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Begin februari keurde de Kamer de begroting 2013 goed, meerderheid tegen oppositie. Door 
de opmaak ervan uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bleek het 
onmogelijk de stemming tijdig in het parlement te krijgen. Met de goedkeuring komt er een einde 
aan het systeem van de voorlopige twaalfden: een noodprocedure waarbij de federale overheid 
elke maand maximaal een twaalfde mag uitgeven van de totale uitgaven van 2012. De begroting 
2013 voorziet voor 3,7 miljard euro aan saneringen om het tekort te beperken tot 2,15%, waarmee 
België op koers zou blijven om de Europees afgesproken doelstellingen te behalen. 

Over de kwaliteit van de begroting 2013 zijn voldoende bedenkingen te formuleren, zoals het 
overdreven gebruik van eenmalige maatregelen, nieuwe lasten, matige ambities inzake het 
relancebeleid, maar daarentegen overdreven verwachtingen in de wegwerking van de loonhandicap 
... Voor een uitvoerige analyse van de begroting verwijzen we naar de FEC van december 2012: 
‘de begroting 2013: pappen en nathouden’. Misschien erger dan de kwalitatieve tekortkomingen, is 
het feit dat nog voor de begroting goedgekeurd was, de uitgangspunten reeds achterhaald bleken. 
Volgens het Planbureau blijft de internationale conjunctuur ook in 2013 nog ondermaats presteren. 
Op jaarbasis zou de economie van de eurozone een lichte krimp van 0,1% optekenen. Onder impuls 
van de opkomende economieën zou de economische groei tegen eind 2013 wel geleidelijk kunnen 
hernemen, maar niet voldoende om de huidige negatieve groei te compenseren. Een opflakkering van 
de eurocrisis zou dit bescheiden herstel in het gedrang kunnen brengen, anderzijds zou het herstel 
van het vertrouwen kunnen zorgen voor een snellere herneming van de groei. Voor België verwacht 
het Planbureau voor 2013 een lichte groei van 0,2%. Weliswaar beter dan de eurozone, maar toch 
een pak lager dan de door de regering in de begroting gehanteerde 0,7%. Dit betekent dat nu al een 
nieuwe inspanning van 3 miljard nodig is om de begroting op het afgesproken traject te houden.

Gelukkig voor Di Rupo en co zijn er ook enkele meevallers die de begrotingscontrole van volgende 
maand toch enigszins zullen vereenvoudigen. Zowel KBC als BNP Paribas verhogen hun dividend, 
wat een goede zaak is voor de federale en Vlaamse overheid. Zo is KBC contractueel verplicht een 
intrest van 8,5% te betalen aan de overheden op het nog uitstaande kapitaal van de leningen en als 
aandeelhouder van BNP Paribas int de Belgische staat rechtstreeks het dividend. Bovendien is de 
portefeuille van Royal Park Investments, de ‘bad bank’ van het ter ziele gegane Fortis, dusdanig 
positief  geëvalueerd dat het overheidsbelang in dit vehikel ten gelde gemaakt kan worden. Aldus 
zou de financiële sector goed zijn voor meer dan 1 miljard euro aan middelen of reeds meer dan 
één derde van het huidige additioneel tekort wegwerken. De volledige terugbetaling van de KBC-
lening aan de federale, en de geplande gedeeltelijke terugbetaling aan de Vlaamse overheid, zullen 
daarenboven de stijging van de schuld afremmen. Deze meevallers hebben echter geen structureel 
karakter en kunnen dus per definitie enkel tijdelijk enig soelaas brengen.

Naast deze budgettaire meevallers staan echter ook nieuwe problemen. De wegwerking van de 
loonhandicap, aangekondigd als maatregel om het concurrentievermogen te herstellen, lijkt zoals 
gevreesd een maat voor niets. De CRB, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, waarschuwt 
dat door de verschillende olieschokken de voorbije jaren de Belgische lonen via de indexering 
weer aanmerkelijk sneller stijgen dan deze in de buurlanden. De aanhoudende loonmatiging in 
Duitsland diept de kloof nog verder uit. Ook hier blijkt dus dat de regering door het nemen 
van een halfslachtige maatregel, een loonstop buiten indexering, nu al achter de feiten aanholt 
waardoor het zonder bijkomende maatregelen onmogelijk zal zijn om tegen 2018 de volledige 
loonhandicap weg te werken. Daarbovenop komt nog de nieuwe discussie over de notionele 
intrestaftrek, een maatregel die handig gebruikt wordt door multinationals om hun belastingen 
te minimaliseren, waardoor de staat heel wat opbrengsten misloopt. Als klap op de vuurpijl moet 
de 6de staatshervorming dit jaar afgerond worden, met onder meer de vastlegging van de over te 
hevelen middelen naar de deelstaten en de definitieve verdeling van de saneringsinspanning over 
de verschillende entiteiten. Met dergelijke onderhandelingen voor de boeg, lijkt de aankomende 
begrotingscontrole een futiliteit.
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Financiering van de deelstaten sinds Lambermont

Bijzondere Financieringswet

In 1970 werd de Belgische grondwet een eerste keer gewijzigd met 
de vorming van drie gewesten, drie cultuurgemeenschappen en vier 
taalgebieden. Tien jaar later bij de tweede staatshervorming, werd het 
statuut van de gemeenschappen en gewesten verder uitgewerkt. Bij de 
derde staatshervorming in 1988-1989 kregen de gemeenschappen en 
gewesten meer bevoegdheden en werd de financiering hiervoor vastgelegd. 
De Bijzondere Financieringswet of BFW - voluit de Bijzondere Wet van 
16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten - vormt de wettelijke basis voor de toewijzing van de middelen 
aan de Belgische deelstaten en regelt de solidariteit tussen de verschillende 
entiteiten. In 1992-1993 volgde met het Sint-Michielsakkoord opnieuw 
een ingrijpende staatshervorming: België werd een federale staat waarbij 
zowel de bevoegdheden als de middelen voor de gemeenschappen en 
gewesten werden uitgebreid. De vijfde staatshervorming van 2001-2002 
mondde uit in het Lambermontakkoord met een belangrijke verhoging 
van de middelen voor de gemeenschappen, nieuwe bevoegdheden 
voor de gewesten en meer fiscale autonomie. Het Vlinderakkoord, het 
institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 
2011, kwam er slechts na onderhandelingen die 460 dagen duurden. De 
voorlopig laatste fase in de hervorming van de Belgische staat regelt een 
nieuwe overdracht van bevoegdheden en middelen naar de deelstaten, 
breidt de fiscale autonomie van de gewesten verder uit, hervormt het 
solidariteitsmechanisme en moet voor een grotere responsabilisering van 
de gemeenschappen en gewesten zorgen, onder meer inzake pensioenen 
en klimaat.

Sinds de invoering van de BFW zijn de middelen en bevoegdheden 
van de gemeenschappen en gewesten sterk geëvolueerd. Daarom werd 
de BFW zowel in 1993 als in 2001 aan deze ontwikkeling aangepast. 
Aanpassingen waarbij parameters werden gewijzigd, verdeelsleutels 
gecorrigeerd, bevoegdheden verschoven, overgangsperiodes ingevoerd 
en bijkomende middelen voorzien. Dit is niet anders bij de huidige 
herziening waarbij daarenboven financieringsmechanismen worden 
herbekeken en de uitbreiding van de fiscale autonomie leidt tot 
nieuwe berekeningsmechanismen voor de federale personenbelasting 
(PB). Ten gevolge van deze evolutie is de BFW steeds ingewikkelder 
en complexer geworden. In de financiering van de deelstaten worden 
miljarden euro’s tussen de verschillende overheidsniveaus verschoven. 
Om verspilling en misbruiken te voorkomen zouden dergelijke enorme 
geldstromen volgens een beperkt aantal transparante en objectieve 
criteria  moeten verlopen. En zoals bij alle communautaire problemen 
in België is dit expliciet niet het geval.

Huidige financiering van de gemeenschappen

De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeenschappen zijn de 
dotaties uit de ontvangsten van de btw en de PB. Het toegewezen gedeelte 
van de btw-ontvangsten bestaat uit een basisbedrag, gecorrigeerd 
voor nataliteit, en wordt verdeeld volgens het aantal leerlingen in de 

betrokken gemeenschap. Aangezien het Franstalig onderwijs steeds 
om geld verlegen zat, voorziet het Lambermontakkoord bijkomende 
middelen voor de gemeenschappen. Deze Lambermontmiddelen 
worden eveneens gefinancierd met btw-ontvangsten en sinds 2012 
volledig verdeeld volgens de fiscale capaciteit of de PB-sleutel. De 
middelen vloeien dus terug naar de gemeenschap waar ze ontvangen 
werden. De tweede dotatie voor de gemeenschappen wordt gevormd 
door het toegewezen gedeelte van de PB-ontvangsten, verdeeld 
volgens de fiscale capaciteit (‘juste retour’) en de dotatie ter 
compensatie van het verlies van het kijk- en luistergeld dat sinds de 
Lambermonthervorming een gewestelijke bevoegdheid is geworden. 
De compensatie bestaat uit de geïndexeerde gemiddelde opbrengst van 
het kijk- en luistergeld in de jaren 1999-2001 en wordt verdeeld volgens 
het lokalisatiecriterium. De gemeenschappen ontvangen verder een 
vaste dotatie voor de financiering van universitair onderwijs verstrekt 
aan buitenlandse studenten, een dotatie vanwege de Nationale Loterij, 
verdeeld volgens het aandeel van de gemeenschap in de btw- en PB-
opbrengst. Bij overdracht van de Nationale Plantentuin zal een nieuwe 
dotatie aan de gemeenschappen worden toegekend, bestaande uit een 
vast bedrag en te verdelen volgens het aantal personeelsleden van de 
plantentuin per taalrol op het moment van de overdracht. Naast de 
dotaties kunnen de gemeenschappen beschikken over eigen niet-fiscale 
ontvangsten, voortkomend uit de uitoefening van hun bevoegdheden 
en kunnen ze schenkingen en legaten ontvangen. Tenslotte mogen de 
gemeenschappen leningen aangaan, weliswaar na goedkeuring van de 
modaliteiten door de federale minister van Financiën. 

Aangezien de Vlaamse en Franse Gemeenschap niet bevoegd 
zijn voor tweetalige instellingen en voor fysieke personen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), werden in 1989 drie nieuwe 
gemeenschapscommissies (GC) opgericht die deze lacune moeten 
opvullen: de Gemeenschappelijke GC, de Vlaamse GC en de Franse 
GC. De BFW stipuleert dat de GGC een jaarlijks geïndexeerde vaste 
dotatie krijgt, kan beschikken over eigen niet-fiscale ontvangsten en 
leningen kan uitschrijven. De VGC en FGC beschikken samen over 
een vast bedrag, gekoppeld aan de index en de reële economische groei, 
dat over de beide commissies verdeeld wordt volgens de 20/80-sleutel 
of 20% voor de VGC en 80% voor de FGC, wat de taalverhouding in 
Brussel zou moeten weerspiegelen. In 2011 liep de financiering van de 
twee grote gemeenschappen op tot 21,376 mia euro, waarvan 12,815 mia 
voor de Vlaamse en 8,561 mia voor de Franse Gemeenschap. Per capita 
bedroeg de financiering respectievelijk 1.980,7 euro en 1.993,3 euro.

Huidige financiering van de gewesten

Sinds de vierde staatshervorming (1993) beschikken de gewesten 
over een beperkte fiscale autonomie. Dit komt vooreerst tot uiting 
door de overheveling van een aantal belastingen aan de gewesten 
die hierover de volledige bevoegdheid verkregen. In 1993 werden zes 
belastingen aan de gewesten overgedragen (de belasting op spelen 
en weddenschappen, op automatische ontspanningstoestellen, op 
slijterijen van gegiste dranken, het successierecht, de onroerende 
voorheffing en het registratierecht op onroerende goederen). Bij 
de vijfde staatshervorming van 2001 kwamen er zes gewestelijke 
belastingen bij: het registratierecht op hypotheken en op de verdeling 
van onroerende goederen, het registratierecht op schenkingen, 
het kijk- en luistergeld en de verkeersgerelateerde belastingen (de 
verkeersbelastingen, de BIV en het eurovignet). Naast de uitbreiding 
van de gewestbelastingen laat  het Lambermontakkoord toe dat 
de gewesten onder bepaalde voorwaarden en in beperkte mate de 

De financiering van de deelstaten vormt een bijzonder complex 
stuk wetgeving. De middelen voor de gewesten en gemeenschap-
pen bestaan nog steeds voor een groot deel uit dotaties van de fede-
rale overheid. Dotaties die op een of andere manier moeten verdeeld 
en toegewezen worden. Momenteel worden de wetteksten betref-
fende het financiële luik van de zesde staatshervorming geschre-
ven. De bedoeling is om de wijzigingen in de financiering van de 
deelstaten nog voor het zomerreces door het parlement te jagen.
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tarieven van de PB-belastingen kunnen wijzigen. Sinds 1 januari 
2004 is de autonomie beperkt tot 6,75%. De gewesten zijn wel 
verplicht een eventuele verhoging of vermindering te melden aan 
de federale regering en de andere gewesten. De progressiviteit van 
de PB moet gerespecteerd worden en deloyale fiscale concurrentie is 
niet toegestaan. De Vlaamse jobkorting van 2007 tot 2010 is tot op 
vandaag de enige toepassing van deze fiscale autonomie.

De fiscale autonomie vormt slechts een beperkt deel van de 
financiering van de gewesten. Federale PB-dotaties vormen nog steeds 
de belangrijkste financieringsbron. Een eerste deel van de middelen uit 
de PB-ontvangsten bestaat uit het basisbedrag, de negatieve term en de 
solidariteitstussenkomst. Het basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, 
is gekoppeld aan de reële economische groei en wordt verdeeld volgens 
het lokalisatiecriterium (‘juste retour’). Door de uitbreiding van de 
gewestelijke belastingen in 2001 verloor de federale overheid heel wat 
inkomsten. Om dit te compenseren werd de negatieve term ingevoerd: 
een bedrag dat overeenkomt met de gemiddelde opbrengst van een 
gedeelte van de gewestelijke belastingen in de periode 1999-2001 en 
per gewest van het basisbedrag wordt afgetrokken. Sinds 2003 wordt 
de negatieve term jaarlijks geïndexeerd en aan 91% van de bbp-groei 
gekoppeld. Het kijk- en luistergeld, een onderdeel van de negatieve 
term, vormt een uitzondering en wordt enkel geïndexeerd en niet 
gekoppeld aan de groei. De nationale solidariteitstussenkomst bepaalt 
dat een gewest, waar de gemiddelde opbrengst van de PB per inwoner 
lager ligt dan dit gemiddelde voor het rijk, een solidariteitsbijdrage 
ontvangt. Het basisbedrag werd voor 1989 vastgelegd op 468 BEF 
(11,60 euro) per inwoner en per procentpunt dat de gemiddelde 
opbrengst van de gewestelijke belasting onder het rijksgemiddelde ligt 
en wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Het tweede deel van de PB-middelen omvat de financiering van de 
programma’s voor tewerkstelling van werklozen en de bijkomende 
middelen voor de bevoegdheden overgedragen aan de gewesten bij de 
vierde (1993) en vijfde staatshervorming (2001). Deze middelen worden 
verdeeld op basis van een vaste verdeelsleutel en/of een vast bedrag dat 
jaarlijks wordt geïndexeerd en gekoppeld aan de economische groei. 
Het betreft de financiering van de gewestelijke bevoegdheden inzake 
landbouw, landbouw en zeevisserij, wetenschappelijk onderzoek 
inzake landbouw. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Het bedrag 
voor de tewerkstellingsprogramma’s wordt jaarlijks vastgelegd door 
de federale overheid en hangt af van het aantal werklozen dat via 
dergelijke programma’s een job vond, maar wordt wel via een 
vaste sleutel verdeeld. De bevoegdheid ‘buitenlandse handel’ wordt 
weliswaar gefinancierd via een vast bedrag, maar verdeeld volgens het 
lokalisatiecriterium. De middelen voor de gewestelijke bevoegdheid 
‘gemeenten en provincies’ tenslotte, bestaat eveneens uit een vast 
bedrag maar de verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van ieder 
gewest in het basisbedrag uit de PB-opbrengst, het gewestelijk 
aandeel in de (overige) bijkomende middelen en in de nationale 
solidariteitstussenkomst. 

De gewesten ontvangen eveneens een federale dotatie voor 
eigendommen die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing, de 
zogenaamde ‘dode hand-dotatie’. Dit bijzonder krediet dekt minstens 
72% van de gederfde inkomsten (de niet geïnde gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing) en wordt rechtstreeks 
betaald aan de gemeenten. De ministerraad bepaalt jaarlijks het 
bedrag en de berekening na overleg met de gewestregeringen. Gezien 
de concentratie aan vrijgestelde gebouwen, zoals overheidsgebouwen 
of gebouwen van internationale instellingen, ontvangt het BHG het 
overgrote deel - meer dan 80% - van deze dotatie. Naar analogie met 
de regeling voor de gemeenschappen kunnen de gewesten beschikken 
over eigen niet-fiscale ontvangsten en leningen uitgeven. 

Naast de hierboven opgesomde dotaties ontvangt het BHG omwille 
van zijn nationale en internationale hoofdstedelijke functies nog 
een aantal specifieke kredieten van de federale overheid, zoals de 
Beliris-middelen voor investeringen in infrastructuur en mobiliteit. 
Deze dotaties vallen niet onder de BFW maar worden geregeld in de 
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen. In 2011 bedroeg het totaal aan middelen voor de 3 
gewesten samen 19,064 mia euro. De gewestbelastingen waren goed 
voor 8,035 mia euro, de dotaties bedroegen 11,029 mia. Verdeeld over 
de gewesten bedroeg de financiering 10,959 mia voor het Vlaams 
Gewest, 6,002 mia voor het Waals Gewest en 2,103 mia voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per capita bedroegen de middelen 
respectievelijk 1.752,8 euro, 1.715,6 euro en 1.930,6 euro.

Tekortkomingen in de huidige BFW

De totstandkoming van de BFW in 1989 en de wijzigingen ervan in 
1993 en 2002 waren steeds een compromis na lange onderhandelingen 
tussen verschillende Vlaamse en Waalse partijen, waarbij diametraal 
tegenovergestelde standpunten verenigd moesten worden. Dit blijkt 
duidelijk uit het uiteindelijke resultaat. De BFW geeft de deelstaten 
meer financiële ruimte om zelf  in te staan voor hun eigen middelen, 
maar tegelijkertijd mag geen enkele deelstaat er financieel op 
achteruitgaan en wordt een verregaande solidariteit gebetonneerd. 
Gezonde principes - een spaarzaam en verantwoord eigen beleid wordt 
beloond met meer middelen - worden door andere bepalingen en 
voorwaarden dusdanig beknot dat er weinig tot niets van overblijft. Dit 
gebeurt in de praktijk door het opleggen van wettelijke limieten (zoals 
een maximale autonomie van 6,75%), de keuze van de verdeelsleutel 
(leerlingen versus fiscale capaciteit), de beperking van de koppeling aan 
de economische groei of nog het gebruik van lange overgangsperiodes. 
In de bijna 25 jaar van zijn bestaan is de BFW geëvolueerd tot een 
kluwen van verschillende financieringsmechanismen, verdeelsleutels, 
complexe berekeningen en formules zodat van een transparante, open 
en objectieve financiering van de deelstaten geen sprake is.

De gemeenschappen worden gefinancierd door dotaties, verdeeld op 
basis van behoeftecriteria (leerlingen- of bevolkingscijfers) aangezien 
ze bevoegd zijn voor persoonsgebonden aangelegenheden zoals 
cultuur en onderwijs. De verdeling volgens de leerlingensleutel is 
voordeliger voor de Franse Gemeenschap waardoor deze entiteit per 
capita meer middelen ontvangt dan de Vlaamse Gemeenschap. Daar 
de verdeling van de bijkomende middelen voor de gemeenschappen 
tijdens de periode 2002-2012 verschoven is van de leerlingensleutel 
naar de PB-sleutel, voordeliger voor Vlaanderen, is het verschil kleiner 
geworden. Van responsabilisering is echter geen sprake, aangezien de 
financiering van de gemeenschappen volledig afhangt van dotaties.

Bij de gewesten daarentegen ligt de nadruk in principe op het 
lokalisatiecriterium: hoe meer een gewest bijdraagt tot de PB-
opbrengst, hoe meer middelen er terugvloeien onder de vorm van 
de PB-dotaties. De responsabilisering werkt hier wel aangezien een 
efficiënt regionaal bestuur wel degelijk een verschil kan maken. De PB-
middelen worden voornamelijk verdeeld volgens de fiscale capaciteit, 
wat in het voordeel is van het Vlaams Gewest. Toch blijkt dat na de 
volledige verdeling van de middelen, Vlaanderen per capita vaak 
minder overhoudt dan de andere gewesten. Het lokalisatieprincipe 
wordt dus overgecompenseerd door het solidariteitsmechanisme. Voor 
Wallonië en Brussel verdwijnt de stimulans om een efficiënter beleid te 
voeren aangezien het infuus van de solidariteit voordeliger blijkt. De 
zesde staatshervorming moet met deze tekortkomingen komaf maken. 
De financiering van de deelstaten moet transparanter en objectiever, 
zorgen voor meer responsabilisering, voor meer fiscale autonomie en 
de perverse effecten van de BFW moeten verdwijnen. In de volgende 
FEC gaan we na in hoeverre dit gelukt is.
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Deze evolutie is geen nieuw fenomeen. In het naoorlogse België 
vormde de industrie met gemiddeld 1,5 miljoen jobs aanvankelijk een 
stabiele sector, goed voor meer dan 40% van de totale tewerkstelling. 
De scherpe mondiale crisis van 1974 vormde een keerpunt. Sindsdien 
is het belang van de industrie jaar na jaar enkel maar afgenomen. 
Anno 2012 is de industriële tewerkstelling gezakt tot 580.000 
jobs of minder dan 13% van het aantal actieven. Op nog geen 4 
decennia is de nijverheid met ongeveer tweederden gekrompen. Deze 
teloorgang kent verschillende, vaak elkaar versterkende oorzaken. De 
technologische evolutie resulteerde in een spectaculaire stijging van 
de productiviteit, wat het mogelijk maakt steeds meer te produceren 
met steeds minder mensen. Een niet onbelangrijk gegeven in een 
land waar de ondernemingen verstikt worden door een loodzwaar 
overheidsbeslag op arbeid. Ook de steeds verder gaande globalisering 
speelt een belangrijke rol in de de-industrialisering. Dankzij de 
enorme concurrentie tussen lageloonlanden, hebben arbeidsintensieve 
sectoren vaak maar te kiezen waar ze het voordeligst kunnen 
produceren. Aangezien de relatieve kost van transport afneemt, 
vormt de afstand geen hindernis meer. Bedrijven delokaliseren 
naar die regio’s waar arbeid goedkoop is, de fiscaliteit laag en de 
regelgeving eenvoudiger en flexibeler. Gelukkig verdwijnen niet alle 
activiteiten naar het buitenland. Om zich meer te kunnen toespitsen 
op hun industriële kerntaken, stoten bedrijven niet-essentiële taken 
af. Dergelijke activiteiten zoals vervoer, onderhoud of schoonmaak 
worden dan uitbesteed aan gespecialiseerde dienstenbedrijven. 

De oproep van de Waalse vakbonden om de Mittal-staalfabrieken 
te nationaliseren, krijgt ondertussen veel steun, voornamelijk in 
Wallonië. Zelfs zwaargewichten uit de verschillende politieke families, 
zoals Waals minister-president Demotte (PS) en federaal minister 
van Buitenlandse Zaken Reynders (MR), zijn dit voorstel niet 
ongenegen. Deze uitzonderlijke maatregel zou volgens voorstanders 
de tewerkstelling en het voortbestaan van de Waalse staalindustrie 
verzekeren. De redenering gaat echter niet op. Nationalisering kan 
maar overwogen worden indien het om tijdelijke problemen gaat 
en indien een faillissement zware gevolgen zou hebben voor de 
economie in haar geheel. Dit was bij Dexia wel degelijk het geval. 
Niet bij Mittal, waar de problemen veel structureler zijn dan een 
tijdelijke overcapaciteit in een door een zware crisis getroffen 
markt. Mittal, met vestigingen over de ganse wereld,  kan dezelfde 
producten leveren tegen een veel lagere prijs door simpelweg de 
productie te verschuiven. En, hoe dramatisch de gevolgen ook zijn 
voor de op straat gezette arbeiders, de sluiting van een staalfabriek 
zal het economisch en financieel systeem niet doen wankelen. 
Een nationalisering van bedrijven of sectoren is, zoals blijkt uit de 
ervaring in het verleden, bijzonder duur en de kans op succes eerder 
klein. Tijdens de zware economische crisissen van de jaren ’80 werd 
deze maatregel verschillende keren toegepast. De overheid pompte 
miljarden franken aan belastingmiddelen in verschillende industriële 
sectoren, in de koolmijnen, de staalfabrieken, de scheepsbouw en de 
textiel. Het resultaat bleek echter desastreus. Veel van de bedrijven die 
om politiek-sociale redenen door de overheid werden overgenomen, 
bleken niet meer levensvatbaar. Enkel de doodstrijd werd gerekt 
tegen een forse factuur. Een factuur die zich vertaalde in een enorme 

staatsschuld waar nog decennia voor betaald zal moeten worden. 
Blijkbaar weigeren bepaalde politici om lessen te trekken uit deze 
verkeerde beleidskeuzen.  

Betekent dit dan dat het lot van de industrie onafwendbaar is 
geworden? Niet noodzakelijk. Het klopt dat verschillende Europese 
landen het moeilijk hebben een adequaat antwoord te vinden op 
de nieuwe uitdagingen van een geglobaliseerde economie waarbij 
iedereen zo veel mogelijk productie en dus tewerkstelling in eigen land 
wil creëren. België en het VK blijken de ergste slachtoffers van deze 
evolutie, terwijl andere Europese landen, Duitsland en Zwitserland 
voorop, erin slagen hun industrie min of meer te behouden. De de-
industrialisering is niet onomkeerbaar. Het industrieel verval zal echter 
niet uit zichzelf  stoppen. De ommekeer kan maar in gang worden 
gezet als de verschillende Belgische overheden hun beleid drastisch 
herzien en de industriële activiteiten de kans geven zich te stabiliseren 
en in een tweede fase misschien zelfs toe te nemen. De problemen zijn 
genoegzaam bekend: de loonkosten zijn te hoog, de arbeidsmarkt te 
rigide, de regelgeving te complex en administratief  te belastend en de 
versnipperde bevoegdheden werken de inefficiëntie enkel maar in de 
hand. De federale overheid ziet de bedrijven nog teveel als melkkoe. 
De Vlaamse overheid bedoelt het goed, maar staat machteloos omdat 
het niet over de noodzakelijke (fiscale) hefbomen beschikt. Een 
dergelijke situatie leidt maar al te vaak tot nog meer administratieve 
rompslomp, verspilling van de middelen en zelfs willekeur. Aangezien 
de deelstaten niet over de bevoegdheid beschikken om bepaalde 
belastingen te wijzigen, zijn ze verplicht hun toevlucht te zoeken tot 
subsidies om hun beleid te sturen. Subsidieregelingen schieten echter 
vaak hun doel voorbij, de procedure is veelal nodeloos ingewikkeld en 
aan tal van voorwaarden gekoppeld, met een enorme administratieve 
overlast tot gevolg voor zowel de regionale administratie als de 
potentieel belanghebbende. Een meer gerichte regionale fiscaliteit 
zou het mogelijk maken de wildgroei van subsidies fors af te bouwen 
zonder de belastingplichtige te benadelen. En zo zijn er verschillende 
voorbeelden op te noemen waarbij een beetje gezond verstand al 
goede resultaten zou kunnen opleveren.

Sommige economen stellen dat het verlies van de industrie een 
natuurlijk proces vormt, waarbij het industrieel jobverlies opgevangen 
wordt door de dienstensector. Dit ‘natuurlijk proces’ houdt toch 
belangrijke risico’s in. Een land dat volledig afhankelijk wordt van het 
buitenland voor zijn industriële producten is een bijzonder kwetsbaar 
land. De concurrentiële positie van België neemt trouwens nu al gestaag 
af: jaarlijks verliezen onze bedrijven marktaandeel in het buitenland. 
Indien het verlies aan industriële export niet gecompenseerd wordt 
door een forse stijging van de uitvoer van diensten - wat (nog) niet 
het geval is - vallen de inkomsten uit het buitenland terug, wat de 
economische groei van het land afremt. Daarnaast zorgt de industriële 
sector voor extra tewerkstelling in de rest van de economie. Elke 
job in de industrie zorgt voor een veelvoud aan directe en indirecte 
tewerkstelling bij toeleveranciers en dienstenbedrijven. De gevolgen 
van een faillissement of vertrek van een grote onderneming zijn dan 
ook vaak catastrofaal voor een ganse stad of regio.

Het is duidelijk dat het verlies van de industrie verschillende gevaren 
inhoudt: van volledige afhankelijkheid van het buitenland tot verlies 
van welvaart. Het tij kan nog gekeerd worden, maar dit impliceert 
ondernemingsvriendelijke beleidskeuzes waar zowel politici als sociale 
partners samen aan de kar trekken. Met een mentaliteitswijziging bij 
bepaalde actoren en een langetermijnvisie voor de toekomst kan het 
echter lukken.

Is de industrie gedoemd te verdwijnen?
De aangekondigde sluiting van de Genkse Fordfabriek en de be-
slissing van Arcelor Mittal om zijn activiteiten op de Luikse site 
sterk terug te dringen, is nog maar eens een zware slag voor de 
Vlaamse en Waalse industrie. Duizenden jobs gaan verloren in een 
sector die jaar na jaar afkalft. Deze trend doet sommigen beslui-
ten dat de industriële sector geen toekomst meer heeft in dit land.


