pre-eurotijdperk ligt weer op tafel. Het meest controversiële 
voorstel behelst een overdracht van een gedeelte van de schuld van de 
meest belaagde eurolanden Griekenland, Ierland en Portugal, naar rijkere 
landen. Dit zou schuldverplichtingen van de eerste categorie aanzienlijk 
verlichten terwijl de schuldgraad van de sterkere eurolanden slechts 
minimaal zouden stijgen. Deze voorstellen lijken momenteel onrealistisch 
en/of politiek onhaalbaar, aangezien het de lasten afschuift op de budgettair 
orthodoxere landen (meer middelen, Europese obligaties, schuldtransfer), 
slechts de symptomen camoufleert (verbod om te wedden tegen een land) 
of een redding waarschijnlijk enkel uitstelt (voorafname op het fonds). 
De discussies over deze voorstellen, die quasi allemaal op een Duits veto 
stoten, zijn enkel koren op de molen voor de markten.

Aangezien de politiek er niet uitgeraakt, zijn alle ogen nu gericht op de 
ECB. Het is dan ook niet te verwonderen dat de president van de Europese 
centrale bank Trichet is moeten terugkomen op de aangekondigde 
exitstrategie, de vermindering van de enorme liquiditeitsinjecties in de 
Europese economie. Begin december verklaarde de ECB dat banken 
van de eurozone onbeperkt kunnen blijven lenen bij de centrale bank 
tot eind maart 2011 en dat het aankoopprogramma van Europese 
staatsobligaties wordt verder gezet. Waar politieke verklaringen faalden, 
slaagde de persconferentie van Trichet: zowel de euro als de prijs van de 
verzwakte obligaties reageerden positief. De ECB bevindt zich hierbij 
in een moeilijke situatie. De bank moet een evenwicht vinden tussen de 
verdediging van de euro en de aankoop van soeverein schuldpapier zonder 
hierbij in politiek vaarwater te komen of zonder de schijn te wekken een 
bepaald land rechtstreeks te financieren, iets wat door Europa expliciet 
verboden wordt.

Coördinatie en samenwerking

De aanpak van de schuldencrisis kan niet alleen aan de ECB worden 
overgelaten, de Europese politieke wereld moet zorgen voor een 
geloofwaardig alternatief, waarvan de centrale bank, maar ook het 
IMF een deel zullen vormen. De markten zullen echter de Europese 
verdeeldheid blijven uitbuiten, zolang er opportuniteiten blijven 
bestaan. Meer economische samenwerking en integratie op Europees 
niveau zal naast een robuust reddingsmechanisme het beste antwoord 
zijn op de speculatieve aanvallen. Europa moet de financiële markten 
eensgezind duidelijk maken dat de verdediging van de euro menens is, 
dat ze hiervoor een geschikt arsenaal aan middelen heeft en dat ze niet zal 
aarzelen om de volledige vuurkracht hiervan te gebruiken. Het alternatief, 
het uiteenspatten van de eurozone, zou voor de meeste eurolanden zware 
economische en budgettaire gevolgen hebben.

De vloek van Merkel

De 85 miljard euro voor Ierland - meer dan de helft van het 
Ierse BBP in 2009 - kon geen rust brengen in de markten. 
Nu deze buit binnen is, richten speculanten zich op de an-
dere PIGS-landen, terwijl ook België in hun vizier komt. De 
vraag is hoe lang Duitsland een verdere verzwakking van de 
euro, een gevolg van de uitdijende schuldcrisis, zal blijven 
tolereren. Zal de economische motor het euroblok verlaten 
of zullen de zwakkere zuiderse landen de euro voor bekeken 
houden? Geen van beide mogelijkheden is waarschijnlijk.
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Vives: daar zijn de transfers weer
van 1,367 miljard euro in 2007. Slechts 61% van de federale uitgaven is 
hiermee gewestelijk verdeeld. De verdeling van de overige 39%, vooral 
rentebetalingen, zal de transfers meer dan waarschijnlijk flink opdrijven.

Bijzondere Financieringswet en sociale zekerheid

De stromen via de BFW zijn eenvoudiger te berekenen. Als sleutel in 
de ontvangsten gebruikt Vives de verdeling van de totale federale 
belastingen. De sleutels aan de uitgavenzijde zijn normaliter beschikbaar 
omdat ze gespecifieerd worden in de BFW of omdat het cijfermateriaal 
gemakkelijk terug te vinden is. Het resultaat is een transfers uit 
Vlaanderen van 1,017 miljard euro, waarvan 929 miljoen naar Wallonië 
en 88 miljoen naar Brussel, met het solidariteitsmechanisme en de 
BTW-dotatie als belangrijkste componenten. Indien echter abstractie 
gemaakt wordt van de 5 extra federale dotaties voor het BHG (dode 
hand, Beliris, dotaties Brusselse gemeenten, dotatie stad Brussel, dotaties 
Gemeenschapscommissies) was Brussel in 2007 een nettobetaler via de 
BFW. Opvallend is de transfer naar Vlaanderen via de PB-dotatie voor 
de gewesten en voor de gemeenschappen door het gebruik van de totale 
belastingontvangsten voor de juste retour in de Vivesberekening in plaats 
van enkel rekening te houden met de personenbelasting in de BFW en 
andere studies. Een laatste reeks van financiële stromen zit vervat in 
de sociale zekerheid. In 2007 werd de SZ voor 70,4% gefinancierd via 
bijdragen, 11,1% via een staatstoelage en 18,6% via de alternatieve 
financiering. De bijdragen worden gewestelijk toegewezen volgens de 
woonplaats en gecorrigeerd voor de pendelbeweging, de staatstoelage 
wordt verdeeld volgens het BRP en de alternatieve middelen volgens 
de herkomst van de globale belastingen. De uitgaven bestaan uit de 
categorieën werkloosheid, kinderbijslag, ziekte en invaliditeit, pensioenen, 
arbeidsongevallen en de administratie- en beheerskosten van de globale 
beheren. Werkloosheidsuitkeringen zijn beschikbaar per gewest, de 
pensioenen en kinderbijslagen worden verdeeld over respectievelijk 
het aantal 0- tot 19-jarigen en het aantal 60-plussers. Bij het RIZIV zijn 
reële cijfers beschikbaar over ziekte en individualiteit en de twee laatste 
categorieën worden verdeeld volgens het proportionaliteitsprincipe, dus 
evenredig aan de gewestelijke ontwikkeling. In totaal vloeit via de SZ 
3,65 miljard euro weg uit Vlaanderen. Hiervan gaat 210 miljoen naar 
Brussel en 3,43 naar Wallonië, met de uitgaven voor werkloosheid, 
geneeskundige verzorging en pensioenen als belangrijkste componenten 
in de transfer.

Wallonië kan niet zonder Vlaanderen

De optelling van alle berekende geldstromen resulteert in een totale 
transfer van 5,73 miljard euro uit Vlaanderen naar Wallonië. Voor het BHG 
komt het bedrag van uitgaande transfers overeen met dit van de inkomende 
stromen. Aangezien de studie niet alle uitgavencategorieën heeft 
opgenomen en de verdeling van de rente-uitgaven slechts een fractie van de 
volledige rentelast dekt, zal de reële geldstroom aanzienlijk hoger liggen. 
De verdienste van Vives is dat gebruikte verdeelsleutels de realiteit zo dicht 
mogelijk benaderen. Ook al blijkt het onmogelijk om de totale transfer 
exact te berekenen, toch toont ook deze studie alweer aan dat het nog steeds 
om bijzonder omvangrijke bedragen gaat. Ondanks decennialang tientallen 
miljarden van Vlaanderen te hebben ontvangen, kan Wallonië nog steeds 
niet zonder het Vlaams infuus. Deze conclusie zou toch voer moeten zijn 
voor een breed debat over het nut of onnut van de transfers.

De nieuwe Vives-studie berekent de stromen voor het jaar 2007, het 
laatste jaar waarvoor voldoende cijfergegevens beschikbaar zijn, berekent 
realistischer verdeelsleutels waar mogelijk, brengt nieuwe componenten 
in rekening en verdeelt de intrestlasten. De transfers worden berekend 
voor drie grote domeinen: de federale begrotingsuitgaven zonder sociale 
zekerheid, de BFW en de sociale zekerheid.

Federale begroting

De eerste categorie, de transfers via de federale begroting, is meteen 
de lastigste, wegens het ontbreken van statistisch materiaal over de 
gewestelijke uitsplitsing van bepaalde uitgaven. Vives probeert deze 
hiaten zo veel mogelijk op te lossen door zelf een intergewestelijke 
verdeling te berekenen op basis van benaderende beschikbare cijfers. 
Zo wordt bijvoorbeeld de verdeelsleutel voor de bijdragen aan de 
overheidspensioenen benaderd door de gewestelijke aandelen in de wedden 
en sociale lasten van alle Belgische overheden. De studie gaat moeilijkere 
discussies niet uit de weg. Zo worden ook de transfers in de rente en in de 
federale ambtenarenlonen in rekening gebracht. Volgens ABAFIM en de 
NBB zijn de intrestuitgaven een vergoeding voor een tegenprestatie, met 
name het aanhouden van schuld door ingezetenen en resulteren dus niet in 
transfers. Ook zou de incorporatie van de intrestlasten een dubbeltelling 
opleveren aangezien deze een vergoeding zijn voor vroegere uitgaven die 
in het verleden al aanleiding gaven tot transfers. Deze redenering klopt 
niet. Ten eerste hebben niet alle gewesten in gelijke mate geprofiteerd 
van de meeruitgaven die een tekort op de begroting mogelijk maakte en 
ten tweede moeten ook de rente-uitgaven toegewezen aan die gewesten 
die ze veroorzaakt hebben. Vives berekent de gewestelijke aandelen in 
de rente op basis van het begrotingstekort 2007 en komt voor dit jaar op 
een transfer vanuit Vlaanderen van 98 miljoen euro en van 16 miljoen 
vanuit Brussel. Er wordt echter benadrukt dat dit enkel de top van de 
ijsberg is. In 2007 werd 12,3 miljard betaald aan rente-uitgaven. Om de 
totale transfer te berekenen moet dezelfde oefening gemaakt worden voor 
alle begrotingstekorten van vorige jaren. Zeker voor de jaren ’80, met 
tekorten die opliepen tot 13%, zou dit de reële geldstroom enorm doen 
toenemen. De lonen van de federale ambtenaren zijn eveneens een bron 
van transfers. Nochtans wordt vaak betoogd dat een loon een vergoeding 
is voor een geleverde prestatie en dus geen aanleiding kan geven tot 
transfers. Aangezien echter de verhouding Nederlandstalige / Franstalige 
ambtenaren wettelijk is vastgelegd op 60/40 en voor hogere kaders zelfs 
op 50/50, is er wel degelijk sprake van een transfer daar de Franstaligen 
oververtegenwoordigd zijn. Een transfer die zelfs oploopt tot 807 miljoen 
vanuit Vlaanderen en 47 miljoen vanuit Brussel. Samen met enkele 
andere posten, zoals de overheidspensioenen, sociale voorzieningen in 
geld, de overheidsinvesteringen en het grootstedenbeleid, bedraagt de 
totale transfer via de federale begroting 1,065 miljard uit Vlaanderen en 
303 miljoen uit Brussel, wat resulteert in een geldstroom naar Wallonië 

Sinds de jaren ’80 worden regelmatig pogingen gedaan 
om de omvang van de transfers bloot te leggen. De pro-
fessoren Van Rompuy en Bilsen beten de spits af, ge-
volgd door de Studiedienst van de KBC (Van Gompel), 
de Vlaamse administratie (ABAFIM), de NBB en diverse 
Vlaamse maar ook Waalse professoren. De verschillen 
in de methodologie, uitgangspunten en gebruikte bron-
nen maakt een vergelijking tussen de resultaten reeds 
bijzonder moeilijk, laat staan te vergelijken in de tijd.
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